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CUVÂNT ÎNAINTE
Arheolog ia este astăzi o disciplină, care priveşte ansamblul societăţii, chiar dacă indirect, de-ar fi să ne gândim
doar la faptul că ea nu mai poate fi disociată de problemele amenajării teritoriului, ori de dezvoltarea turismului. Publicul,
care se interesează azi de arheologie dă sens noţiunii de patrimoniu arheologic. Trecând dincolo de aceste aspecte
pragmatice, este sigur că arheolog ia contribuie la construcţia unei identităţi responsabile, plecând de la "geniul locului'" şi
moştenirea unei comunităţi, pentru a ajunge la deschidere spre lume, la toleranţă şi solidaritate.
A fost 2003 un an arheologic bogat, a fost unul obişnuit? Prezenta Cronică a cercetărilor arheologice care, iată,
ne-am obişnuit de ani de zile s-o avem pe masă la fiecare început de campanie arheologică (prin grija Ministerului
Culturii şi Cultelor) poate să ofere un răspuns, chiar şi pa�ial.
Cu un an în urmă au fost avizate 264 de şantiere arheologice sistematice. În anul 2003 au fost eliberate 229
autorizaţii de săpătură arheologică de salvare şi preventive. Î n Registrul Arheologilor sunt înscrişi 477 de arheologi,
urmând, în anul 2004, să se elibereze atestatele de expert. Cifrele pot să spună multe, dar rămân neînsufleţite.
Adevărata viaţă o insuflă arheologiei breasla noastră, toţi cei care, în condiţii mai bune ori mai vitrege, ne-am străduit,
după puterile fiecăruia (şi după bani !) să ne facem decent datoria.

O Cronică e bilanţ şi început de drum totodată. Există cercetări prioritare, impuse de dinamica economică,
unele în curs, altele care se prefigurează, cum e "Autostrada" . Există apoi numeroase şantiere sistematice. Dar ţinând
seama de personalul de specialitate, de posibilităţile de finanţare, de posibilităţile de restaurare şi conservare ale

patrimoniului mobil şi imobil, de posibilităţile de valorificare ştiinţifică, în România sunt prea multe şantiere arheologice.
Fo�ele umane şi banii se risipesc pentru că există veleităţi, pentru că uneori interesul personal înlătură orice alt
considerent. Comisia Naţională de Arheologie va trebui să-şi îndeplinească obligaţiile sale legale: direcţionarea cercetării
arheologice din România (prin analiza mai atentă a proiectelor de cercetare) şi exercitarea funcţiilor executive şi de
control (mai cu seamă în domeniul documentaţiei de şantier şi al inventarului patrimoniului mobil descoperit). De
asemenea, Comisiei îi revine misiunea realizării unui regulament al săpături lor pentru descărcare de sarcină arheologică
(şi al procedurii însăşi de "descărcare"), unde să se cântărească toate aspectele ştiinţifice, tehnice, economice,
patrimoniale şi deontologice. Dacă l-am fi avut deja, s-ar fi cheltuit mai puţină pasiune în discuţii contradictorii, care n-au
lipsit în ultima vreme între arheologi.
Cu aceste gânduri porneşte azi spre toţi cei interesaţi Cronica anului arheologic 2003, cu aceste gânduri
deschidem campania arheologică 2004.

Prof. univ. dr. Mihai Bărbulescu
Preşedintele Comisiei Naţionale de Arheologie
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DESPRE STANDARDE ŞI PROCEDURI ÎN ARHEOLOGIE

Din păcate, în România (spre deosebire de multe alte ţări europene în care această preocupare este veche)
arheologia nu şi-a dezvoltat, pas cu pas, un sistem de auto-reglare profesională. lată de ce ne aflăm astăzi în situaţia de
a nu avea cum sancţiona o "săpătură proastă" - deşi tot mai multe voci acuză scăderea, per ansamblu, a "calităţii "
săpăturilor colegilor noştri sau de a nu putea compara rezultatele obţinute de fiecare dintre noi cu ceilalţi. lată de ce
trebuie să aşteptăm ani întregi pentru a afla, în momentul publicării rezultatelor- atunci când acesta totuşi se întâmplă dacă un arheolog a "săpat bine".

Dacă X "sapă prost" sau dacă Y "sapă curat" este o apreciere frecventă între arheologi dar ea nu depinde decât
de "cauze externe" - arheologul român nu este obligat decât de deprinderile învăţate pe şantierele pe care a trecut să
respecte cutume şi obiceiuri mai mult sau mai puţin drastic impuse de profesorii săi, profesori care la rândul lor...
Dar la fel de g ravă este imposibilitatea juridică de a sancţiona nerespectarea acestor reguli nescrise. Un
arheolog care lasă morminte săpate pe jumătate sau care nu adună fragmentele ceramice de pe un teren pe care a
doua zi se construieşte ceva considerându-şi încheiată cercetarea arheologică chiar şi în aceste condiţiP este supus
oprobiului colegilor de breaslă dar nu este sancţionabil decât moral de Codul Deontologie!
European Association of Archaeologists

(pornind ca şi în cazul nostru de la standardele britanice), dezbate de

mai mulţi ani această problemă, fiind acum în curs de a adopta un set de standarde şi proceduri europene. Convenţia
europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic de la Valetta (adoptata la La Valetta la 16 ianuarie 1992 şi ratificată
de România prin Legea nr. 150 din 24 iulie 1997) cere încă din preambulul său " ... it is important to institute, where they
do not yet exist, appropriate administrative and scientific supervision procedures ...".
De asemenea, Europae Arhaeo/ogiae Consiliuni, a luat în discuţie problema necesităţii revizuirii Convenţiei de
la Valetta datorită evoluţiilor înregistrate de arheologie şi de sistemele administrative în cei 1 2 ani trecuţi de la semnarea
acesteia şi îşi propune introducerea de referiri la standardele arheologice adoptate de tot mai multe ţări europene.
Recent, deşi i se poate imputa o oarecare întârziere, Comisia Naţională de Arheologie a devenit preocupată de
stabilirea standardelor din domeniul său de competenţă. Această preocupare a devenit evidentă odată cu declanşarea
unor mari proiecte investiţionale care au ridicat noi probleme metodologice şi tehnice, unele dintre ele având puternice
repercusiuni administrative şi juridice.

Chiar dacă aceasta contravine prevederilor art. III, alin. (i), lit. b) din Convenţia de la Valetta!
2 Organizaţie a responsabililor naţionali în domeniul arheologiei ce funcţionează din anul
Europeană.
1
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pe lângă Comisia

Lipsită până in acel moment de orice reglementare legislativă, abia începând cu O.G. n r. 43/2000 (aprobată,
modificată şi completată succesiv prin Legea nr. 387/2001 şi prin Legea nr. 462/2003), in normele juridice au fost
introduse reguli tot mai detaliate care au incercat să extindă regulile stabilite iniţial prin Regulamentul Săpături/ar
Arheologice din România şi

principiile conţinute de Codul deontologie al arheo/ogilor din România.

Apoi, au fost definite standardele de apartenenţă (criteriile de inscriere in Registrul Arheologilor), care însă sunt
încă departe de ceea ce mai târziu va trebui dezvoltat intr-un sistem riguros de validare a competenţelor arheologilor cu
drept de săpătură.
Pe aceeaşi linie se inscrie şi incercarea de a defini şi de a impune arheologilor români standarde scrise, care
să menţină şi să contribuie la creşterea calităţii săpăturilor arheologice şi a prestigiului acestei meserii.
Nevoia de a găsi cele mai adecvate mijloace şi metode de a cuantifica un proiect de cercetare arheologică a
apărut tot mai pregnant din momentul in care a fost introdus sistemul de structurare a activităţii instituţiilor in cadrul unor
programe, fiecare subsumând mai multe proiecte. Nevoia de a putea compara între ele diverse programe şi proiecte
(chiar dacă "avem de comparat mere cu pere", sau tocmai de aceea!) a făcut să apară ca evidentă necesitatea de a
putea cuantifica importanţa şi calitatea diverselor programe şi proiecte, mai ales prin prisma obiectivelor propuse şi a
raportării lor la costurile necesitate din fondurile publice (şi nu numai).
La fel de importantă ne apare in acest moment nevoia de a avea un sistem de măsurare a calităţii activităţii
unui arheolog, a unei echipe de arheologi sau al unei instituţii cu atribuţii în acest domeniu. Diversele tipuri şi criterii de
evaluare aplicate în toate domeniile a avut drept consecinţă logică scoaterea in evidenţă a lipsei unui sistem propriu de
evaluare (chiar şi numai a unuia plasat la un nivel de generalitate care să permită evitarea detaliilor inutile).
Procesele de cuantificare(1 ) şi de evaluare(2) au o bază comună- un set de standarde - care permite cele
două tipuri de comparaţii:
1.

2.

comparaţia intre entităţi:
a.

de acelaşi tip (programe şi proiecte arheologice)

b.

de tipuri diferite (proiect arheologic - şi de ex. festival folcloric)

comparaţia in interiorul unei entităţi (comunitatea ştiinţifică arheologică).

în acelaşi timp, procesul de stabilire a unor standarde in arheologia românească a evidenţiat necesitatea
existenţei a două moduri de abordare:
a.

stabilirea de standarde pentru obiectivele pe care şi le propun arheologii sau instituţiile care
intreprind cercetări arheologice.

b.

stabilirea de proceduri (standardizate şi ele) pentru modul in care este realizată o cercetare
arheologică.
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Standardele

şi procedurile au ca arie de incidenţă principalele tipuri de activităţi subsumate cercetării

arheologice, aşa cum este ea definită de legislaţia în vigoare3:
•

Evaluarea teoretică (evaluarea de birou, documentarea)

•

Evaluarea de teren (periegheza, diagnosticarea)

•

Săpătura arheologică

•

Supravegherea arheologică

•

Î nregistrarea datelor arheologice

•

Prelucrarea materialelor arheologice - colectarea, documentarea, cercetarea, conservarea şi restaurarea.

Fiecare Standard (şi procedurile aferente acestuia) cuprinde toate etapele ce trebuiesc parcurse pentru fiecare
dintre aceste activităţi, de la iniţierea proiectului până la publicarea şi depozitarea arhivei proiectului.

Elementul cheie este Standardul, care este exprimat cât de sumar posibil.
De exemplu:
Evaluarea de teren va determina, atât cât este posibil, natura patrimoniului arheologic dintr-o anumită zonă,
folosind toate acele metode, tehnici şi practici specifice considerate a fi necesare În vederea realizării
scopurilor proiectului.

Acest Standard, ca şi celelalte, este în mod deliberat lipsit de detalii. Aceasta, în parte, pentru că este
imposibilă argumentarea fiecărei circumstanţe, a fiecărui caz şi definirea fiecărei metode, tehnici sau practici de
cercetare. Î n schimb se face trimitere la normele specifice care asigură cadrul metodologie şi juridic arheologic:
Acestea vor respecta regulile stabilite prin Regulamentul Săpături/ar Arheologice din România şi principiile
din Codul Deontologie al Arheologilor din România, precum şi celelalte norme legale aflate În vigoare.

Comisia Naţională de Arheologie nu trebuie să încerce să dicteze arheologilor în detaliu mijloacele prin care
sunt conduse proiectele, ci trebuie doar să specifice procedurile prin care se poate atinge un obiectiv prin obţinerea unui
rezultat cuantificabil care poate fi măsurat ca performanţă profesională. Aceste linii directoare servesc, de altfel, drept
criterii generale şi specifice pentru monitorizarea performanţei profesionale a unui arheolog (sau a unei echipe de
arheologi), lăsând totodată arheologului libertatea de a face o selecţie a tehnicilor şi practicilor considerate a fi cele mai
potrivite muncii sale lăsând totodată deschisă şi posibilitatea de a dezvolta noi tehnici şi metode.
Standardul

dat ca exemplu spune că evaluarea de teren trebuie să conducă la determinarea naturii

patrimoniului arheologic. Dacă o evaluare de teren nu a reuşit să stabilească natura vestigiilor arheologice dintr-o
anumită zonă (sau sit) din cauza felului în care a fost concepută şi condusă, înseamnă că acest Standard nu a fost
respectat. Rezultatul este în acest caz un proiect arheologic "sub-standard". Desigur, se pune problema "atât cât
este posibil'

pentru că pot exista motive întemeiate pentru care cea mai bună (calitativ) evaluare de teren să nu

O.G. nr. 43/2000 cu modificările şi completările ulterioare (aprobată, modificată şi completată succesiv prin Legea nr.
387i2001 şi prin Legea nr. 462/2003). Prevederi referitoare la cercetarea arheologică mai conţin şi Legea nr. 182/2000 cu
modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 422/2001 cu modificările şi completările ulterioare.
3
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poată avea drept rezultat descoperirea tuturor vestigiilor arheologice din respectiva zonă şi, deci, să nu poată duce la
determinarea naturii acestui patrimoniu. Bineînţeles că este foarte greu de definit acest atât cât este posibil' fără a
"

face referire la un proiect anume dar este necesar să menţinem standardele la un nivel rezonabil care să permită
evidenţierea acelor cauze {obiective sau subiective) ce pot împiedica respectarea standardelor.
Ca de obicei, astfel de decizii asupra valorilor profesionale, sunt greu de argumentat. Or, exact aici intervine
importanţa recomandării unor proceduri. Tocmai punerea în practică a unui set de proceduri general acceptat este
elementul care, în orice profesiune, asigură practicarea ei în modul considerat a fi cel mai bun de către practicanţii ei.
Numai astfel poate fi stabilit un punct de referinţă (Standardu� faţă de care perfonnanţa profesională poate fi
măsurată.
Pe scurt, un standard defineşte un obiectiv. Acest obiectiv este tocmai produsul final al unei activităţi
{subsumate cercetării arheologice), aşa cum este el anticipat şi aşteptat de către arheologi.
Procedurile stabilesc modul în care acest obiectiv poate fi îndeplinit, adică modul în care se poate ajunge la
îndeplinirea unui standard.
Dar mai presus de toate, Standardele şi Procedurile sunt instrumentele necesare măsurării calităţii cercetării
arheologice.
În mod convenţional, asigurarea calităţii unui proces {acţiuni) se poate face pe baza a 3 elemente principale:
1.

Un set de cerinţe calitative cuprinzând principiile generale şi obiectivele propuse.

2.

Un set de proceduri care duc la îndeplinirea obiectivelor care trebuie atinse, cu mijloace specifice,
pentru a fi în acord cu cerinţele calitative.

3.

Mai multe manuale care documentează în detaliu metodele şi tehnicile recomandate sau cerute
pentru atingerea scopului, prezentate în setul de proceduri.

Astfel, Codul Deontologie al Arheologilor din România este echivalentul unui "ghid al calităţii " cuprinzând
cerinţele calitative, Standardele şi procedurile stabilesc cum se ajunge la nivelul de calitate cerut, în timp ce
manualele elaborate de diverse persoane sau instituţii fac ca regulile detaliate stabilite prin ele să se întâlnească cu
standardele la

nivelul respectării lor.

De exemplu, arheologii aflaţi sub incidenţa unui contract, se vor folosi de existenţa standardelor pentru a
controla propriul lor management al calităţii cercetării, dar în primul rând pentru a demonstra clienţilor lor că se pot
aştepta la rezultate de calitate acceptate de comunitatea profesională şi de forurile administrative cu atribuţii în
domeniu.
Nu există nimic în Standarde şi Proceduri care să prejudicieze caracterul ştiinţific al muncii arheologilor, nici care
să se aplice exclusiv arheologiei contractuale sau cercetărilor sistematice. Orice arheolog are responsabilitatea de a
cunoaşte Standardele, ca şi toţi cei care sunt implicaţi în protejarea şi salvarea patrimoniului cultural.
lată de ce responsabilitatea cunoaşterii Standardelor este o obligaţie care ar trebui, pe viitor, să condiţioneze
înscrierea în Registrul arheologilor.
Astfel, necunoaşterea standardelor va duce la intrarea în conflict cu Regulamentul Săpăturilor Arheologice din
România şi cu Codul Deontologie al Arheologilor din România. Arheologii care conduc proiecte de cercetare ..sub-
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standard" vor fi supuşi procedurilor disciplinare ale Comisiei Naţionale de Arheologie, sancţiunea ultimativă în acest caz
fiind excluderea din Registrul Arheologilor.
Prin publicarea standardelor, autorităţile locale responsabile de urbanizarea şi sistematizarea localităţilor sau
.

de amenajarea teritoriului, vor considera proiectele care nu respectă Standardele ca fiind inadecvate scopurilor lor.
Această constatare poate genera o decizie care poate duce rapid la conflictul dintre funcţionarii autorităţilor şi arheologi.
Investitorii, de asemenea, pot considera acest conflict ca fiind foarte costisitor şi, consecinţă logică, îi vor
elimina pe arheolog ii vinovaţi din lista posibililor contractori- nimeni nu este de acord cu plata unei cercetări arheologice
pentru a nu putea obţine aprobarea administrativă necesară datorită unei respingeri de documentaţie pe criterii calitative.
Î n sfârşit, arheologii - şi în special instituţiile în care aceştia funcţionează- nu au decât de câştigat din aplicarea
şi respectarea standardelor. Obligaţia de a respecta anumite proceduri şi de a produce un anumit număr de documente
va dovedi finanţatorilor că banii (fie ei publici sau privaţi) nu sunt cheltuiţi doar pentru a "muta pământul".
Arheologia se află într-o permanentă schimbare. Se dezvoltă noi metode şi tehnici, iar circumstanţele în care se
desfăşoară munca arheologilor este subiectul unor schimbări din perspective politice, administrative şi ideologice.
Procedurile

sunt în mod special o reflectare a valorilor general recunoscute la un moment dat, un mod de a vedea

lucrurile, care se va schimba în timp. Nimeni nu se aşteaptă ca aceste documente (Standarde şi procedurt) să rămână
mereu neschimbate: chiar nevoia de revizuire permanentă este o măsură a sănătăţii acestei discipline - arheologia. Din
această cauză comentariile şi recomandările făcute pe marginea acestor documente sunt binevenite oricând.
Mulţumesc membrilor Comisiei Naţionale de Arheologie şi altor arheologi pentru că au citit, au comentat şi au
amendat Standardele şi Procedurile şi încă de pe acum mulţumesc celor care vor face în continuare observaţii şi
sugestii, făcând astfel posibile ulterioare revizuiri.

Dr. Mircea Angelescu
Director Direcţia Monumente Istorice şi Muzee
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LISTA ABREVIERILOR

CCA Bucureşti
ciMeC
CM Arad
CMB Suceava
CMIA Bacău
CMJ Bistrita
CMJ Neamţ
CNMCD Târgovişte
CMNM laşi
DCCPCN Alba
DCCPCN Botoşani
DCCPCN Gorj
DCCPCN Sălaj
DCCPCN Tulcea
FIB

Centrul de Cercetări Antropologice " Francisc 1. Rainer" Bucureşti
Institutul de Memorie Culturală Bucureşti
Complexul Muzeal Arad
Complexul Muzeal " Bucovina" Suceava
Complexul Muzeal " lulian Antonescu" Bacău
Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa
Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Piatra Neamţ
Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească" Târgovişte
Complexul Muzeal Naţional "Moldova" laşi
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Alba
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Botoşani
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Gorj
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Sălaj
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Tulcea
Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti

HISAR - Cardiff Univ.

School of History and Archaeology, Cardiff University, UK

IA Belgrad
IA laşi
IAB
IAB - Tracologie
IAIA Cluj
ICEM Tulcea
ICSU Craiova
ICSU Sibiu
INMH
IN MI
IRT
ISPAIM
M Bârlad
M Brăila
M Olteniei
M Sighetu Marmaţiei
MA Mangalia
MAEtn Corabia
MB Timişoara
MCC
MCC Hunedoara
MCDR Deva
MCG Olteniţa
MCR
MDJ Călăraşi
MI Aiud
MI laşi
MI Sighişoara
MI Turda
MIETN
MINAC
MJ Botoşani

Institutul de Arheologie Belgrad
Institutul de Arheologie laşi
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" - secţia tracologie, Bucureşti
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Institutul de Cercetări Socio-Umane Craiova
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu
Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
Institutul Român de Tracologie, Bucureşti
Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară
Muzeul "Vasile Pârvan " Bârlad
Muzeul Brăilei
Muzeul Olteniei, Craiova
Muzeul Sighetu Marmaţiei
"
Muzeul de Arheologie "Callatis Mangalia
Muzeul de Arheologie şi Etnografie Corabia
Muzeul Banatului Timişoara
Ministerul Culturii şi Cultelor
Muzeul Castelul Corvineştilor Hunedoara
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva
Muzeul Civilizatiei Gumelnita Oltenita
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni Sfântu Gheorghe
Muzeul Dunării de Jos Călăraşi
Muzeul de Istorie Aiud
Muzeul de Istorie a Moldovei laşi
Muzeul de Istorie Sighişoara
Muzeul de Istorie Turda
Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Muzeul Judeţean Botoşani

1

'

'
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'

MJ Buzău
MJ Gorj
MJ lalomiţa
MJ Mureş
MJ Maramureş
MJ Satu Mare
MJ Teleorman
MJ Vaslui
MJ Vâlcea
MJERG Caransebeş
MJI Braşov
MJIA Prahova
MJIA Zalău
MM Câmpulung
MM Huşi
MMB
MMN
MNB Sibiu
MNIR
MNIR - CNCP
MNIT
MNUAI
MO Carei
MO Craiova
MRPF Turnu Severin
MSC
MTC Oradea
OSPA Suceava
UAIC laşi
UAIM Bucureşti
UAP Bucureşti
UBB Cluj
UCDC Bucureşti
UDJ Galati
ULB Sibiu
UMK laşi
Univ. Alba Iulia
Univ. Alba Iulia - BCUM
1

Univ. Arad
Univ. Bucureşti
Univ. Craiova
Univ. Oradea
Univ. Piteşti
Univ. Tg. Mureş
UO Constanţa
USH Bucureşti
UŞtcM Suceava
UV Târgovişte
UV Timişoara

Muzeul Judeţean Buzău
Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj, Târgu Jiu
Muzeul Judeţean lalomiţa
Muzeul Judeţean Mureş Târgu Mureş
Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare
Muzeul Judeţean Satu Mare
Muzeul Judeţean de Istorie Teleorman, Alexandria
Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui
Muzeul Judeţean Vâlcea
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova Ploieşti
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău
Muzeul Municipal Câmpulung
Muzeul Municipal Huşi
Muzeul Municipiului Bucureşti
Muzeul Militar Naţional Bucureşti
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu
Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti
Muzeul Naţional de Istorie a României - Centrul Naţional de Cercetări
Pluridisciplinare Bucureşti
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
Muzeul Orăşenesc Carei
Muzeul Olteniei Craiova
Muzeul Regiunii Po�ile de Fier Drobeta - Turnu Severin
Muzeul Secuiesc al Ciucului Miercurea Ciuc
Muzeul Ţării Crişurilor Oradea
Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Suceava
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" laşi
Universitatea de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti
Universitatea de Arte Plastice Bucureşti
Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca
"
Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir Bucureşti
Universitatea Dunării de Jos Galaţi
Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
Universitatea "Mihail Kogălniceanu" laşi
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia - Baza de Cercetări cu Utilizatori
Multipli
Universitatea Arad
Universitatea Bucureşti
Universitatea Craiova
Universitatea Oradea
Universitatea Piteşti
Universitatea " Petru Maior" Târgu Mureş
Universitatea "Ovidius" Constanţa
"
Universitatea " Spiru Haret Bucureşti
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Universitatea "Valahia" Târgovişte
Universitatea de Vest Timişoara
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LISTA SITURILOR ARHEOLOGICE

1. Abram, cam. Abram, jud. Bihor
Punct: Ruina bisericii premonstratens
2. Acâş, cam. Acâş, jud. Satu Mare
Punct: Biserica reformată
3. Adamclisi, cam. Adamclisi, jud. Constanţa [Tropaeum Traiani]
4. Adâncata, cam. Adâncata, jud. Suceava
Punct: lmaş
5. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]
Punct: Castrul legiunii a Xlii-a Gemina, latura de V
6. Alba Iulia, jud. Aiba [Apulum]
Punct str. Reg. V Vânători (proprietar Laurenţiu Muncelean)
7. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]
Punct: Dealul Furcilor (Podei), Întreprinderea ,Apulum S. A." Alba Iulia
8. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]
Punct: str. Încoronării (zona exterioară sudică a castrului Legiunii a Xlii-a Gemina)
9. Alba Iulia, jud. Alba
Punct: Lumea Nouă (proprietăţile Pavel, Mariş, Păcurar)
10. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]
Punct: str. Dacilor (proprietar Teodor Ioan Dreghiciu)
11. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]
Punct: Complex Comercial SC Profi Rom Food SRL Timişoara
12. Alba Iulia, jud. Alba
Punct: str. Mihai Viteazu nr. 19 (Catedrala Romana-Catolică)
13. Alba Iulia, jud. Alba
Punct: str. Mihai Viteazul nr. 21 (Palatul Arhiepiscopiei Romana-Catolice)
14. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]
Punct: Dealul Furcilor - str. Dealul Furcilor şi str. Izvor (Apulum 11)
15. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]
Punct : La Recea (DJ 107 A)
16. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]
Punct: Întreprinderea "Monoltt S.A." (zona exterioară vestică a oraşului Apulum 1)
17. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]
Punct: str. Munteniei nr. 15-17 - Sediul guvernatorului consular al celor trei Dacii
18. Alba Iulia, jud. Alba
Punct: Bărăbanţ, staţie Lukoil
19. Albeşti, cam. Albeşti, jud. Constanţa.
20. Albiş, cam. Cernat, jud. Covasna
Punct: Curtea lui Bajka Ferenc
21. Almaşu Mare, cam. Almaşu Mare, jud. Alba
Punct: La Cruce
22. Apostolache, cam. Apostolache, jud. Prahova
Punct: La povarnă
23. Ardeu, cam. Balşa, jud. Hunedoara
Punct: Cetăţuie (Cetăţeauă)
24. Augustin, cam. Ormeniş, jud. Braşov
Punct: Tipia Ormenişului
25. Babadag, jud. Tulcea

Punct: Dealul Cetăţuia

26. Baba Novac, cam. Ardud, jud.

Satu Mare

13
13
14
21
24
24
25
26
27
29
30
31
33
33
34

35
36
38
39
41
42
42
43
45
47
47
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Punct: Fântâna Rouchii
27. Baia, corn. Baia, jud. Suceava
Punct: lmaş (Cetăţuia)
28. Ba�a Sărată (Caransebeş), jud. Caraş Severin
Punct: Câmpul lui Poşta
29. Băbăşeşti, corn. Medieşu Aurit, jud. Satu Mare
30. Băbeni, corn Topliceni, jud. Buzău
Punct: Biserica parohială "Sf. Împăraţi"
31. Băneşti, corn. Băneşti, jud. Prahova
Punct: Dealul Domnii
32. Bâzdâna, corn. Calopăr, jud. Dolj
Punct: La Cetate
33. Berveni, corn. Berveni, jud. Satu Mare
Punct: Holmoş 11
34. Biharea, corn. Biharea, jud. Bihor
Punct: Cetatea de pământ
35. Bobota, corn. Bobota, jud. Sălaj
Punct: Pe Vale
36. Bonţida, corn. Bonţida, jud. Cluj
Punct: Castelul Banffy
37. Borduşani, corn. Borduşani, jud. lalomiţa
Punct: Popină
38. Brăila, jud. Brăila
39. Bucşani ,corn. Bucşani, jud. Giurgiu
40. Bucu, corn. Bucu, jud. lalomiţa
Punct: Pochină
41. Bucureşti
Punct: Militari - Cârnpul Boja
42. Bumbeşti-Jiu, jud. Gorj.
Punct: Gară
43. Bumbeşti-Jiu, jud. Gorj
Punct: Vârtop
44. Capidava, corn. Topalu, jud. Constanţa [Capidava]
45. Capidava, corn. Topalu, jud. Constanţa.
Punct: La Bursuci
46. Călineşti, corn. Bucecea, jud. Botoşani
Punct: Conacul Miclescu
47. Căşeiu, corn. Căşeiu, jud. Cluj [Samum]
Punct: Retentura dextra
48. Câmpulung, jud. Argeş
Punct: Mănăstirea "Negru Vodă", str. Negru Vodă nr. 64.
49. Cârlomăneşti, corn. Verneşti, jud. Buzău
Punct: Cetăţuia
50. Cârlomăneşti, corn. Verneşti, jud. Buzău
Punct: Arman1
51. Cefa, corn. Cefa, jud. Bihor
Punct: La Pădure (aşezarea medievală Rădvani)
52. Cenade, corn. Cenade, jud. Alba

Punct: Biserica fortificată

53. Ceplea, corn. Plopşoru, jud. Gorj
Punct: Valea Satului
54. Cerişor, corn. Lelese, jud. Hunedoara
Punct: Peştera Cauce

47
48
51
51
52
52
53
55
56
57
58
59
61
62
62
64
65
65
70
70
72
75
76
77
81
82
84

85
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55. Chitila, corn. Chitila, jud. l�ov
Punct: Fermă
56. Ciocadia, corn. Bengeşti-Ciocadia, jud. Gorj
Punct: Codrişoare
57. Cladova, corn. Păuliş, jud. Arad
Punct: Dealul Carierei
58. Corabia, jud. Olt [Sucidava]
Punct: cartier Celei
59. Cometu, corn. Cornetu, jud. Ilfov
Punct: Cariera de prundiş
60. Costeşti, corn. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara
Punct: Blidaru -Cetate, La Vămi
61. Costişa, corn. Costişa, jud. Neamţ
Punct: Cetăţuia
62. Cotu, corn. Copălău, jud. Botoşani
Punct: Poiana Costăchel
63. Covasna, jud. Covasna
Punct: Valea Zânelor
64. Creţeşti, corn. Creţeşti, jud. Vaslui
Punct: La intersecţie
65. Cucuieţi, corn. Solonţ, jud. Bacău
Punct: Slatina Veche
66. Dalboşeţ, corn. Dalboşeţ, jud. Caraş Severin
Punct: Dragomireana
67. Desa, corn. Desa, jud. Dolj
Punct: Castraviţa
68. Deva, jud. Hunedoara
Punet: Cetate
69. Dezrobiţi, corn. Frânceşti, jud. Vâlcea
Punct: Mănăstirea Dintr-un Lemn
70. Drăghieşti, com. Topliceni, jud. Buzău
Punct: Biserica parohială "Sfântul Nicolae şi Adormirea Maicii Domnului"
71. Enisala, corn Sarichioi, jud. Tulcea
Punct: Palanca
72. Feteşti, corn. Adâncata, jud. Suceava
Punct: La Schit
73. Frumuşeni, corn. Fântânele, jud. Arad
Punct: Fântâna Turcului
74. Fulgeriş, corn. Pânceşti, jud. Bacău
Punct: Dealul Fulgeriş, La 3 cireşi
75. Galaţi, jud. Galaţi
Punct: cartierul Dunărea - Castellum roman
76. Garvăn, corn. Jijila, jud. Tulcea, [Dinogeţia]
77. Gârla Mare, corn. Gârla Mare, jud. Mehedinţi
Punct: km ftuvial 840
78. Geoagiu, jud. Hunedoara
Punct: Biserica - rotondă
79. Gherghiţa, com. Gherghiţa, jud. Prahova
Punct: Velcovici
80. Giurgeni, com. Giurgeni, jud. lalomqa [Oraşul de Floci]
Punct: Grind 1, Grind 3
81. Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara [Sarmizegetusa Regia]
Punct: Dealul Grădiştei

www.cimec.ro

94
96
97
100
102
103
104
105
107
110
110
111
112
115
117
118
118
119
123
124
125
126
127
127
128
129
130

82. Gurghiu (Gorgenyszentimre), corn. Gurghiu, jud. Mureş
83. Halmeu, corn. Halmeu, jud. Satu Mare
Punct: Vamă
84. Hârşova, jud. Constanţa
Punct: Tell
85. Hârşova, jud. Constanţa [ Carsium]
86. Hârşova, jud. Constanţa [ Carsium]
Punct: Fortificaţia bizantină târzie
87. Hoiseşti, corn. Dumeşti, jud. laşi
Punct: La pod
88. Hunedoara, jud. Hunedoara
Punct: Grădina Castelului
89. Hunedoara, jud. Hunedoara
Punct: Castelul Corvinilor (Turnul nou de poartă)
90. lsaccea, jud. Tulcea
Punct: Suhat
91. lsaccea, jud.Tulcea [Noviodunum]
Punct: Cetate
92. lsaiia, corn. Răducăneni, jud. laşi
Punct: Ba�a Popii
93. Istria, corn. Istria, jud. Constanţa [Histria]
94. Jijila, corn. Jijila, jud. Tulcea
Punct Cetăţuie
95. Jupa, mun. Caransebeş, jud. Caraş-Severin [ Tibiscum]
Punct: Zidină
96. Jupa, mun. Caransebeş, jud. Caraş Severin [Tibiscum]
Punct: La Drum- Zăvoi (Cetate sau Peste Ziduri)
97. Jurilovca, corn. Jurilovca, jud. Tulcea [Argamum, Orgame]
Punct: Capul Dolojman
98. Jurilovca, corn. Juri lovea, jud. Tulcea
Punct: Insula Bisericuţa
99. Lapoş, corn. Lapoş, jud. Prahova
Punct: Poiana Roman
100. Lazuri, corn. Lazuri, jud. Satu-Mare
Punct: Lubi Tag
101. Lăpuş, corn. Lăpuş, jud. Maramureş
Punct: Podanc
102. Lăzarea, corn. Lăzarea, jud. Harghita
Punct: Casa Doamnei
103. Luncaviţa, corn. Luncaviţa, jud. Tulcea
Punct: Cetăţuia
104. Lupu, corn. Cergău, jud. Alba
Punct: Cimitirul nou
105. Malaja Kopanja, ob. Zakarapatja, raion Vinogradov, Ucraina
106. Mangalia, jud. Constanţa [Callatis]
Punct: Biogaz
107. Mangalia, jud. Constanţa [Callatis]
Punct: Canalizare- Cartier Colonişti, lotizare A,B,C, lotizare veterani.
108. Mangalia, jud. Constanţa [Callatis]
Punct: Canalizare str. Ţepeş Vodă.
109. Mangalia, jud. Constanţa [ Callatis]
Punct: Str. Constanţei, fostul sediu al C.l.
11 O. Mangalia, jud. Constanţa [Callatis]
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131
133
134
134
135
136
139
142
144
145
146
149
153
165
165
167
168
171
172
173
176
177
177
179
179
180
181
181
181
182

Punct: str. Mihai Viteazu, nr. 56 D
111. Mangalia, jud. Constanţa [Callatis]
Punct: str. Portului,nr. 40
112. Mangalia,jud. Constanţa [ Callatis]
Punct: str. Tepeş Vodă,nr. 9.
113. Mangalia, jud. Constanţa [Callatis]
Punct: str. Oituz,nr.75.
114. Măcin,jud. Tulcea [Arrubium]
Punct: str. Nuferilor, nr. 27 A
115. Măcin,jud. Tulcea
Punct: Uzina de apă
116. Mădăraş,com. Ardud,jud. Satu Mare
Punct: Conducta gaz
117. Măgura,com. Măgura,jud. Teleorman
Punct: Buduiasca,TELEOR 003
118. Mălăieştii de Jos,com. Dumbrăveşti, jud. Prahova
Punct: La Mornel
119. Măriuţa, com. Belciugatele, jud. Călăraşi
Punct: La Movilă
120. Medieşu Aurit, com. Medieşu Aurit,jud. Satu Mare
Punct: Conducta de gaz
121. Mehadia,com. Mehadia,jud. Caraş Severin
Punct: Castrul şi vicus-ul militar
122. Mereşti,com. Mereşti, jud. Harghita
Punct: Dâmbul Pipaşilor
123. Micloşoara, or. Baraolt,jud. Covasna
Punct: Castelul Kâlnoki
124. Miercurea Sibiului,com. Miercurea Sibiului,jud. Sibiu
Punct: Petriş
125. Mitoc,com. Mitoc,jud. Botoşani
Punct: Valea Izvorului
126. Moigrad-Porolissum, com. Mirşid,jud. Sălaj [Porolissum]
Punct: Pomet
127. Moşna, com. Moşna,jud. Sibiu
Punct: Râpă (Tablă)
128. Murighiol,com. Murighiol, jud. Tulcea [ Halmyris]
129. Năeni,com. Năeni,jud. Buzău
Punct: Zănoaga
130. Năvodari, jud. Constanţa
Punct: Insula La Ostrov, lacul Taşaul
131. Nufăru,com. Nufăru,jud. Tulcea
132. Oa�a de Sus,com. Oa�a de Jos,jud. Maramureş
Punct: Dealul Stremţului
133. Olteni,com. Bodoc,jud. Covasna.
Punct: Cariera de nisip/Tag
134. Oltina, com. Oltina,jud. Constanţa
Punct: Capul Dealului
135. Orăştie,jud. Hunedoara
Punct: Dealul Pemilor - X2
136. Ostrov,com. Ostrov, jud. Constanţa [Durostorum]
137. Ostrov, com. Ostrov, jud. Constanţa
Punct: Păcuiul lui Soare
138. Ovidiu,jud. Constanţa
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182
183
183
183
183
184
184
189
190
191
195
196
198
200
200
203
206
207
214
217
218
219
220
222
224
225
226
227

Punct: fortificaţia romana-bizantină
139. Petreştii de Jos, corn. Petreştii de Jos, jud. Cluj
Punct: Cheile Turzii
140. Piatra Neamţ, jud. Neamţ
Punct: Poiana Cireşului
141. Pietroasa Mică, corn. Pietroasele, jud. Buzău
Punct: Gruiu Dării
142. Pietroasele, corn. Pietroasele, jud. Buzău
143. Platoneşti, corn. Săveni, jud. lalom�a
Punct: platoul Hagieni
144. Plosca, corn. Bistreţ, jud. Dolj
Punct: Cabana de metal
145. Podul Mănăstirii (Mera), corn. Mera, jud. Vrancea
Punct: Fosta mănăstire Mera
147. Polocin, com. lveşti, jud. Vaslui
Punct: Islaz
148. Po�. corn. Marca, jud. Sălaj
Punct: Corău
149. Po�. corn. Marca, jud. Sălaj
Punct: Pădurea jidovilor
150. Poşta, corn. Frecăţei, jud. Tulcea
Punct: Cotul Celicului
151. Prihodişte, corn. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara
Punct: Peştera Prihodişte
152. Racoş, jud. Braşov
Punct: Piatra Detunată
153. Rapoltu Mare, corn. Rapo�u Mare, jud. Hunedoara
Punct: Măgura Uroiului
154. Răcarii de Jos, corn. Brădeşti, jud. Dolj
Punct: castru
155. Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
Punct: cartier Copăcelu (Valea Răii)
156. Reşca, corn. Dobrosloveni, jud. m [Romula]
Punct: Atelierele ceramice de nord (villa suburbana)
157. Rogova, corn. Rogova, jud. Mehedinţi
Punct: La cazărrni
158. Roman, jud. Neamţ
Punct: Episcopia Romanului
159. Rose�. corn. Roseţi, jud. Călăraşi
Punct: Grădiştea Coslogeni
160. Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba
Punct: Jig - Văidoaia
161. Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba
Punct: Ţarină
162. Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba
Punct: Balmoşeşti- Gura Minei
163. Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba [Aiburnus Maior]
Punct: Dealul Carpeni -Bisericuţă
164. Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba [Aiburnus Maior]
Punct: Cârnic
165. Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba
Punct: Tăul Secuilor
166. Sarmizegetusa, corn. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara [Uipia Traiana Sarmizegetusa]
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228
231
232
234
236
237
241
244
245
247
248
248
249
250
251
255
257
259
260
260
262
264
280
280
283
288
289

Punct: La Cireş - Necropola Estică
167. Satu Nou, corn. Oltina, jud. Constanţa
Punct: Valea lui Voicu, Vadu Vacilor
168. Săbăoani, corn. Săbăoani, jud. Neamţ
Punct: La Bisericuţă, La Izvoare
169. Săcelu, corn. Săcelu, jud. Gorj.
Punct: Grui; Turiţa
170. Sâncrăieni, corn. Sâncrăieni, jud. Harghita
Punct: Câmpul de sus
171. Sânnicolau Mare, jud. Timiş
Punct: Selişte
172. Sântimbru, corn. Sântimbru. jud. Alba
Punct: Biserica Reformată
173. Scânteia, corn. Scânteia, jud. laşi
Punct: Dealul Bodeştilor (La Nuci)
174. Sibiu, jud. Sibiu
175. Sighişoara, jud. Mureş
Punct: Dealu Viilor, necropolă
176. Siliştea, corn. Români, jud. Neamţ
Punct: Pe Cetăţuie
177. Siret, jud. Suceava
Punct: Dealul Ruina
178. Slava Rusă, corn. Slava Cercheză, jud. Tulcea [lbida]
179. Salca, corn. Salca, jud. Suceava
Punct Slatina Mare
180. Stelnica, corn. Stelnica, jud. lalomiţa
Punct: Grădiştea Mare
181. Stupini, corn. Sânmihaiu de Câmpie, jud. Bistriţa Năsăud
182. Suceava, jud. Suceava
Punct: Curtea domnească
183. Su�ana, corn. Mănăstirea, jud. Călăraşi
Punct: Valea Orbului
184. Su�ana, corn Mânăstirea, jud. Călăraşi
Punct: Malu-Roşu
185. Supurul de Sus, Corn. Supur, jud. Satu Mare
Punct: Dealul Şoarecelui
186. Surpatele, corn. Frânceşti, jud. Vâlcea
Punct: Mănăstirea Surpatele
187. Şeuşa, corn. Ciugud, jud. Alba
Punct: Gorgan
188. Şimleul Silvaniei, jud. Sălaj
Punct: Observator
189. Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj
Punct: Cetate
190. Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj
Punct: Pământul lui Bacsadi
191. Şoimeni (Ciomortan - Csikcsomortan), corn. Păuleni-Ciuc, jud. Harghita
192. Tauţ, corn. Tauţ, jud. Arad
Punct: La Cetate (Cetatea Turcească)
193. Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Punct: Biserica Roşie
194. Târgşoru Vechi, cam. Târgşoru Vechi, j ud. Prahova·
195. Târgu Frumos, jud. laşi

11
www.cimec.ro

290
292
292
293
294
296
297
301
308
309
311
312
314
315
317
319
321
324
326
328
330
332
335
337
337
339
340
341

344

Punct: Baza Pătule
196. Târgu Mureş, jud. Mureş
Punct: Cetate
197. Târgu-Neamţ, jud. Neamţ
Punct: Dealul Pometea
198. Târgu Trotuş, jud. Bacău
199. Terebeşti, com. Terebeşti, jud. Satu Mare
Punct: Traseul conductei de gaz
200. Tulcea, mun. Tulcea, jud. Tulcea [Aegyssus]
Punct: Str. Veseliei, nr. 9
201. Turda, jud. Cluj [Potaissa]
Punct: Termele castrului Legiunii V Macedonica
202. Ţaga, com. Ţaga, jud. Cluj
Punct: Baza Arheologică
203. Ţibrinu, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa
Punct: Ţibrinu, La Lac.
204. Urziceni, com. Urziceni, jud. Satu Mare
Punct: Vamă
205. Vadu Săpat, com. Fântânele, jud. Prahova
Punct: Budureasca 4 Nord - Puţul Tătarului
206. Valea Crişului, com. Valea Crişului, jud. Covasna
Punct: Castelul Kâlnoki
207. Vaslui, jud. Vaslui
Punct: Cu�ile Domneşti
208. Vârtopu, com. Ciuperceni, jud. Go�
Punct: Vârtoapele
209. Veţel, com. Veţel, jud. Hunedoara [Micia]
Punct: Vicus militar, SE Amf�eatru, Sector Sud.
21O. V�ăneşti, com. Vităneşti, jud. Teleorman
Punct: Măgurice, Teleor 007
211. Vlădeni, com. Vlădeni, jud. lalomiţa
Punct: Popina Blagodeasca
212. Vorniceni, com. Vorniceni, jud. Botoşani
Punct: Pod lbăneasa
213. Zalău, jud. Sălaj
Punct: Palvar
214. Zalău, jud. Sălaj
Punct: Dealul Lupului (Farkas Domb)
215. Zăbrani, com. Zăbrani, jud. Arad
216. Zăpodeni, com. Zăpodeni, jud. Vaslui
Punct: La Ţintirim
217. Zimnicea, jud. Teleorman
Punct: Cetate

346
350
351
352
352
353
354
355
356
358
361
363
364
365
368
369
372
374
375
378
379
379
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Cronica cercetănlor arheologice din Ron1�HWJ ·-campania 2()0?

Sectiunea S XVIII trasată pe latura sudică a bisericii
ne-a dezvelit urme ale zidului cu orientare E V surprins şi in
sectiunea S XV însă inmormântările - în majoritate moderne
- a u distrus înt �eaga stratigrafie cât şi fundaţia. Sub fundaţia
zidului actual a ieşit la iveală şi aici crepida fundaţiei primei
nave.
În sectiunea S XIX am surprins un alt fragment al
zidului nordic al 'capelei al cărui parament prezenta o cezură
orizontală, ce delimita etapele 1 şi 11 de construcţie. Sub
straturile de dărâmătură nu am putut identifica o stratigrafie
clară, de aici provine şi un denar emis de banul Slavoniei sub
domnia regelui Ştefan al V-lea. Pilastrul identificat in această
secţiune, ce diviza în travee zidul nordic al navei in etapa a li
a, se sprijinea pe unul de aceleaşi dimensiuni databile în
prima etapă. Din pardoseala medievală s-a păstrat doar o
amprentă cu o suprafaţă mică de cea. 0,40 m2• Am descope�it
trei cavouri zidite din cărămizi cu scheletele deranjate. In
singurul cavou intact era un inel de aur.
Pandanţii pilaştrilor angajaţi identificaţi in 2002 au
fost studiaţi in secţiunea SXX, fiind păstraţi mai bine decât cel
amintit, deşi gropile de morminte le-au tăiat marginile
interioare. Pilastrul din prima etapă era evazat cu 1 00 cm faţă
de planul zidului navei, iar cel din a doua etapă cu doar 46
cm. Un alt fragment de pardoseală medievală, iar sub ea o
fundaţie orientată E - V, a fost depistat la NV de biserică, in
secţiunea S XXI. Au mai fost găsite o cataramă de os din sec.
XIV - XV, cuţite, plăcuţe decorative de bronz, monede
identificate doar în parte etc.
Cercetarea nu a adus argumente pentru
confirmarea sau infirmarea existenţei tribunei vestice in prima
etapă de construcţie şi a configuraţiei cu două turnuri vestice
în etapa a III-a sau a IV-a. Se pare deocamdată că judecând
după circumstanţele descoperirilor monetare capela a fost
scoasă din folosinţă la sfârşitul sec. al Xlii-lea sau începutul
sec. al XIV-lea, iar demolarea părţilor vestice ale bisericii s-a
produs în sec. al XVIII-lea.
Scopul primordial al viitoarelor cercetări va fi
supravegherea lucrărilor de sistematizare verticală a terenului
şi de reamenajare a pardoselii bisericii intrate in restaurare.
·

1 . Abram, corn. Abram, jud. Bihor
Punct: Ruina bisericii premonstratens
Cod sit: 27089.01

Colectiv: Doru Marta (MTC Oradea), Tamas Emădi (AC
Restitutor Oradea), studenţi UBB Cluj
După derularea a trei campanii de săpături intre
1999 şi 2002, acestea au fost reluate în septembrie 2003,
investigându-se sistematic suprafeţe necercetate anterior în
scopul identificării unor porţiuni necunoscute a planimetriei
fundaţiilor bisericii romanice şi a corpului adosat. Cercetarea a
fost motivată şi de iminenţa inceperii lucrărilor de restaurare a
ruinei bisericii.
De această dată mobilul cercetării nu a fost
clarificarea relaţiilor dintre ruină şi zidurile descoperite,
respectiv a cronologiei relative, ci mai degrabă completarea
planimetriei şi studierea stratigrafiei interioare. La trasarea
secţiunilor am fost nevoiţi să ţinem cont de existenţa
rădăcinilor extrem de dezvoltate ale unui nuc aflat la V de
biserică, a unei pivniţe, respectiv a unei şuri aparţinătoare
paroh iei.
În urma cercetărilor de paranient şi a sintetizării
rezultatelor săpăturilor arheologice s-a tras concluzia că
fundaţiile şi amprentele presupusului corp de mănăstire etajat,
adosat bisericii pot fi interpretate ca aparţinând unei capele
nordice, cu acces indirect dinspre biserică.
În campania din 2003 s-au trasat nouă secţiuni. Trei
dintre ele au fost deschise, de-a lungul axei bisericii, douâ în
exterior şi una în interior. În prima, (S XVII/A) am surprins
fragmentul ambrazurii portalului vestic, identificând la nivelul
fundaţiei trei etape diferite ale parament�lui, respectiv două
praguri succesive ale accesului principal. In rest s-au păstrat
doar câteva cărămizi in situ din pardoseala medievală.
În secţiunea S XVII/8 am avut ocazia să clarificăm
relaţiile straturilor exterioare - printre care şi urme de
pardoseală - cu zidăria faţadei vestice şi cu fundaţia vestică a
bisericii din sec. XII-XIII. Toate mormintele medievale găsite
aici (M 36 - M 43) au fost lipsite de inventar. Nu cunoaştem
deocamdată funcţiunea fundaţiei de 0,60 x 0,95 m
descoperite, adosate laturii vestice, cert este însă, că aparţine
etapei a treia de construcţie şi se sprijină pe crepida fundaţiei
din perioada a 11-a. Sub aceasta am identificat câteva straturi
de cărămidă ale fundaţiei primei biserici, care îşi avea deci
faţada exact în planul celei actuale.
În secţiunea S XVII/C deschisă in interiorul bisericii
am surprins o fâşie lată de 0,60 m dintr-o pardoseală
medievală aşezată peste coronamentul fundaţiei din etapa a
11-a. Am găsit totodată şi câteva asize din ambrazura sudică a
portalului vestic din această perioadă.
La E de această fundaţie am descoperit o altă
fundaţie lată de cea. 1 m având talpa sub cota tuturor
fundaţiilor cunoscute până acum şi care nu poate fi pusă
deocamdată in legătură cu nici o fază de construcţie. Are un
mortar diferit şi le-ar putea preceda pe toate.

·

Planşa 1.

2. Acâş, corn. Acâş, jud. Satu Mare
Punct: Biserica reformată
Cod sit: 136722.02

Colectiv: Szăcs Peter Levente - responsabil (MJ Satu Mare)
Biserica reformată din Acâş aparţine unei foste
mănăstiri, întemeiată in a doua jumătate a secolului al Xli-lea.
Monumentul este unic în nord-vestul Transilvaniei, păstrându
se aproape intacte caracteristicile primei faze de construcţie.
Campania de săpături din 2003 continuă seria
cercetărilor arheologice începute in 1 998. Cercetările au fost
întreprinse în vederea întocmirii proiectului de restaurare,
scopul lor fiind stabilirea fazelor de construcţie şi identificarea
complexelor şi construcţiilor dispărute aparţinând mănăstirii. în
acest sens, în campaniile anterioare a fost descoperită o
capelă anexă, au fost cercetate 40 de morminte din cimitirul
din jurul bisericii şi au fost identificate urmele reparaţiilor şi
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refacerilor din evul mediu până in prezent. Cea mai
importantă dintre aceste reparaţii este restaurarea dintre anii
1 896 şi 1 902.
Campania din 2003 s-a desfăşurat in lunile august şi
septembrie şi a fost finanţată de MJ Satu Mare şi Episcopia
Reformată de Oradea. Au fost deschise patru secţiuni in
exteriorul bisericii, respectiv S X, 3 x 3 m, la colţul de SV al
bisericii; S XI, 2 x 3 m, în partea de N a bisericii, la întâlnirea
navei cu turnul de NV; S XII, 2 x 3 m, în prelungirea S XI; S
XIII, 1 x 4 m în prelungirea SXII.
A fost dezvelită fundaţia turnului de SV în S X şi a
turnului de NV împreună cu fundaţia zidului nordic al navei in
S XI. Caracteristicile de zidire a fundaţiei sunt identice în toate
zonele investigate în anul 2003 şi sunt identice cu cele
observate în campaniile anterioare la colţul nord-estic şi sud
estic al bisericii. Astfel talpa fundaţiei - la navă şi la turn este între cota -1 ,90 şi -2,08 m, fără trepte. Partea de jos este
construită din pietre mari de carieră (cea. 40 x 30 x 30 cm),
înecate in mortar friabil cu puţin var şi egalizate cu pietre mai
mici şi bucăţi de cărămidă ruptă. Partea de sus a acestei zone
este nivelată cu trei-patru asize de cărămidă (26 x 15 x 5,5
cm), peste care este aşezat un rând de blocuri mari de pietre
îngrijit fasonata (30 x 30 x 30 cm). În cursul restaurărilor din
1 896-1902 porţiunile joase ale paramentului au fost înlocuite
în exterior cu o zidărie regulată de cărămidă (29 x 1 4 x 7 cm).
Această intervenţie a coborât in porţiunile investigate in
adâncimi variate, oprindu-se cel mai frecvent la limita zidăriei
din piatră brută (80 cm) sau la partea superioară a asizelor de
nivelare din cărămidă (40 cm), blocurile fasonate fiind păstrate
numai în două cazuri. Aceste intervenţii precum şi reparaţiile
ulterioare pot fii surprinse şi în stratigrafie: şanţul nr. 8 din jurul
bisericii, precum şi depunerea nr. 7 şi gropile 6A-6D.
În secţiunile cercetate în 2003 au fost descoperite
30 de morminte (M 41 - M 70). Ele se grupează în cele două
orizonturi de inhumare, identificate şi delimitate deja in
campaniile anterioare. Primul orizont TI constituie inhumările
de sec. XIII-XIV, adâncimea mormintelor fiind intre -0,6 -1 m.
Câteva dintre aceste morminte au fost construite din casetă
de cărămidă. Al doilea orizont este mult mai adânc ( -2,60 2,70 m), şi se observă gruparea mormintelor în perechi
(aşezate apropiat, orientate paralel şi având adâncime
identică). Inventarul inhumaţilor este alcătuit din accesorii
vestimentare, databile în sec. XVIII-XIX. �otrivit tradiţiei
locale, acest orizont este format de înmormântarea preoţilor,
care slujeau în biserică şi a soţiilor lor; ultimele inhumări au
fost făcute la începutul secolului XX, deoarece comunitatea
folosea deja cimitirul din marginea localităţii.
În S XIII a fost identificat şanţul medieval ce
înconjura biserica şi mănăstirea, fiind un mijloc de delimitare a
lotului.

foundations of the church were investigated at the south
western tower, and at the north-western tower, together with
the wall of the northern aisle. At these two points, the building
features were identica! and corresponded to the earlier
observations made during the previous campaigns. In
addition, the stratigraphical evidence of the restoration made
in 1 896 and 1902 was identified.
In the campaign of 2003, 31 burials were recovered,
so the total number of the burials reaches 70. They can be
grouped in two horizons: the medieval burials with lower
depth, and some burials made with bricks; and the burials
belonging to the priest families, dating from the 1 8lh and 191h
century. In the trench XIII a ditch marking the mediaeval
boundary of the monastery was identified.
3. Adamclisi, corn. Adamclisi, jud. Constanţa [Tropaeum
Traiani]
Cod sit: 60892. 08

Colectiv: llon Barne�. membru de onoare al Academiei
Române - consultant ştiinţific; Alexandru Barnea - responsabil
(IAB, FIB), Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Irina Achim (IAB);
Ioana Bogdan Cătăniciu (IAIA Cluj), Margareta Arsenescu,
Carol Căpiţă, Cristian Olariu (FIB), Gheorghe Papuc, Gabriel
Talmaţchi, Liviu Lungu (MINAC), Mihai Ionescu, Robert
Constantin (MA Mangalia), Mihai Severus Ionescu (Craiova),
Emilian Gamureac (MCC), Ana Maria Ghica, Florentina
Ghemuţ (praf. Bucureşti), Gil Silberstein (University of San
Francisco), Dan Ştefan (SC Net4you), studenţi FIB, UAP
Bucureşti, UO Constanţa.
Fonduri: MCC, MINAC, FIB, MA Mangalia, University of San
Francisco.
Sector Basilica D (cu transept)
În campania iulie-august 2003, cercetarea s-a
concentrat in zona de la sudul basilicii D, in vederea elucidării
situaţiilor apărute in campania din 2002. Pentru aceasta, s-a
continuat cercetarea in secţiunile şi casetele deja existente (S
8'- S E, S 14, S 15, S 1 6, S 17, S 1 8, C 31 ) şi s-a trecut la
deschiderea altora noi (S 1 9, S 20, S 22, S 23, S 24; C 32, C
33). De asemenea, în interiorul basilicii au fost realizate mai
multe sondaje, în vederea elucidării problemelor legate de
fazele constructive ale basilicii (6 sondaje în zona criptei;
adâncirea în sondaj E absidă S; un sondaj la sud de S 21 ;
două sondaje în partea de N - S a atrium-ului, în C 20), fiind
deschise şi noi casete (C 34, în nava centrală; C 35, C 36, C
38, C 39 în atrium; C 37, în colţul de NE al navei de N. În plus,
la SE de absida basilicii, a fost deschisă secţiunea S 21 , în
vreme ce în sectorul A a fost deschisă o secţiune, S S (2623), cu dimensiunile de 15 x 3 m şi orientare E - V, iar în
sectorul B s-a continuat cercetarea din S 1 (20-29), caroul 8.
Au mai fost desfiintati
, mai multi martori: in partea de
SE a cetătii,
în
cartierul
I
B C-MS, ma rtor PES (IBC-MS),
'
martorii orie ntati. E - V în cartierul MS. un martor orientat N S
in cartierul MS. Şi în zona basilicii D, au fost desfiinţaţi martorii
dintre C 32 şi S 1 5, C 33-C 24, S 21-S 1 3.

The Calvinist Church of Acâş is among the best
preserved Romanesque monuments of Transylvania,
belonging to a disappeared monastery. The archaeological
research was started in 1998 aiming to identify the building
phases, and the disappeared features of the monastery. The
archaeological excavation in 2003 opened three trenches on
the western and northern side of the abbey church. The

-
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în cursul cercetării, a fost completată imaginea care
începea a se contura în zona de S a basilicii D încă din
campania din 2002.
Astfel, în S 14, la adâncimea de O, 19 m, a fost
descoperit un zid orientat E V, în vreme ce la -0,33 m a fost
descoperit un dalaj, probabil al unei stradele; ambele
reprezintă continuarea spre V ale celor identificate în
suprafaţa de la S de atrium. în S 1 5, în partea de S, la o
adâncime de 0,43 m a fost descoperit un dalaj format din
blocuri de piatră de formă neregulată, aparţinând probabil unei
străzi orientate N S. De asemenea, în aceeaşi secţiune, în
profilul de E a apărut completarea zidului aparţinător magaziei
de cereale din S 8'· S E. Mai jos, la -0,67 m, a fost descoperită
o podea din lut galben-cenuşiu, spartă pe alocuri, pentru ca în
jumătatea de E a secţiunii, la ·0,78 m, să apară un nivel
format din pământ cenuşiu, bine tasat, spart de o groapă
menajeră. La adâncimea de 0,98 m, a fost identificat un capăt
de zid cu orientarea E V, pentru ca la ·0,77 m să apară o
podea formată din mortar. Mai jos, la ·2, 1 O m, a apărut o
podea din lut galben, în care au fost identificate trei gropi de
par, pentru ca la ·2,44 m să apară un nivel de distrugere, în
care au fost descoperite numeroase urme de incendiere.
Alături de S 15, în S 8'· S E, la ·1 ,10 m, au fost
descoperite mai multe fragmente din fier, aparţinând (probabil)
unor unelte agricole.
Pentru a determina orientarea dalajului din S 1 5, a
fost deschisă o nouă secţiune, S 1 8, cu dimensiunile 4,75 x
2,35 m şi orientare N S, la V de S 15. Nu au mai fost
identificate elemente ale dalajului din S 15. În schimb, la ·0,58
m, a fost descoperit un zid orientat N S, care traversează
secţiunea. De asemenea, la ·0,71 m, a fost descoperit un
nivel de călcare format din pământ de culoare cenuşie, bine
tasat şi spart pe alocuri.
La S de S 1 5 a fost deschisă C 32, cu dimensiunile
2 x 2 m. Aici, la 0, 1 4 m, a fost descoperit un prag de piatră,
orientat aproximativ E V, pentru ca la ·0,26 m să fie
identificată continuarea dalajului din S 1 5, spart de o groapă
în colţul de SE (sub martorul dintre C 32 şi S 15). La ·0,63 m,
a fost descoperit un nivel de călcare, format din pământ de
culoare cenuşie.
În S 16, sub nivelul de dărâmătură, la ·0,49 m, în
jumătatea de S a secţiunii, a fost identificată o podea formată
din lut galben. La adâncimea de ·1 ,57 m, a fost descoperit un
vas întregibil, iar la 1 ,95 m a apărut o groapă de formă
rectangulară, cu orientare aproximativ N S.
În cursul cercetării din S 17, la adâncimea de 0,80
m, a apărut un zid gros de 60 cm, orientat N S, care
traversează secţiunea. La -0,78 m, a fost identificat un nivel
format din pământ de culoare cenuşie, bine tasat, iar la -1 ,32
m, în jumătatea de E a secţiunii, a apărut un nivel format din
mortar.
La N de S 17 a fost deschisă o casetă, C 33, cu
dimensiunile 2,35 x 1 ,90 m şi orientare E V. Aici, imediat sub
stratul vegetal, la ·0,03 m, a fost descoperită continuarea
zidului identificat în martorul dintre C 31 şi C 24.
La V de S 1 8 a fost deschisă secţiunea S19, cu
dimensiunile 4,75 x 2,35 m şi orientare N S. Aici, la
adâncimea de O, 1 O m, imediat sub stratul vegetal, a apărut un
zid orientat NNV - SSV, pentru ca la -Q,36 m să fie descoperit
•

•

·

•

•

·

•

·

·

•

·

•

un alt zid, perpendicular pe cel menţionat mai sus. În aceeaşi
secţiune, la ·0,42 m, au fost descoperite un fragment de opaiţ
şi un fragment ceramic provenind de la o ştampilă.
În S 20 (dimensiuni 4,75 x 2,35 m, orientare N S,
la V de S 19), s-a ajuns până la adâncimea maximă de -Q,75
m, în nivel de dărâmătură.
La V de S 20 s-a deschis secţiunea S 22, cu
dimensiunile 4,75 x 2,35 m şi orientare N S. Adâncimea
maximă la care s-a ajuns în această secţiune este de ·0,56 m,
în nivel de dărâmătură.
La V de S 22, au mai fost deschise două noi
secţiuni, S 23 şi S 24, ambele cu orientarea N S şi
dimensiuni de 4,75 x 2,35 m. S-a ajuns până la adâncimea
maximă de 0,46 m (S 23) şi 0,54 m (S 24), în nivel de
dărâmătură.
La S de absida basilicii D a fost deschisă o nouă
secţiune, S 21 , cu orientarea E V şi dimensiunile de 1 1 ,50 x
2 m. Aici, la -0,43 m, în jumătatea de E a secţiunii, a fost
descoperită o podea din lut galben, iar în jumătatea de V, la
0,50 m, o nouă podea din lut galben.
În cursul efectuării sondajelor din jurul criptei, a fost
identificat un zid care înconjoară cripta, având o grosime de
66 cm. De asemenea, în sondajul efectuat la E de C 30 şi V
de criptă, a fost descoperit un fragment de tencuială/frescă
(passim). În sondajul aflat la S de absida basilicii, la V de
criptă, la o adâncime de 0,62 m, a fost identificat un nivel de
mortar, care se regăseşte şi în sondajul efectuat la S de
criptă.
De asemenea, în cursul cercetării din sondajul E
absidă S, la -Q,72 m, a fost descoperit un cuptor.
Cercetarea din C 37 (dimensiuni 4 x 2 m, orientare
E V), a relevat existenţa unei podele din lut galben, la o
adâncime de -0,36 m . pentru ca la - 0,83 m, să fie descoperit
un nivel de mortar.
Pe lângă săpăturile arheologice efectuate mai sus,
se mai poate menţiona re-marcarea bornelor de pe întreg
cuprinsul cetăţii, ca şi măsurătorile întreprinse în basilica D, în
vederea întocmirii unui plan de situaţie la scară. În plus, au
fost efectuate mai multe periegheze: în pădurea dinspre satul
Şipote şi pe dealurile aflate la NE de Şipote, în zona "Fabricii
de diatomită", pe Valea Urluii şi in zona cişmelelor turceşti. Cu
această ocazie, trebuie tras un semnal de alarmă privind
demontarea apeductului aflat in zona cişmelelor turceşti din
Adamclisi de către rromii care se ocupă cu fabricarea
chirpicului. În aceeaşi zonă, a mai fost descoperit un cuptor
(probabil pentru var, databil in epocă romană), care a fost
înregistrat şi fotografiat. O ultimă periegheză a fost efectuată
în zona cimitirului creştin al comunei Adamclisi.
Pe lângă acestea, a fost făcută curăţenie in sectorul
D, cartier IBC-MS, în vederea punerii în valoare a conservării
primare realizate în 2002.
Cercetarea s-a axat în principal in zona de la S de
basilica D, unde apare tot mai pregnantă ideea unui cartier de
locuinţe şi ateliere (vezi în special S 8'-S E). Rămâne încă
neelucidată problema dispunerii acestor locuinţe şi ateliere,
fapt ce va fi realizat în cursul unor campanii ulterioare. Din
deschise in
acest punct de vedere, cercetarea din sectiunile
zona de S a basilicii (în special S 17, S 1 8. ' S 19, S 20, S 22,
S 23 şi S 24) poate elucida o serie de probleme legate de
•
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locuirea intramurană din aria adiacentă basilicii D în perioada
romana-bizantină şi (eventual) oferi informaţii interesante
asupra tipului de locuire într-o aşezare provincială din
perioada antichităţii târzii.
in zona basilicii D, măsurătorile executate de arh.
Monica Mărgineanu-Cârstoiu şi membri ai colectivului (Mihai
Severus Ionescu, Cristian Olariu, studenţi FIB} au întregit
imaginea _?Supra evolu�ei şi fazelor constructive din basilică.
In plus, în sectorul B, s-a continuat colaborarea cu
echipa de voluntari conduşi de dr. Linda Ellis, de la University
of San Francisco.

prezintă pe ultimul nivel de călcare ca o platformă de pământ
galben compact, având în componenţă mici fragmente de
cărămizi, de ceramică şi mici bucăţi de piatră. Pe acest
"pavaj" au fost descoperite numeroase fragmente ceramice,
oase, bucăţi de chirpic şi fragmente de sticlă. De asemenea,
pe stradă, în C S 6 a fost descoperită o monedă (la -Q,65 m)
aflată într-o stare de consevare foarte precară, ce se poate
data cu precauţie în a doua jumătate a secolului V p. Chr.,
probabil în cadrul dinastiei Leoniene (Lea 1/Zenon - prima
domnie). Acest ultim nivel al străzii a fost identificat pe o
lăţime variabilă (în C S 5 şi C S 6) cuprinsă între 2,20 - 2,30
m.
Revenind la edificiu, în interiorul său ca şi deasupra
străzii, am degaja! un strat amplu de dărâmătură format din
numeroase bucăţi de piatră, fragmente de ţiglă, cărămizi,
resturi de olane şi bucăti de chirpic ars şi nears. in acest strat
a apărut un bogat material ceramic (sec. V-VI p. Chr.), cuie de
fier, un vârf de săgeată, etc. Pornind de la podeaua edificiului
(-0,94 -1 m), pe aproximativ 0,45 m au fost identificate o
arsură, o cantitate mare de cenuşă, resturi de sticlă topită şi
lipită pe chirpic ars, provenind de la un incendiu puternic, pe
care, doar în mod ipotetic am putea să-I identificăm cu
momentul 586 p. Chr., când are loc invazia avarilor şi cetatea
este transformată pe alocuri în ruine. Tot pe latura sudică a
edificiului, menţionăm posibilitatea existenţei unui portic,
gradul de demantelare a zidului neoferindu-ne alte date mai
concrete. Semnalăm descoperirea, din punct de vedere
ceramic, pe lângă numeroase fragmente de amfore cu striuri
şi coaste, a trei fragmente ceramice tip Dridu, toate în
apropierea zidului edificiului (la aproximativ -Q,30 -Q,40 m),
ceea ce ar putea să ofere in plus un indiciu privind
demantelarea sa. in acelaşi edificiu au mai fost descoperite o
încuietoare cu belciug de uşă şi un alt fragment metalic de la
o asemenea instalatie.
'
in C S 6, incercând să surprindem baza arsurii din
interiorul edificiului, am dat peste un nou zid orientat N - S,
extrem de distrus, ras aproape, compus din bucăţi mari şi mici
de piatră. El este în mod cert dintr-o epocă anterioară
construcţiei edificiului şi a fost demantelat probabil cu această
ocazie.
in ultima secţiune (C S 7), edificiul pare că se
închide pe latura de S spre V şi ii sunt adosate alte două
ziduri, formate din bucăţi mici de piatră legate cu pământ.
Primul, cu o grosime de 0,95 - 1 m, închide o încăpere mică a
cărei utilitate ne scapă in acest stadiu al cercetării. Cel de-al
doilea, uşor in semicerc, cu o grosime de 0,50 - 0,75 m,
pătrunde direct in locul in care ar trebui să continue strada.
După părerea noastră, cele două ziduri apa�in unei perioade
post-edificiu, poate post 586, când noile construcţii de pe
ruine nu au mai respectat fostul traseu al străzii, aceasta din
urmă puţin probabil rămasă ca func�onalitate la acel moment
in locul respectiv. Şi in această ultimă secţiune a fost degaja!
un strat bogat de dărâmătură, fiind descoperite şi fragmente
ceramice (sec. V-VI p. Chr.) de sticlă, bucăţi de chirpic ars, o
aplică (sec. V-VI p. Chr.) etc.
Sperăm ca viitoarele cercetări să ne ofere mult mai
multe date care, probabil, vor face ca unele din supoziţiile
noastre să aibă un suport arheologic mult mai solid.
[Gheorghe Papuc, Gabriel Talmaţchi]

Sector C 11
În cadrul campaniei arheologice din anul 2003 din
sectorul C 11 al cetăţii Tropaeum Traiani au fost continuate
cercetările după o întrerupere de mai lungă durată. Astfel, în
perioada 8 septembrie - 27 septembrie s-au efectuat săpături
în cadrul a două secţiuni - C 11 S 1 şi C 11 S 2 - cu
dimensiunile de 15 x 3 m şi martor de 1 m, la S de "basilica
"
forensis .

in cele două secţiuni practicate, în afara unui
material litic şi ceramic provenit din dărămăturile ce
caracterizează ultimul (penultimul) strat arheologic al Cetăţii,
au apărut pă�i din vestigiile unei clădiri impozante, orientată E
- V. Din ceea ce s-a săpat până acum avem un fragment al
laturii mari, de 9,40 m şi o parte a laturii mici de peste 7 m.
Zidurile, alcătuite din piatră de calcar de dimensiuni variate,
sunt legate cu mortar, în consistenţa căruia intră şi ceramică
pisată, având grosimea de peste 0,80 m. Pe latura mare, în
interior, apar două elemente constructive din aceeaşi piatră şi
cu acelaşi mortar (1, 15 x 0,80 m). Lipit de zidul laturii mari şi
"însoţindu-1 " pe o po�iune de 7,50 m, exista un alt zid, având
caracteristicile primului, consecutivitatea lor în timp urmând a
fi stabilită prin cercetările viitoare.
O primă evaluare a situaţiei din teren ne-ar stabili că
acea construcţie (prăbuşită fără a se identifica urme de
arsură) ar fi contemporană, măcar în parte, cu "basi/ica
forensis".

De asemenea a fost colectat un bogat material
ceramic încadrat în perioada secolelor IV - VI p. Chr., sticlă
(fragmente disparate, de mici dimensiuni), obiecte din metal
(cuie, piroane, belciuge) şi o monedă datată în deceniul al
doilea al sec. al IV-lea p. Chr. [Gheorghe Papuc, Liviu Lungu]

Sector C 1

În cadrul campaniei arheologice din anul 2003 din
sectorul C al cetăţii Tropaeum Traiani au fost continuate
cercetările pe via forensis după o întrerupere de doi ani. Cu
această ocazie s-au obţinut noi informaţii privind imaginea de
ansamblu a complexelor de locuire târzie şi a sistemului
stradal. Astfel, au fost trasate trei secţiuni (C S 5, C S 6, C S
7) cu dimensiunile de 10 x 3 m, la circa 1 m S de ultima
sectiune
în 2001 .
' cercetată
in primele două secţiuni a fost surprinsă latura de S
a unui edificiu târziu, sub forma unui zid de piatră legat cu
pământ şi cu o grosime de 1 ,40 - 1 ,60 m. Acesta, compus din
blocuri mari şi mici de piatră şi fragmente mici de ţiglă,
străbate cele două sectiuni de la N la S, în parelel cu via
torensis. Strada apare la o adâncime de 0,65 - 0,81 m şi se
16
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Sector Anexa fortificată
Sub conducerea responsabilului de şantier, prof. dr.
Alexandru Barnea, colectivul de cercetare al sectorului "Anexa
fortificată" , format din Robert Constantin şi prof. Mihai
Ionescu, au continuat cercetarea având ca obiectiv
completarea datelor planimetrice şi stratigrafice cu privire la
anexa fortificată a cetăţii Tropaeum Traiani. S-a beneficiat de
o finanţare din partea MA Mangalia.
A fost trasată o sectiune 1 2 x 2 m, în prelungirea
secţiunii S 2/2002, spre V, pentru a completa datele deja
existente despre turnul sus amintit.
Situaţia stratigrafică este următoarea:
O -0,20 m, strat vegetal
-020 -0,80 m, strat de pământ galben de colmatare, fără
resturi arheologice
-0,80 -2 m, nivel de demantelare compus din pământ brun
cenuşos cu fragmente litice, ceramice şi oase de animale.
Alături de fragmente ceramice databile in epoca romana
bizantină, antrenate de distrugerile succesive, au fost
recuperate şi fragmente ceramice de oale borcan databile in
epoca medieval-timpurie, sec. X-XI p. Chr.
-2 -3,25 m, strat de dărâmătură format din calcar sfărâmat,
mortar (var, nisip, cărămidă pisată şi cărbune) şi fragmente
ceramice de epocă romano-bizantină.
-3,25 -3,80 m, strat de pământ galben cu pigmenţi de mortar
şi cărbune.
Cercetarea s-a concentrat în carourile 4-6 pentru a
surprinde latura de V a turnului T1 . S-a observat, ca şi in
campaniile anterioare, faptul că fortificaţia a fost demantelată
succesiv, paramentul exterior al turnului fiind suprins aproape
de fundaţia acestuia, la -3,25 m.
Emplectonul este lucrat în opus caementicium fiind
format din blocuri de calcar nefasonate in amestec cu mortar
(nisip, var, cărămidă sfărâmată şi rar pigment de cărbune).
Faptul că eventualul parament interior nu a fost
identificat, îndreptăţeşte ipoteza conform căreia turnul a
funcţionat ca bastion măcar in ultima lui fază de existenţă.
Situaţii similare au fost intânite in campaniile anterioare şi la
turnurile T2, T3 şi T4, care au fost transformate in bastioane
prin turnarea unei şape de mortar în interiorul acestora.
T1 a fost construit la intersecţia curtinelor de S şi de
E ale fortificaţiei anexă (unghiul fiind de 92,825 grade
sexazecimale).
Este vorba de un turn-bastion probabil in formă de
potcoavă, orientarea lui faţă de curtina de S fiind de 1 1 8,714
grade sexazecimale.
Prin această cercetare au fost imbogăţite şi datele
planimetrice cu privire la fortificaţia anexă, executându-se un
suport planimetric la scara de 1 :250.
Sector Platou Est
Campania de cercetări, desfăşurată in perioada 27
iunie-1 7 iulie 2003 în sectorul Platou Est, a avut următoarele
obiective:
- realizarea unui model digital al terenului in acest sector şi
construirea unei baze de date corelată cu informaţia geo
spaţială, intr-un sistem GIS. Aceasta va permite inregistrarea
unitară a tuturor rezultatelor cercetărilor viitoare, includerea
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informatiilor colectate in campaniile mai vechi, precum şi
obţiner�a planurilor topografice şi de situaţie necesare;
- epuizarea suprafeţelor rămase neterminate din campaniile
trecute: M (martorul dintre S 5 si S 6) carourile 1 şi 2, S 6
carourile 1 şi 2; precum şi reverificarea profilelor din S 4
pentru corelarea informaţiilor; deschiderea unor noi secţiuni: S
7 (12 x 2 m), S 8 (4 x 4 m), S 9 (10 x 2 m).
Platoul Est este localizat la 460 m E de oraşul
romano - bizantin Tropaeum Traiani (Poarta de Est), având
următoarele coordonate geografice:
- lat. 44' N 05' 27.33"
- long. 2T E 57' 04.08"
- alt. 1 02 - 1 20 m
Începând cu campania din anul 2002, in evoluţia
cercetărilor in acest sector s-a inregistrat o situaţie nouă, şi
anume prezenţa pe acest platou a unui consistent nivel din
epoca târzie a bronzului, aparţinând aspectului cultural
Coslogeni. Succesiunea cronologică a nivelurilor arheologice
pe Platou Est devine astfel următoarea:
- epoca târzie a bronzului;
- sec. IV - III a. Chr.;
- sec. 11 - III p. Chr.;
- sec. IV - VI p. Chr. (atestate doar prin material ceramic
fragmentar in stratul vegetal şi la suprafaţă).
Situaţia arheologică înregistrată în 2003 se prezintă
în felul următor:
- începând de la adâncimi ce variază între 0,50 m şi 0,70 m, a
fost dezvelită pe o suprafaţă de mari dimensiuni - 1 1 x 21 m
(N - S - E - V) - fără a i se identifica însă limitele, o podină din
lut bătătorit. Aceasta are aspect lamelar - casant in secţiune,
grosime maximă de O, 15 m şi consistenţa dură. Într-o singură
ocazie a fost identificată o gaură de par cu diametru! O, 17 m şi
o adâncime de 0,2 m de la nivelul podinei. În S 8 (caroul A2),
în anumite zone, S 9 (caroul C3) şi M (caroul C2), apar zone
mai dense de depuneri pe nivelul podinei cu pietricele şi
chirpici. În general, materialul aflat pe nivelul ei este sărac. Se
pot însă !ll enţiona o fibulă Latene 02 şi fragmente de amforă
romană. In privinţa datării certe a acestei structuri ori a utilităţii
sale, ne păstrăm încă rezerve, sperând că în campaniile
viitoare, odată cu dezvelirea sa completă, să ne confruntăm
cu o situaţie ceva mai clară.
- campania a demonstrat că situaţia întâlnită prima dată anul
trecut, aceea a unui complex atribuibil culturii Coslogeni (cpl.
24: depunere votivă de vase mari intregi, cu resturi de
animale (el. raport arheozoologic întocmit de Maia Stăvrescu
- IAB, sub indrumarea lui Adrian Bălăşescu - MNIR), nu este
singulară. Sub nivelul podinei, începând de la adâncimile de
1 ,2 m, 1 ,65 m şi respectiv 0,60 m, au fost identificate alte trei
complexe Coslogeni: cpl. 26, cpl. 32, cpl. 29 . Acestea sunt
gropi clopot cu diametru! inferior în jur de 2 m, cu depuneri de
fragmente ceramice şi oase de animale, chirpici, cărbune,
zgură, scoici, pietre, iar într-un caz , cpl. 26, a fost descoperit
şi un tub din foaie îndoită de bronz, cu lungimea de 3,4 cm şi
diametru! de 0,9 cm. Scopul iniţial al acestor gropi este încă
neclar. Campaniile ulterioare vor lămuri dacă sunt asociate cu
alte complexe.
Fragmentele de ceramică provin de la vase mari, de
factură grosolană, netezite pe partea exterioară, de culoare
cărămiziu-cenuşie cu pete negre; ca decor se poate menţiona
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banda in relief de sub buza îngroşată. Adăncimea până la
care au fost surprinse aceste complexe este de 2,83 m, 2,50
m şi respectiv 2 m.
Nici unul dintre cele trei complexe mai sus descrise
nu este la fel de bogat ca cel descoperit anul trecut (cpl. 24),
dar relaţia spa�ală, cea stratigrafică şi materialul conţinut
confirmă originea culturală comună.
in S 7 (caroul C2), la adâncimea de 0,70 m, imediat sub
nivelul pod inei din lut a fost identificată o groapă (1 ,5 m
diametru! E V) în care au fost depuse 5 cranii de cal, dispuse
radial, patru dintre acestea având boturile orientate in interior,
iar celălalt spre exterior. Aceste cranii, deşi au fost găsite
întregi, se aflau într-o stare proastă de conservare, fiind
afectate de greutatea pământului. În umplutura gropii au fost
identificate câteva mici fragmente ceramice, dificil de data!,
lucrate la mână, din pastă grosieră, unul dintre ele având ca
decor un brâu alveolat. Craniile au fost depuse pe nivelul
inferior al gropii, la adâncimea de -0,90 m.
în S 8 aglomerarea de complexe este evidentă. Un caz
particular il constituie relaţia dintre cpl. 27 şi cpl. 28. Primul
este o groapă rotundă cu diametru! de 1 ,60 m, având
umplutura bogată în cenuşă, cărbune şi ceramică de factură
elenistică cu firnis negru, databilă în sec. IV-III a. Chr.;
această groapă, surprinsă în grund la adâncimea de 0,60 m şi
care continuă până la nivelul de -1 ,2 m, intersectează cpl. 28
la -0,75 m. Complexul 28 este o groapă de mai mari
dimensiuni: 2,60 x 2 m (SE - NV, direcţie în care şi intră în
profil), cu adâncimea maximă la -1 ,60 m, probabil un bordei ai
cărui pereţi prăbuşiţi, de lut, au putut fi identificaţi în grund. În
umplutură au fost identificate şi fragmente de chirpici şi
ceramică �etică lucrată cu mâna.
In concluzie, considerăm că rezultatele obţinute în
campania 2003 confirmă o serie de ipoteze formulate în
rapoartele anterioare.

mai expuse prăbuşirii malului în urma eroziunii. Cercetările
arheologice au continuat în 2003 în sec�unile S 1 (10 x 3,80
m) şi S 2 (6 x 4 m) de-a lungul râpei excavate, precum şi în S
3 (7,30 x 2 m). În urma acestor cercetări au fost înregistrate şi
cercetate 1 O morminte a căror descriere preliminară o redâm
în cele ce urmează:
M1 - mormânt de incineraţie cu ardere pe loc (bustum),
cercetat în 2002. Mormântul s-a prăbuşit în râpă pe
aproximativ trei sferturi din lungimea sa. La adâncimea de
0,40 m a fost observat în grund peretele ars al mormântului,
forma peretelui fiind uşor rotunjită în colţuri. Lăţimea
deschiderii mormântului la nivelul peretelui malului este de
1 ,90 m, iar în interior aproximativ 1 ,50 m. În interiorul peretelui
estic al mormântului au putut fi observate urmele uneltei
antice (pa/a) folosite la săparea mormântului. În interiorul
mormântului, în cenuşa prelevată s-au găsit următoarele
fragmente osteologice (cf. identificării antropologice realizate
de către Nicolae Miriţoiu şi Andrei Soficaru, IA Bucureşti):
· fragment de craniu uman, ce aparţinea osului frontal (din
partea dreaptă); Dimensiuni 1 ,5 x 1 ,5 cm; din acesta s-a
păstrat şi o porţiune din sutura coronală. Sex incert, vârsta
adult. Se observă că fragmentul era ars, având o culoare gri albăstruie;
· fragment de os ars, dimensiuni 2 x 3 cm, posibil uman;
alte 5 fragmente osteologice, de mici dimensiuni, arse.
M2 - mormânt de incineraţie, cercetat in 2002. Acest
mormânt a fost aproape în intregime distrus în urma lucrărilor
de excavare sau prin prăbuşire. La momentul cercetării s-a
surprins doar un nivel de arsură şi cenuşă, pe o mică
suprafaţă (0,30 x O, 15 m), la adâncimea de 0,60 m. Din
această cenuşă s-a putut colecta un fragment osteologie ars
(2 x 3 cm) precum şi fragmente ceramice care provin de la
două vase globulare de mici dimensiuni.
M3 - mormânt de incineraţie cu ardere pe loc, cercetat in
2003. Pereţii arşi ai acestui mormânt au fost observaţi de la
adâncimea de 0,75 m în grund dar colţul nordic continuă, in
profil, până la adâncimea de 0,50 m. Limita inferioară a
mormântului se află la adâncimea de 0,92 m. Mormântul este
suprapus de către M4, iar intersecţia între aceste două
morminte se află la adâncimea de 0,85 m.
M4 - mormânt de incineraţie cu ardere pe loc, cercetat în
2003. Pereţii arşi ai acestui mormânt au fost observaţi de la
adâncimea de 0,75 m în grund dar colţul nordic continuă, in
profil, până la adâncimea de 0,65 m. Limita inferioară a
mormântului se află la adâncimea de O, 15 m. Mormântul
suprapune M3 iar intersecţia între aceste două morminte se
află la adâncimea de 0,85 m.
M5 - mormânt de inhumaţie, cercetat în 2003. Mormântul a
fost parţial prăbuşit în râpă, defunctul fiind păstrat doar in
partea inferioară din dreptul femurului piciorului drept şi al
libiei piciorul stâng. Orientarea capului este către SV.
M6 - mormânt de inhumaţie, cercetat în 2003. Este vorba
probabil de mormântul unui copil, la adânc imea de -1 ,39 m de
la stratul vegetal, din care s-au păstrat doar câteva fragmente
osteologice de foarte mici dimensiuni, extrem de friabile. În
mormânt a fost găsită o ţiglă uşor curbată (raza curburii 14
cm), cu grosimea de 3 cm şi cu dimensiunile de 35 x 27 cm,
un cui de fier, un ulcior si un vas globular de mici dimensiuni.
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Planşa 2.

Sector Necropolă Valea Mare
Identificarea necropolei a avut loc în timpul unei
ample campanii desfăşurate în vara anului 2002, pentru
cartografierea şi cercetarea de suprafaţă, cu mijloace
interdisciplinare, în teritoriul antic al oraşului romana-bizantin
Tropaeum Traiani.
Necropola este amplasată la cea. 900 m SV de
centrul cetăţii Tropaeum Traiani. Coordonatele geografice
înregistrate pentru acest obiectiv sunt:
- lat. 44' N 05' 26.03";
- long. 27' E 55' 39.75";
- alt. absolută: 54 m
Studiul necropolei cu mijloace arheologice a fost
impus de distrugerea unei părţi din aceasta, în urma lucrărilor
de excavaţie mecanizate executate la sfârşitul anilor '80,
lucrări necesare pentru extinderea Fabricii de prelucrare a
diatomitei Urluia. Această intervenţie a distrus o mare parte
din dealul pe care este amplasată necropola pe o suprafaţă
de aproximativ 3000 m2, 6 morminte putând fi observate,
parţial secţionate, în profilul râpei excavate.
În anul 2002 au fost deschise două secţiuni S Oa
(3,80 x 3 m) şi S Ob (0,70 x 0,70 m) pentru cercetarea
mormintelor M1 şi respectiv M2, care dealtfel păreau a fi şi cel
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campaign, the image of a civil area in the southern part of the
basilica became more pregnant. The general image is of a
reutilisation of former official buildings in the second half of the
6'h century. As a conclusion, the main idea is that the area
was filled with workshops and dwellings, south of the basilica
D.
In the sectors CI-Cli, !here were made
archaeological excavations that revealed (in CI) a building
from the Late Antiquity, probably from the 61h century.
Also, !here were made geo-physical researches, in
the A sector of the site. There, it seems to be identified a
round building.
In the '1ortified annex" , there have been made
stratigraphical researches and were added details of
planimetry.
Outside the city, there were made researches in the
sectors "Platou EST' and "Necropolis" . In the last one, there
have been identified several burials, from the Early Roman
period.

M7 - mormânt de inhumaţie, cercetat in 2003. Mormântul a
fost parţial prăbuşit in râpă, defunctul fiind păstrat doar in
partea superioară din dreptul bazinului. Corpul defunctului a
fost intins pe spate cu capul orientat către NE. Inventarul
acestui mormânt a fost constituit dintr-un opaiţ.
M8 - mormânt de incineraţie cu ardere pe loc (bustum),
cercetat in 2003. Mormântul a fost observat la adâncimea
medie de -0,70 m iar nivelul inferior al mormântului se află la
1 ,25 m faţă de nivelul vegetal şi are o formă al biată;
dimensiunile superioare sunt 2,20 x 1 , 1 O m iar cele inferioare
1 ,60 x 0,75 m. Marginea de N a mormântului este absidată
(raza absidei este de 0,44 m). Pereţii arşi ai mormântului au
lăţimea medie de 4,5 cm. Din interior a fost colectată cenuşa,
fragmente de lemn ars şi fragmente osteologice arse de mici
dimensiuni.
M9 - mormânt de incineraţie, identificat in 2003 la adâncimea
de 0,77 m, este necercetat încă, a fost conservat şi va
constitui unul din obiectivele campaniei viitoare;
M1 O - mormânt de inhumaţie in cistă, cercetat in 2003. Pereţii
mormântului au fost realizaţi din pietre de calcar cochilifer cu
nuanţă gălbuie sau roşiatică (dimensiuni medii ale acestor
pietre: 20 x 25 cm). Mormântul a fost acoperit cu 4 dale mari
din calcar cu nuanţă uşor roşiatică (dimensiuni aprox. 60 x 65
cm). Defunctul de sex feminin, aprox. 1 ,45 m înălţime şi
constituţie gracilă, a fost depus la adâncimea de 1 ,75 m,
acesta constituind dealtfel şi nivelul inferior al mormântului.
Dimensiunile exterioare ale mormântului (cistei) sunt 2,05 x 1
m. Controlul stratigrafic nu a permis precizarea gropii
mormântului. Inventarul mormântului este compus dintr-un
ulcior şi un vas globular mic plasate la picioarele defunctului.
Sub cotul stâng al defunctul a fost găsită o monedă din bronz
cu diametru de 1 ,9 cm, aflată intr-o stare avansată de
deteriorare, pentru moment aceasta fiind ilizibilă. in umplutură
au fost găsite 6 cuie de fier, de mari dimensiuni (aprox. 1 O
cm). Corpul a fost intins pe spate cu capul orientat către NE.
Având in vedere observaţiile preliminare asupra
ritului de înmormântare (6 morminte de incineraţie şi 4 de
inhumaţie) precum şi a inventarului, putem aprecia că
necropola a funcţionat in secolele 11 - III p. Chr. Evident,
continuarea viitoare a cercetărilor in această necropolă ar
putea lărgi această incadrare cronologică.
Prezenţa acestei necropole in vecinătatea oraşului
antic Tropaeum Traiani nu constituie o surpriză, ci vine să
completeze informaţiile despre fenomenul funerar din această
regiune. Reamintim aici şi necropola, care a funcţionat in
secolele 11 VI p. Chr. (29 morminte de incineraţie şi 43 de
inhumaţie dintre care 35 creştine) cercetată de asemenea în
condiţii dificile, de salvare, în 1986 şi care este amplasată pe
pantele de la N, NE şi E de cetate1•

Cercetări geofizice
Florin Scurtu (GEI-PROSECO Bucureşti)
Cercetările noastre geofizice (magnetometrice) de la
Adamclisi din acest an s-au desfăşurat in interiorul cetăţii, in
partea de NE a acesteia (sectorul , A" al cetăţii, după
împărţirea făcută de arheologi), la NE de bazilica "simplă". Ele
constituie o detaliere foarte amănunţită a unei zone cercetate
de noi in anul 2000 in cadrul unui grant finanţat de Ministerul
Cercetării şi Tehnologiei, in care pare să se individualizeze o
construcţie de formă circulară, cu diametru! de circa 1 0 m, a
cărei formă este neobişnuită pentru tipicul construcţiilor din
cetatea Tropaeum.
Harta magnetometrică astfel obţinută a fost filtrată
matematic, utilizând atât un filtru trece-jos (care favorizează
vizualizarea zonelor anomale mai largi, corespunzând unor
caracteristici mai plate, gen pardoseli), cât şi un filtru trece-sus
(care favorizează caracteristicile de formă alungită pe o
anumită direcţie, gen ziduri).
Harta anomaliilor rezultate în urma aplicării filtrului
trece-sus pune in evidenţă foarte clar prezenţa unei forme
circulare, cu diametru! de circa 8-1 0 m, in centrul hărţii
(marcată prin cercul de culoare verde), precum şi existenţa, in
centrul acestei construcţii, a trei blocuri de calcar cu
dimensiunea medie de circa un metru, foarte clar separate
intre ele. Deci ele apar in acest loc nu ca rezultat al dărâmării
unei construcţii, ci urmare a amplasării lor intenţionate în
această poziţie. Harta obţinută prin filtrarea trece-jos ne indică
faptul că această construcţie pare să aibă un paviment din
cărămidă, sau să fie acoperită cu material tegular provenit din
dărâmarea acoperişului construcţiei iniţiale, sau să constituie
un depozit de material ceramic. Asupra destinaţiei acestei
clădiri şi a celor trei blocuri de calcar din interiorul ei nu ne
putem, desigur, pronunţa, această sarcină revenind viitoarelor
săpături arheologice.
Fondurile necesare acestei cercetări au fost
asigurate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin
programul CERES.

-

Planşa 2

Note:
1 . SCIVA 40, 3, 1 989.

The archaeological excavations in the sector of
basilica D were centred on the southern side of the basilica.
Here, !here were opened new sections, together with the
continuations of the research in the old ones. During the
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Results from the 2003 surveyinq program in the territorium of
Tropaeum Traiani, Adamclisi. SE Romania
Unda Ellis (University of San Francisco)
In 2002, a surveying program was initiated in the
region (territorium) surrounding the Roman city of Tropaeum
Traiani. The long-range research goals are to document and
survey ali known or suspected sites within a 25 km radius of
this Roman city and to produce a detailed land use map of the
territorium for the period during which Tropaeum Traiani was
occupied (2"d - 61h centuries AD). The expected end produci of
this investigation is to understand the nature and extent of the
Late Roman settlement system; the functions of, or activities
al, these rural sites; and the urban-rural economic
interrelationships both among sites within the territorium and
between Tropaeum Traiani and ils surrounding settlements.
The survey consists of two, parallel investigations: first, to
conduci soil phosphate surveying at known but unexcavated
sites dating !rom the 2nd to the 61h centuries; secondly, to
record GPS (Global Positioning Satellite) data for known
archaeological sites of this period for eventual mapping using
GIS (Geographic lnformation Systems).
Based on successful results !rom the 2002 season,
the 2003 season was focused on a more intensive
investigation of two sites-Abrud and Şipote-both of which
are of interes! because of their location on subterranean
Roman aqueduct lines. In 2003, we were able to conduci
both surface surveying and soil surveying at Şipote (ca. 5 km
south of Adamclisi); at Abrud (ca. 7 km north of Adamclisi),
limited time and stati permitted only surface surveying.
Both Abrud and Şipote have Roman-period
aqueduct lines exposed at the surface as a resul! of erosion
and historic/recent interventions and remodeling. In addition,
both sites have vast settlement areas. Standard walking
surveys were conducted al both sites and surface finds were
collected. Surface pottery, which was identified by dr. A.
Barnea, represented the following chronological periods at
both Abrud and Şipote: Neolithic, pre-Roman lron Age ("La
TEme"), Roman period, Early Medieval, Late Medieval, and
Historic period. Al Abrud, a member of our team (Randolph
Bragg) made an unusual discovery: a well preserved amphora
handle with a Greek inscription, tentatively dated to the 3'd
century BC.
In 2003, we undertook a soil phosphate survey al
Şipote with the objective of identifying meaningful areas of this
vast settlement to excavate in future field seasons. This site is
important for two reasons: 1 ) surface pottery !rom the
Neolithic to the Historic period has been found; and 2) ils
Roman aqueduct supplied water to the Roman city of
Tropaeum Traiani. The settlement area occupies a large
plateau and, since it has never been excavated, ils area of
occupation/utilization is preliminarily estimated al more than
0.5 km2 .
Because of the longevity of phosphate in the soil
and ils indication of human activity, analysis of the presence
and quantity of phosphate has proven an excellent method for
locating and/or verifying archaeological sites 1• In combination
with walking surveys and documentation of artifacts at the

surface or !rom the plough zone, phosphate surveying can
identify previously unknown or confirm suspected areas of
archaeological interes!. Furthermore, phosphate analysis is
exceptionally useful and important for determining the areal
extent of known archaeological sites2. Soil phosphate testing
was selected as a survey technique at Şipote for the following
reasons: phosphate analysis is able to detect human
occupation and utilization of the land on sites with or without
remaining buried architecture. Furthermore, phosphate
analysis is a rapid, inexpensive colorimetric technique that can
be easily used in the field.
Within the limited timeframe of two weeks, our team
laid out a survey line, collected soil samples, and performed
the phosphate assays during the 2003 field season. Since the
site is considerably vast and our time was limited, we decided
to establish a survey line which cut across the largest,
continuous area with the greatest concentration of ceramics
that had been collected !rom the surface. Since the site
comprises primarily a featureless, unploughed grassy terrain,
we took the concentration of stane walls and other stane
constructions along the western edge of the site as a basis for
establishing a datum point and orienting our survey line. The
survey line extended 750 m, NNW-SSE, and soil samples
were taken al 25 points, 30 m apari. Additional soi! samples
were taken al points 1 , 5, 1 O, 1 5, 20, and 25 at a distance of
30 m to the east and 30 m to the west of the main survey line.
Point 1 was located al the edge of a steeply eroded slope;
point 25 was located just beyond the electrica! power lines.
Points 24 and 25 may have been subject to soil disturbance
!rom installation of the power lines, yet still yielded surface
pottery.
Soil samples were collected by boring a steel soil
sampling tube 2.5 cm in diameter to a depth of approximately
30 cm (to reach the end of any possible plough zone and to
retrieve the entire 'A horizon' of the soil profile). The resulting
core of soil was noi touched by hands henceforth. The surface
'root zone' of the soil was discarded and the remainder of the
soil core put into a plastic bag and sealed. After soil collection,
each sample was air dried on a clean sheet of paper or plastic
for 24 hours. Ali foreign organic and inorganic matter (e.g.,
plan! roots, stones, leaves, shell) was removed !rom each
sample before testing. Only 1 .5 g of soil was needed for a
single phosphorus assay (in the method described below).
The phosphorus was chemically separated !rom the
soil by mixing 1 .5 g of soil with 6 mi of phosphorus extracting
solution in a sealed test tube for one minute. After the soil had
settled, 3 mi of cleared solution was carefully drawn off into
another test tube, and 0.5 mi of phosphorus indicator reagent
was thoroughly mixed into the soil phosphate extract. A
phosphorus test tablei was then mixed into this solution until
dissolved. The resul! was a change in the color of the solution
based on the amount of phosphorus present This quick
colorimetric, molybdate test for phosphorus provided
qualitative results only (i.e., trace, low, medium, or high
concentrations) which are more than adequate to assess pasi
human occupation or other utilization of the land.
Based on the results below, the entire area
surveyed appears to represent a major area of settlement,
strategically located on a high plateau, with a clear view of the
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2. el. Bjelajac, Luby, and Ray 1 996

valley below the western slope. Since the area surveyed is
currently public land and does not appear to have been
ploughed for a significant period of time, we anticipate little
soil turbulence to have affected the results. Areas with soil
phosphate of medium to high readings are, therefore,
promising for excavation. Points 1 4, 1 5, 1 8, and 1 9 yielded
results of either very low readings or barely trace amounts of
soil phosphate, which may identify areas underutilized or
otherwise inaccessible to human activity. For the 2004 field
season, we plan to excavate test trenches cross-cutting areas
with both high phosphate results and stane wall constructions.
Al Şipote, the focus of more intensive exploration in
2003, surface pottery from the aforementioned chronological
periods was found over an extensive area measuring ca. 0.5
km 2. In addition, numerous stane constructions protrude at
the surface along the western edge of the settlement,
overlooking a valley. Al least two stane walls are apparent,
one of which runs a course of ca. 300 m. Other archaeological
features project at the surface, including two circular stane
constructions of unknown function. The source of this stane is
suspected to be medieval-period spolia taken from the city of
Tropaeum Traiani; however, this hypothesis needs to be
verified by excavation and geological comparison of the
building materials.
In the course of conducting walking surveys, GPS
data (latitude, longitude and elevation) were collected for
strategic points at Şipote, Abrud, and Tropaeum Traiani as
pari of a larger effort to record the course of the subterranean
aqueducts. The Roman aqueduct at Şipote had been
previously identified by AI.-S. Ştefan (1 972) and established to
have supplied water to Tropaeum Traiani. However, GPS
elevation data recorded for the exposed portions of the
aqueduct line al Abrud indicate that it is unlikely for this
aqueduct to have supplied water to Tropaeum Traiani.
Furthermore, of the points surveyed at Abrud, it appears that
one section (pt. 4) is at an elevation and direction off course
from the other exposed points. Whether this section was a
later diversion, a bend in the course, or a secondary line
remains for future investigation. This leaves the unanswered,
yet very interesting, question as to the destination and
purpose for the aqueduct at Abrud.
We are grateful to Prof. Dr. Alexandru Barnea, the
Archaeological Commission, and the Ministry of Culture in
Romania for permission to conduci a field school and
research at Tropaeum Traiani, Şipote and Abrud. Participating
members of our team for the 2003 season include our
photographer Gil Zilberstein (San Francisco) and the following
volunteers and students (in alphabetical order): Randolph
Bragg (Arlington, Virginia), Craig Caldwell (Princeton
University), Prof. James Nafziger (Willamette University,
Oregon), Adam Schneider (University of Oregon), Tyler
Sterkel (San Francisco), and James Stockbridge (Oxford
University). Funding for this project was provided by the
above-mentioned students and volunteers in our field school
through the non-profit organization, Terra Europaea, lnc.
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Colectiv: Ion Mareş - responsabil, Bogdan Petru Niculică responsabil sector (CMB Suceava), Dumitru Boghian, Sorin
lgnătescu - responsabil sector, Vasile Budui (UŞtcM
Suceava), Cătălina Buzdugan (OSPA Suceava)
În perioada 30 iunie - 8 august 2003, au fost
continuate cercetările arheologice sistematice in necropola de
tip Costişa-Komarov de la Adâncata in lipsa finan\ării din
partea MCC, săpăturile, care de această dată au avut un
caracter mult mai restrâns, s-au desfăşurat in cadrul organizat
al unui şantier-şcoală, la care au participat studen\i practican\i
ai Facultă\ii de Istorie şi Geografie (UŞtcM Suceava),
specializările istorie-geografie, istorie-engleză, istorie-filozofie
şi istorie-franceză şi membri ai Cercului de Istorie Veche şi
Arheologie (UŞtcM Suceava). in mod deosebit \inem să
precizăm eforturile depuse de Primăria Adâncata, prin dl.
primar Filare! Galan şi dl. viceprimar Dorel Filip, care au
contribuit la organizarea unei baze de studiu, au oferit spa\iul
necesar cazării studen\ilor şi specialiştilor şi au pus la
dispozi\ie terenul pentru cercetare.
Sistemul de săpătură utilizat a fost acelaşi ca in
campaniile precedente, respectiv cu martorii centrali (trasa\i N
S şi E V) având lă\imea de 0,50 m şi sec\iunile orientate N .
S, cu lă\imea de 2 m, cu martori de 0,50 m intre ele. Şi in
acest an au fost efectuate, cu succes, cercetări
interdisciplinare (geomorfologice, geologice, pedologice,
antropologice şi antracologice) - au fost prelevate în
continuare probe, în unele cazuri rezultatele acestor
preocupări fiind deja publicate sau comunicate. Având in
vedere datele ob\inute pe teren in cursul campaniilor 20012003, obiectivele cercetărilor noastre au urmărit, in mod
special, observarea şi analizarea detaliilor de rit şi ritual
funerar.
În cursul campaniei din anul 2003 a fost epuizat
T6/2002, a fost exploatat integral T?/2003 şi partial, T8/2003.
T6/2002
Campania 2002
1.
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Movila, de dimensiuni apreciabile, este amplasată la
aproximativ 30 m NV de T2/2001 , pe partea stângă a drumului
comunal Adâncata - Feteşti. Are un diametru de 1 8 m şi
înălţimea de 1 ,00 m. Au fost deschise următoarele secţiuni,
orientate N - S, cu lăţimea de 2 m şi martori incluşi de 0,50 m:
S 1 SV (10 m), S 1 NV (9 m), S 1 SE (5 m) şi S 1 NE (4 m).
Stratigrafia T6/2002:
- până la --0,1 0/--0,1 5 m, sol vegetal, cenuşiu deschis
- de la -O, 1 0/--0,1 5 m până la --0,30/--0,40 m, strat de pământ
nisipo-argilos, de culoare cenuşie (sol de pădure evoluat)
- mantaua T6/2002, se dezvoltă între --0,30/--0,40 m şi solul
antic de călcare aflat la --0,90/-1 m şi este alcătuită dintr-un
strat de pământ dur, de culoare brun-cenuşiu închis, cu unele
impregnaţii de cărbune
- de la --0,90/-1 m se dezvoltă solul brun-gălbui, steril din
punct de vedere arheologic.
În T6/2002 au fost descoperite următoarele
materiale arheologice, dintre care amintim:
- în S 1 NV (m. 2,07, --0,42 m, 0,60 m de profilul de E), vas
întregibil, notat 5.
- în S 1 SE (m. 1 , 1 O, --0,81 m, în profilul de E), vârf de săgeată
din silex cenuşiu cu baza concavă.
- în S 1 NV (m. 3,04, --0,40 m, în profilul de E), a fost
descoperit un vas întregibil, notat 6.
- în S 1 NV (m. 0,85, --0,64 m), vas intregibil, notat 3. Prezintă
silicolit in compoziţie, pasta este neagră, sfărâmicioasă.
- în S 1 NV (m. 1 ,72, --0,76 m, la 0,22 m de profilul de V), a
fost descoperită o podoabă sferică din bronz (cercei?).
Analiza în raze y a piesei (puternic corodată), a evidenţiat
faptul că este goală la interior, fiind lucrată dintr-o tablă de
bronz subţire. Pe una din laturile sale se observă un punct de
sudură de coroziune, însă piesa de care a fost lipită nu s-a
mai păstrat.
- în S 1 NV (m. 1 ,50, --0,74 m, 0,34 m de profilul de V), vas de
mici dimensiuni, notat 4.
- în S 1 NV (m. 1 ,60, --0,70/-0,78 m), în apropierea podoabei
de bronz sus amintite, vas întregibil notat 2.
- în S 1 NV (m. 1 ,26, --0,70 m, în profilul de V) vas de mici
dimensiuni, notat 1 , decorat cu benzi din puncte incizate,
paralele.
- în S 1 NE (între m. 1 ,35-1 ,65, --0,40/0,50 m), grupare de vase
fragmentare, notate 1 -4. Vasele 1 şi 4, ceşti cu câte o toartă
supraînălţată, au fost identificate în martorul central.
Toate aceste materiale au fost descoperite în
structura mantalei, la adâncimi variind între --0,40 m (partea
superioară) şi --0,81 m (la baza movilei). În suprafaţa
cercetată, care traversează movila în lung, nu a fost
identificată zona mormântului şi nu au fost descoperite
fragmente de oase calcinate.
Campania 2003
Principalul obiectiv al cercetărilor din vara anului
2003, în ceea ce privea T6, consta în interceptarea gropii
mormântului central. În anul precedent, aşa cum s-a arătat
mai sus, întregul material arheologic a fost descoperit in
structura mantalei movilei, nefiind observate indicii care să
denote prezenţa eventualului mormânt, cel puţin in sectorul
investigat de noi.

În campania 2003 a fost extinsă suprafaţa cercetată
prin trasarea următoarelor secţiuni: S 11 NV (3,90 m) şi a fost
prelungită S 1 NV cu 5 m.
- în S 11 NV, la --0,25 m adâncime, a fost descoperită o
lespede de gresie, care pare a nu se lega de un eventual
complex arheologic, fiind amplasată la partea superioară a
mantalei.
- în S 11 NV au fost observate mici pete de cărbuni, la m. 3, la
cea. 0,50/0,60 m adâncime.
În aceste două secţiuni, S 1 NV (prelungire) şi S 11
NV, s-a ajuns la adâncimea de 1 ,1 7 m, fiind executată pana
de control. Ulterior au fost deschise secţiunile: S 11 SV (3,50
m), S 11 NE şi S 11 SE, de asemenea cu lungimea de 3,50 m.
- în S 11 SV, in colţul de NV al secţiunii, la --0,70 m, au apărut
mici impregnaţii de cărbuni, fără un grad ridicat de
compactizare.
- în S 11 SE, la --0,75 m, lângă profilul de V al secţiunii, la 0,90
m de capătul ei de S, a fost descoperit un vas intregibil
(ceaşcă cu o toartă supraînălţată), lucrată dintr-o pastă brun
cenuşie, extrem de friabilă (vasul a fost notat 1 SE).
- in aceeaşi secţiune, S 11 SE, la --0,60/ -0,70 m, la 0,70 m de
profilul de N al secţiunii, în profilul de E, a fost descoperit un
alt vas (notat 2 SE). Vasul a fost lucrat dintr-o pastă de
culoare cenuşiu-negricioasă, foarte friabilă, cu silex/silicolit
pisat în compoziţie.
- în S 11 NE, la --0,50 m, în colţul de SV, la O, 1 8 m de profilul
de S al secţiunii, a fost găsit un vas culcat la 45° (vas lalea, cu
brâu în relief sub buză), cu gura spre răsărit (vasul a fost notat
1 NE). Suprafaţa exterioară a vasului era roşiatică, cea
interioară negricioasă, pasta foarte friabilă, cu silex/silicolit în
compoziţie. Diametru! la gură al vasului era de O, 18 m. În
timpul restaurării sale, a fost descoperit, în interiorul său, un
vas de mici dimensiuni, respectiv o ceaşcă cu două toarte
supraînălţate, de culoare cărămizie, friabil, cu cioburi pisate şi
silex/silicolit în compoziţie. Acest vas era aşezat cu gura în
sus, în interiorul vasului mare.
- in martorul dintre S 1 NE şi S 11 NE au mai fost descoperite
alte două vase fragmentare, notate 2 NE şi 3 NE. Vasul 2 NE
a fost găsit la 1 , 1 O m de profilul de N al secţiunii, la
adâncimea de --0,60 m. Vasul 3 NE, fragmentar, a fost
recuperat de la aceeaşi adâncime, din imediata apropiere a
vasului 2 NE. Acesta era de mici dimensiuni, fiind vorba
despre un vas miniatura!, de formă tronconică, de culoare
cărămizie.
În T6 nu a fost descoperită groapa mormântului şi
nici resturi osteologice. Prin urmare suntem în faţa unui tumul
de tip cenotaf.
T?/2003
Movila este amplasată între T6/2002 şi T2/2001 , la
mică distanţă, nefiind contemporană probabil cu cele două
monumente. Dimensiunile sale sunt reduse, fiind, de departe,
cea mai puţin spectaculoasă din intreaga necropolă.
Diametrele sale sunt cuprinse între 8 m (N - S) şi 1 0 m (E - V),
iar înălţimea de 0,40 m; este foarte aplatizat şi alungi! pe
directia E - V.
·
Sistemul de săpătură a constat in trasarea
martorilor centrali, orientaţi N - S şi E - V, cu lăţimea de 0,5 m
şi a secţiunilor aferente, pe direcţia N - S. Au fost deschise
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următoarele secţiuni: S 1 NE cu lungimea de 7 m şi S 1 SE şi S
1 SV, cu lungimea de 5 m, cu martori intermediari de 0,5 m.
Stratigrafia T?/2003:
- până la -Q,1 O/-Q,1 5 m, sol vegetal, cenuşiu deschis
- de la -Q, 1 O/-Q,1 5 m până la -Q,30/-Q,40 m, strat de pământ
nisipo-argilos, de culoare cenuşie (sol de pădure evoluat)
- mantaua T7/2004, se dezvoltă intre -Q,30/-Q,40 m şi solul
antic de călcare aflat la -Q,80/-Q,90 m, fiind alcătuită dintr-un
strat de pământ dur, de culoare brun-cenuşiu închis, cu unele
impregnaţii de cărbune
- de la -Q,80/-Q,90 m este prezent solul brun-gălbui, steril din
punct de vedere arheologic.
in zona centrală a movilei, la adâncimea de -Q,20/0,30 m, au fost descoperite fragmente şi impregnaţii de
cărbuni, provenind de la activităţi antropice recente, nefiind în
conexiune cu mantaua movilei.
- in S 1 SE, la -Q,35 m, la m. 1 ,70 faţă de profilul N al secţiunii
şi la 0,60 m de profilul V, a fost descoperită o aşchie de silex
cenuşiu.
- în S 1 SE, la -Q,35 m, la 0,50 m de profilul de S şi la 0,50 m
de profilul de E al secţiunii, a fost găsit un fragment ceramic
de culoare cărămizie, negricios in spărtură, puternic corodat,
care indică totuşi apartenenţa la epoca bronzului.
- in S 1 SE, la -Q,60 m, a fost observată schimbarea culorii
pământului mantalei, in sensul că devine mai negricioasă. La
o atentă radere a putut fi delimitat conturul unei gropi de formă
aproximativ rectangulară, care se pierde cea. un sfert in
profilul de V al secţiunii. Orientarea gropii mormântului era
NNV - SSE. În treimea sudică a gropii, in timpul exploatării, s
a observat faptul că pământul negricios era amestecat cu mici
lentile de lut galben, împrăştiate, precum şi cu granule de
calcar. Până la -Q,75 m nu au fost descoperite urme de
cărbune.
- în S 1 SE, la -1 ,12 m, la 0,66 m de profilul E, la m. 1 ,85 (faţă
de profilul N), a fost descoperit un fragment de calotă umană.
- fundul gropii mormântului, notată G1, a fost interceptat la 1 ,50 m. Lungimea acesteia, pe direcţia NNV - SSE era de
2,14 m iar pe direcţia E - V de 1 ,05 m. După cum s-a observat
la realizarea profilelor pereţilor de N şi V ai S 1 SE, groapa a
fost tăiată începând cu adâncimea de 0,60/0,70 m; pereţii au
fost tăiaţi drept, pe alocuri doar, uşor oblic, in pământul de
culoare brun-gălbuie, steril arheologic.
- oasele defunctului au fost depuse pe fundul G1 , iar la
examinarea acestora a fost observat faptul că ele nu
prezentau o poziţie (conexiune) anatomică. Astfel,
fragmentele craniului erau împrăştiate în dreptul umărului
stâng, fragmentele provenind de la maxilarul inferior şi cel
superior fiind situate la o distanţă de cel puţin 0,20 m unele de
altele. De asemenea, oasele toracelui nu erau dispuse în
conexiune cu cele ale bazinului, iar in privinţa oaselor
picioarelor, tibie, peroneu şi femur, precizăm că au fost
identificate mai multe resturi care indică provenienţa lor de la
cel puţin doi indivizi. Membrele superioare s-au păstrat
fragmentar. intre oasele defunctului se remarcă prezenţa unor
mici fragmente de cărbune, care ar putea reprezenta o
eventuală ofrandă sau resturi provenind de la rugul cinerar.
Urmează ca analizele antropologice să stabilească in detaliu
dacă intr-adevăr este vorba de mai mulţi indivizi, sexul şi
vârsta.
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Movila este amplasată la aproximativ 300 m NE de
T6/2002, T?/2003 şi T2/2001, pe partea stângă a drumului
comunal Adâncata - Feteşti, în apropierea pădurii Feteşti. Are
un diametru aproximativ de 20 m şi înălţimea de 0,5 m. Au
fost trasaţi martorii centrali, orientaţi N - S şi E - V, cu lăţimea
de 0,5 m şi au fost deschise următoarele secţiuni, orientate N
- S, cu lăţimea de 2 m şi martori incluşi de 0,5 m: S 1 SV, S 1
NV, S 1 NE şi S 1 SE, cu lungimea de 5,00 m, cu martorii
incluşi, de 0,50 m.
Dacă toţi cei şapte tumuli cercetaţi până in prezent
prezentau acelaşi tip de manta, trebuie să subliniem faptul că,
pentru prima dată, în cadrul necropolei de la Adâncata,
culoarea şi structura mantalei este complet diferită. Mantaua
TB este negricioasă, uneori cenuşiu-negricioasă, compactă,
prezentând rareori mici lentile de lut galben, având uneori un
aspect afânat. De asemenea, dacă toţi tumulii cercetaţi până
in prezent aveau o poziţie joasă, TB/2003 se află poziţionat pe
o mică înălţime. Notăm aici şi faptul că este cel mai apropiat
de aşezarea contemporană necropolei. Alături de această
movilă, la cea. 15 m SV, se află o alta de dimensiuni relativ
asemănătoare.
Spre deosebire de ceilalţi tumuli, de această dată,
mantaua este extrem de bogată in materiale arheologice.
Astfel, remarcăm o bogăţie de materiale ceramice
cucuteniene, nepictate şi numeroase unelte intregi şi
fragmentare din silex. O situaţie asemănătoare, dar la scară
redusă, a fost semnalată şi în T2/2001 şi T6/2002, la acea
vreme fiind presupusă aducerea unei pă�i din pământul care
constituia mantaua movilelor din zona unei aşezări
cucuteniene eventual chiar din aşezarea de epoca bronzului
care suprapunea stratigrafic o aşezare cucuteniană.
Din motive financiare (din păcate fondurile au lipsit
cu desăvârşire), acest turnul a fost decapat pa�ial, până la 0,50/-0,70 m. Totuşi, notăm descoperiri deosebit de
interesante. Aici precizăm că groapa mormântului nu a fost
identificată.
- în capătul nordic al S 1 NE, a fost decopertată o vatră
apa�inând epocii bronzului (cultura Komar6w - Costişa Bialy-Potik). Aceasta a fost observată la adâncimea de 0,5 m,
în chiar structura mantalei. Modul în care au fost arse lipiturile,
pe o adâncime de cea. O, 1 0/0,15 m, indică intensa utilizare a
ei; totuşi, forma nu o putem preciza, ea fiind puternic răvăşită.
Atât pe vatră, cât şi între lipiturile sale, au fost descoperite
numeroase fragmente ceramice apa�inând complexului
cultural sus amintit.
- în colţul de NE al S 1 SE, în ultima zi a cercetărilor de la
Adâncata-lmaş, a fost descoperit, aproximativ în centrul
movilei, la adâncimea de 0,5 m, un grup compact de vase, opt
la număr. Urmează ca în campania din anul 2004 acest
complex să fie exploatat integral, prin deschiderea unor
secţiuni adiacente in sectorul de răsărit al TB/2003.
Planşa 3.

Note:
1 . Redăm aici principalele repere bibliografice cu privire la
săpăturile arheologice de la Adâncata: Ion Mareş, Bogdan
Niculică, Du m i tru Boghian, Sorin lgnătescu, Vasile Budui,
Cătălina Buzdugan, Adâncata, cam. Adâncata, jud. Suceava,
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CCA 2002, p. 23-27 şi pl. 3-5 (o versiune detaliată şi
pe CD-rom-ul acestui volum); Ion Mareş, Bogdan Niculică,
Dumitru Boghian, Sorin lgnătescu, Vasile Budui, Cătălina
Buzdugan, Adâncata, corn. Adâncata, jud. Suceava, "lmaş",
CCA 2003, p. 27-30, (o versiune detaliată şi pe CD-rom-ul
acestui volum); Bogdan Niculică, Ion Mareş, Dumitru Boghian,
Sorin lgnătescu, Vasile Budui, Cătălina Buzdugan, Necropola
din epoca bronzului de la Adâncata - )maş", Ţara Fagilor SN
10/1 (38), 2002, p. 1 1 ; Bogdan Niculică, Istoricul cercetărilor
.lmaş",

privind perioada mijlocie a epocii bronzului in Podişul Sucevei,

Ţara Fagilor SN 10/4 (41 ), 2002, p. 1 8-19; Bogdan Niculică,
Ion Mareş, Dumitru Boghian, Sorin lgnătescu, Necropola
tumulară de la Adâncata - ,maş", movila 2, in Ţara Fagilor
SN 1 1/2 (43) 2003, p. "25-26; Vasile Budui, Cătălina
Buzdugan, Bogdan Niculică, Dumitru Boghian, Sorin
lgnătescu, Ion Mareş, Cadrul natural al sitului arheologic
Adâncata - lmaş ljudeţul Suceava), în Analele Universităţii
" Ştefan cel Mare" - Suceava, Secţiunea Geografie 1 O, 2003;
Vasile Budui, Cătălina Buzdugan, Bogdan Niculică, Dumitru
Boghian, Sorin lgnătescu, Ion Mareş, Consideraţii

pedogeografice asupra tumulului Adâncata - lmaş, judeţul
Suceava, in voi. dedicat lucrărilor Simpozionului de Geografie,

ed. a III-a, Universitatea "Spiru Haret'' , Bucureşti, 1 1 mai
2002.
5. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]
Punct: Castrul legiunii a Xlii-a Gemina, latura de V
Cod sit: 1026.01

Colectiv: Mihai Blăjan (MNUAI), Ovidiu Dorin Dan (DCCPCN
Alba)

în decada a doua a lunii septembrie 2003, sub egida
Primăriei Municipiului Alba Iulia, de-a lungul străzii Nicolae
Iorga (fost Unirii), pe tronsonul cuprins intre Hotel Cetate şi
Catedrala Reintregirii, s-au desfăşurat lucrările de excavare a
unui şanţ de canalizare. Lată de circa 2 m, construcţia s-a
adâncit cu excavatorul până la -6,50 m, în straturile aluvionare
cuaternare ale terasei a doua a Mureşului.
În pereţii laterali s-au conturat o stradă romană
alcătuită dintr-un strat de balast, patru ziduri clădite din
bolovani de râu din antichitate şi evul mediu, bordeie cu
podeaua marcată de o linie consistentă de cărbune, un drum
medieval dispus pe direcţia E - V, pava! cu bolovani de râu
(sec. XVIII), substrucţiile galeriei fortificaţiei austriece, parţial
demolate după realizarea Marii Unirii, cu prilejul amenajării
accesului în incinta " Cetăţii", şanţul exterior al castrului roman,
un cuptor de ars var sau cărămidă şi alte obiective
arheologice rămase în taluzul construcţiei subterane sau
distruse de cupa excavatorului.
În cursul lunii octombrie, lucrările de punere în
operă a conductei de canalizare au inaintat in incinta castrului
antic, utilizat ca fortificaţie medievală până la demolarea sa de
austrieci. La 5,60 m spre E de colţul zidului de S al Spitalului
de Neurologie s-a decopertat colţul sud-vestic al turnului
lateral al porţii apusene a castrului antic, afiat la 1 ,30 m
adâncime. La V de turn, in pereţii şanţului de canalizare s-au
conturat elementele de fortificaţie exterioară ale castrului,
constituite dintr-o bermă lată de circa 6 m şi un şanţ cu

deschiderea superioară de circa 10 m. Valul median şi şanţul
exterior, componente exterioare ale sistemului castral antic,
au rămas neprecizate stratigrafic datorită utilizării permanente
a unui scut metalic de către constructori şi a umplerii
succesive a şanţului cu materialele excavate de la capătul
estic.
Turnul de S al porţii, dezvelit pe lungimea de 1 ,20
m, are grosimea de 1 ,80 m şi pătrunde in orizontul cu
depuneri arheologice până la 6,50 m adâncime. Porţiunea
dezvelită reprezintă capătul sudic al laturii de V dărâmată de
austrieci la 1 713-1 714, conservat in situ prin acoperirea sa cu
un strat de moloz. Partea dinspre N a zidului este acoperită de
trotuarul străzii, lat de 2,40 m, şi a fost distrusă în veacul
trecut, cu ocazia săpării fundaţiei şi a pivniţelor subterane ale
clădirii Spitalului de Neurologie.
Zidul turnului este construit din blocuri
paralelipipedice, cu feţele de contact bine netezite şi suprafaţa
exterioară cioplită grosier. Ele sunt aşezate in şiruri de asize
succesive şi paralele, începând de la nivelul fundaţiei.
Suportul de la baza zidului are aspectul unui bloc monolit,
inalt de 1 ,20 m, construit din bucăţi de piatră şi sfărâmături
innecate in mortar de var cald.
Latura sudică a turnului a fost demantelată până la
nivelul fundaţiei şi toate blocurile ecarisate scoase din
monument au servit la ridicarea unor porţiuni din zidul cetăţii
austriece. Partea superioară a fundaţiei, ivită la 6 m
adâncime, a fost excavată în sensul direcţiei laturii (E - V), cu
cupa unui excavator de mare putere mecanică. În urma unor
neîncetate intervenţii ale utilajului, desfăşurate în timpul a
câteva zile, fundaţia zidului a fost scoasă până aproape la
fundul şanţului antic.
La circa 8,50 m spre E de faţada răsăriteană a
turnului, excavatorul a dezvelit şi rupt un alt zid lucrat din
blocuri de calcar fasonate şi bolovani de râu, aşezat uşor oblic
pe colţul turnului. Partea superioară a construcţiei, înaltă de
circa 1 ,10 m şi groasă de 0,90 m, a fost excavată până la 5,40
m adâncime de către demolatorii cetătii medievale.
În profilul şanţului de canal izare executat in incinta
castrului s-au mai secţionat şi alte obiective (lentile de
demolare a unor ziduri, locuinţe medievale, tunelul canalului
de evacuare a reziduurilor din interiorul cetăţii ridicat din
cărămidă de către constructorii austrieci, porţiuni din
substrucţiile unor clădiri moderne etc.).
Refuzul autorităţilor de a sprij ini şi finanţa cercetarea
arheologică a traseului şanţului de canalizare ne-a
obstrucţionat activitatea de înregistrare cu exactitate a unor
secvenţe stratigrafice importante pentru cunoaşterea evoluţiei
vieţii umane in castru, amplasarea topografică a obiectivelor
arheologice, indeosebi a substrucţiilor, a turnului porţii şi a
elementelor de fortificaţie exterioară, precum şi salvarea unor
piese răvăşite şi bulversate de cupa utilajelor mecanice.
6. Alba Iulia, jud.Aiba [Apulum]

Punct str. Reg.
Munce/ean)
Cod sit: 1026.02

V Vânători (proprietar Laurenţiu

Colectiv: Matei Drimbărean (MNUAI)
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În perioada 27.03.2003 - 07.04.2003 au fost
executate săpături arheologice de salvare pe terenul d-lui
Laurenţiu Muncelean situat în Alba Iulia str. Regimentul V
Vânători nr.42. Obiectivul cercetării a fost descărcarea de
sarcină arheologică a terenului pe care beneficiarul
intenţionează să-şi construiască o locuinţă familială.
Terenul se află în cadrul sitului arheologic de la
Apulum, mai precis în zona central-vestică a oraşului roman
Colonia Aurelia Apulensis.
Având în vedere complexitatea care caracterizează
acest sit arheologic, s-a abordat o tehnică de săpătură în
casete (sistem fagure). Au fost trasate casetele C 1 ... C 5
dispuse în sistem fagure având următoarele dimensiuni: C 1
3 X 3 m; C 2= 3 X 3 m; C 3= 3 X 3 m; C 4= 3 X 3 m; C 5= 3 X 7
m.
Luând în considerare adâncimea stratigrafică a
sitului, dar şi pentru o bună consolidare a marginilor casetelor,
a fost lăsat un martor de 1 m între casetele trasate.
Numerotarea casetelor s-a făcut în sensul invers al acelor de
ceas, aceasta fiind ordinea de abordare a acestora. Aşa cum
era de aşteptat, în perimetrul cercetat au fost identificate
urmele unui edificiu de mari dimensiuni ( vi/la urbana) ridicată
în această zonă de locuinţe civile a oraşului roman. Au fost
identificate mai multe traiecte de ziduri (Z 1 ...Z 5) care
delimitau câteva încăperi din cadrul edificiului. În urma unei
analize planimetrice şi stratigrafice se desprind câteva
observaţii:
- locuinţa dispunea de instala\ie de încălzire de tip
hypocaustum, în caseta C 4 fiind identificate in situ două pile
executate din cărămizi pătrate (la bază) cu dimensiunile de
0,30 x 0,30 m, urmate de alte 3 rânduri având dimensiunile
0,16 x 0,1 6 m.
- în nivelurile de umplutură au fost identificate alte elemente
ale instalaţiei de încălzire: tegulae mammatae, bipeda/es.
- pardoseala din locuinţă era realizată în tehnica opus
signinum (cocciopesto). La nivelul inferior (demisol) a fost
identificată o pardoseală realizată din lespezi de piatră şi
cărămizi.
- grosimea zidurilor variază în funcţie de importanţa şi
destinafra acestora; zidul principal Z1 având o fundaţie cu
grosimea de 0,80 m şi o adâncime de fundare de 2,50 m este
realizat în tehnica opus incertum, din piatră de râu şi lespezi
din gresie. Deasupra fundaţiei se continuă elevaţia, având
grosimea de 0,60 m păstrată pe o înălţime de 0,45 m,
realizată în aceeaşi manieră ca fundaţia zidului.
- în caseta C5, în extremitatea estică, a fost executat un
sondaj care a pus în evidenţă adâncimea de fundare precum
şi existenţa a două ziduri adosate Z1 a, Z1 b, ridicate ulterior lui
Z1 . Zidurile Z2 ... Z4 compartimentează interioare ale edificiului
şi au dimensiunile de 0,60 m. Z5 având lăţimea de 0,70 m a
fost identificat pe latura de vest a C1 şi C2. În colţul de NV al
C1 a fost identificată, pe traiectul zidului, o intrare care
comunica cu o încăpere învecinată.
În aceste condiţii putem cocluziona că edificiul este
unul de mari dimensiuni (insulae), cu o fundaţie solidă
realizată pentru o clădire supraetajată (2-3 nivele). Zidurile
intermediare au grosimi de 0,60 - 0,70 m. Anterior realizării
edificiului a existat o fază de lemn.
=

De asemenea, ulterior ridicării edificiului se constată
refaceri (încăperi adosate). Orientarea zidului principal este pe
direcţia N - S, paralel cu cardo maximus a Coloniei Aurelia
Apulensis, la cea. 35-40 m de acesta.
Materialele arheologice descoperite (cărămizi, ţigle,
opaiţe, obiecte de os şi metal) confirmă destinaţia de locuinţă
civilă a edificiului.
Şi de această dată constatăm că zona a fost
puternic afectată de intervenţii antropice având drept scop
demantelarea zidurilor în vederea recuperării materialelor de
construcţie. Topografic această zonă este denumită "groape"
tocmai datorită peisajului creat. Acest aspect este uşor de
sesizat şi în urma analizei stratigrafice.
încadrarea cronologică a descoperirilor: sec. 11-111 p.
Chr.
A fost realizată documentaţia grafică şi fotografică
precum şi ridicarea topografică.
7. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]

Punct: Dealul Furcilor (Podei), intreprinderea "Apulum
S.A. " Alba Iulia
Cod sit: 1026.03

Colectiv : Radu Ciobanu - responsabil (MNUAI)

În perioada 20 mai - 2 iunie 2003 au fost efectuate
cercetări pentru descărcare de sarcină arheologică a terenului
situat în municipiul Alba Iulia, str. Izvorului, f.n., unde urmează
a fi amplasată o antenă pentru retransmisie a Companiei
Orange România. Perimetrul ce urmează a fi afectat de
lucrări, măsurând 10,5 x 6,5 m, se situează la cea. 50 m de
str. Izvorului, în vecinătatea Înterprinderii de Porţelanuri
"Apulum S.A. ", chiar la marginea unei terase pe care cercetări
arheologice mai vechi au pus în evidenţă o necropolă
apa�inând oraşului roman Apulu m 1 J l . Cercetările amintite au
cuprins zona de E şi SV a terasei în vreme ce punctul
investigat acum se situează la limita vestică a acesteia, la
aproximativ 800 m în linie dreaptă. Tot în această zonă
vestică a terasei a fost descoperită o locuinţă romană de
suprafaţă, în urma unor cercetări având acelaşi caracter,
adică descărcare de sarcină arheologică2. Făcând aceste
precizări preliminare reiese destul de limpede faptul că
întreaga zonă sudică a acestei terase întinse cuprinde
necropola oraşului roman Apulum 11. Ceea ce urmează a se
stabili în urma cercetărilor viitoare este şi dacă în această
zonă extrem de întinsă există o enclavă funerară de epocă
feudal timpurie, aşa cum o sugerează rezultatele săpăturilor
ce le prezentăm în continuare.
Au fost deschise două secţiuni paralele, de 10,5 x
1 ,5 m, la 3 m una de cealaltă, dispuse pe direcţia E - V,
punctul O al caroiajului fiind amplasat la capătul de V al
fiecăreia, aceasta pentru a putea careia uşor rezultatele
cercetărilor de faţă cu cele anterioare, efectuate în zona
învecinată.
În secţiunea S 1 au fost descoperite 4 morminte,
dintre care 3 de epocă romană şi unul din perioada feudală.
Primele două morminte descoperite între m. 1 şi 4 sunt
morminte de incineraţie secundară, iar primul, notat M 1 ,
suprapune de fapt pardoseala de var a unei locuinţe romane
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de suprafaţă. Inventarul descoperit aici este variat însă extrem
de modest. Abundă oase de animale, resturi menajere diverse
între care ar fi de semnalat diverse fragmente ceramice toate
amestecate cu fragmentele ceramice dispuse drept ofrandă.
Groapa mormântului este ovală, cu diametru! de 1 ,60 m, buza
fiind la --Q,20 m şi fundul acesteia la --Q,60 m. M 2 este tot un
mormânt de incineraţie secundară, însă cu groapa
rectangulară cu colţurile rotunjite, având dimensiunile de 0,70
x 1 ,20 m. S-au recuperat de aici câteva fragmente ceramice
fără decor. Conturul gropii era delimitat partial
' cu câteva
pietre. intre m. 5 şi 6 a fost descoperit M 9, cu groapa
acoperită cu bolovani de mari dimensiuni şi ţigle întregi.
Aceasta avea formă rectangulară cu colţurile rotunjite, şi
dimensiunile de 1 x 0,65 m. Au fost recuperate de aici putine
fragmente ceramice, fără decor. intre m. 7 şi 9 a fost
înregistrată o altă descoperire interesantă. Este vorba de un
mormânt de inhumaţie, notat M 3, din groapa căruia a fost
recuperat un mic vas globular cu decor alcătuit din fine incizii
meandrice paralele, dispuse pe umăr şi pântec, iar pe fund un
însemn de olar în formă de cruce cu braţe egale şi vârfurile
ascuţite. Piesa în chestiune se poate data, la o primă
observaţie, în sec. XI, urmând ca ulterior să avansăm analogii
mai circumstanţiate asupra sa. Scheletul avea o lungime de
1 ,60 m şi era parţial distrus în regiunea toracelui şi craniului.
Groapa mormântului era rectangulară, cu dimensiunile de
1 ,72 x 0,80 m, şi era orientată pe direcţia E - V, având capul la
V.
in secţiunea S 11 au fost puse în evidenţă gropile a 5
morminte, toate de epocă romană. intre m 1 şi 3 au fost
descoperite un număr de 3 morminte de incineratie
'
secundară, notate M 4, M 5, M 6, cu gropile rectangulare şi
colţurile uşor rotunjite, având drept inventar câteva fragmente
ceramice, fără decor. intre m. 3 şi 5, a fost degaja! un alt
mormânt, notat M 7, de acelaşi tip cu cele semnalate înainte.
in sfârşit, un alt mormânt, notat M 8, era din categoria celor
cu ardere primară, sau pe loc, conturul gropii, de formă
aproape pătrată, cu colţurile rotunjite, fiind marcat de o fâşie
subţire de arsură.
Stratigrafia perimetrului cercetat se prezintă omogen
în cazul ambelor secţiuni adică, un strat vegetal extrem de
subţire de O, 1 O m grosime, urmat de stratul de cultură roman,
de culoare cenuşie, de 0,40-0,50 m grosime, urmat de stratul
de lut galben steril din punct de vedere arheologic. În
momentul de faţă descoperirea mormântului de inhumaţie M 3
este singulară în zonă, iar materiale de epocă feudală, în
afara vasului globular semnalat, nu au fost descoperite.
Asupra acestei chestiuni, cercetările arheologice viitoare vor
aduce noi precizări.
Note:
1 . D. Protase, Necropola oraşului Apulum, Apulum 1 2, 1 974,
p. 1 34-1 59, D. Protase, Şantierul arheologic Alba Iulia,
Materiale 6, 1 960, p. 397-405, M. Macrea, D. Protase,
Şantierul Alba Iulia şi imprejurimi, Materiale 5, 1 959, p. 435452.
2. R. Ciobanu şi colab., Raport privind cercetările arheologice

de salvare din "Dealul Furci/ar'' şi str. Arhim Iuliu Hossu din
Alba Iulia, Campaniile 1 996- 1 999, Apulum 37/1 , p. 293-338.

8. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum)

Punct: str. Încoronării (zona exterioară sudică a castru/ui
Legiunii a Xlii-a Gemina)
Cod sit. 1026.04

Colectiv : Radu Ciobanu - responsabil (MNUAI)

in perioada 6 iunie 4 iulie 2003 au fost efectuate
cercetări pentru descărcarea de sarcină arheologică a
terenului aflat în proprietatea S.C. Alba Aluminiu S.A. Zlatna,
situat în municipiul Alba Iulia, str. incoronării, nr. 39. in trecut,
în zonă au mai fost puse in evidenţă cu prilejul unor masive
amenajări edililare pentru cartierul de locuinte Alba Carolina
de-a lungul actualei străzi Apulum, mai multe vestigii
monumentale de epocă romană, bogat decorate cu tencuieli
pictate, stuc şi pardoseli în mozaic. in curtea unde urmează a
fi ridicată o locuinţă de serviciu mai există un imobil, construit
probabil în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, ale cărui fundaţii
sunt serios afectate de igrasie.
Prin amplasamentul secţiunilor arheologice am
căutat să acoperim cea mai semnificativă suprafaţă ce
urmează a fi afectată de noua construcţie. Drept puncte de
reper în teren am folosit limitele proprietăţii şi imobilul deja
existent. Astfel, au fost deschise două secţiuni paralele, la 9 m
distanţă una de cealaltă, orientate pe direcţia N - S, având
ambele 9,70 x 1 ,50 m, prima fiind transformată ulterior într-o
suprafaţă de 9,70 x 3 m. Secţiunea S 11, a fost amplasată la 2
m de limita de E a proprietăţii şi la 1 1 m faţă de cea de S.
Secţiunea, devenită apoi suprafaţa S 1 , cea care prezintă şi
cel mai mare interes, a fost amplasată la 3 m, faţă de limita
vestică şi 1 1 faţă de cea sudică.
Pentru că în cadrul secţiunii S 11 nu există nimic
deosebit de semnalat, facem o scurtă descriere a situatiei
stratigrafice: la suprafaţa terenului, parţial afectat de lucrări
agricole, stratul vegetal măsoară între 0,20 şi 0,40 m grosime;
urmează apoi un strat de umplutură din care s-au recuperat
puţine fragmente ceramice feudale şi romane, de culoare
negru-cenuşie, gros de 0,50-0,80 m, fără urme de vestigii in
situ, însă cu o cantitate apreciabilă de piatră de râu, cărămizi
sparte, mortar, gunoi, toate rezultate în urma amenajărilor
exterioare defensive executate în prima jumătate a secolului
al XVIII-lea şi apoi in epoca modernă, in imediata apropiere a
zidurilor fortificaţiei bastionare de stil Vauban; nivelul sterilului
arheologic se situa la -1 , 20 m in cadrul acestei sectiuni.
Prima secţiune, transformată apoi intr-o s� prafaţă, a
rezervat descoperirile cele mai spectaculoase. Aici a fost
degajată doar parţial, având in vedere limitele proprietăţii şi
ale perimetrului construibil, o sală de mari dimensiuni, intre m.
1 şi 6 ai suprafeţei S 1, traversând mai multe etape
constructive, decorată cu frumoase tencuieli pictate şi având
la subsol instalaţie de hypocaust, păstrată relativ bine. in cele
ce urmează vom prezenta succint elementele constitutive ale
acesteia, in ordinea descoperirii lor. La E, ta adâncimea de
1 ,1 O m de suprafaţa solului actual, a fost descoperit un zid
longitudinal masiv, alcătuit din piatră de râu prinsă cu mortar
şi al cărui parament vestic era tencuit. Paramentul estic al
acestui zid, notat din raţiuni metodologice drept zidul A, nu era
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de la o cornişă cu decorul alcătuit din ove. Aceste elemente
alcătuiau de fapt decorul primei construcţii de aici,
compartimentată iniţial in două încăperi, ambele având la
subsol instalaţii de hypocaust. În momentul în care cea de a
doua pardoseală s-a surpat refacerea a avut in vedere un
singur spaţiu, anume o sală, pereţii ei acoperiţi şi ei cu
tencuială pictată, însă cu un decor mult mai modest, anume in
roşu şi alb. Pe această a doua pardoseală stâlpii de
hypocaust nu mai sunt dispuşi regulat, ca pe prima, şi sunt
alcătuiţi din cărămizi recuperate, unele chiar paralelipipedice,
ajustate acestui scop. Pardoseala superioară, pardoseala III
deci, a avut şi ea de suferit din cauza acestei refaceri in pripă
şi a cedat la rândul său. În locul în care a cedat a fost
construit la repezeală un zid de susţinere, din cărămizi
recuperate, ce nu respectă orientarea zidurilor A, B şi C. Apoi
survine şi distrugerea aproape totală a acestei ultime
pardoseli, golul dintre ele este şi el umplut cu materiale
diverse, intre care sunt de semnalat fragmentele de tencuială
pictată in roşu vişiniu şi alb. La capătul acestor constatări
foarte sintetice, se impun câteva precizări menite a contura
precis evoluţia în timp a edificiului, unul dintre cele mai
importante descoperite până acum in cadrul oraşelor romane
de la Alba Iulia. Iniţial edificiul avea două încăperi fără
instalaţii de hypocaust. În etapa a doua cele două încăperi
sunt amenajata ca şi subsol pentru instalaţiile de hypocaust,
menţinându-se compartimentarea iniţială. În etapa a treia, se
amenajează sala, se distruge zidul C despărţitor şi se reface
pardoseala 1 1 pentru un singur spaţiu de mai mari dimensiuni.
În sfârşit, in etapa a patra se refac ambele pardoseli 11 şi III
care au cedat în urma tasărilor. În ultima etapă se
înregistrează distrugerea definitivă a pardoselii III şi umplerea
golurilor rezultate pentru nivelări succesive ale unor locuin\e
modeste de suprafaţă, aparţinând perioadei post romane.
Fragmentele ceramice recuperate sunt modeste, cu
câteva excepţii. În primul rând ar fi de amintit câteva
fragmente de terra sigillata de import, provenind de la un bol
şi o farfurie, şi un fragment ceramic de colonetă canelată,
aplicată probabil pe un strat de stuc. Abundă apoi fragmentele
ceramice de uz comun fără decor, şi cele din pastă cenuşie,
grosieră.
Descoperirea de faţă este una de importanţă
covârşitoare pentru cunoaşterea topografiei aşezării romane
Apulum 11, aici existând singurul edificiu roman cercetat
arheologic, din imediata vecinătate a incintei de S a castrului.
Acest edificiu, desemnat drept "sala cu picturi şi hypocausf',
nu este o descoperire izolată ci se înscrie în cadrul unei zone,
o aşa numită "insula" care regrupa edificii monumentale
frumos decorate din care în momentul de faţă nu se mai
păstrează nimic.

acoperit cu tencuială ceea ce a constituit un prim indiciu
important in legătură cu planimetria edificiului: anume că el se
întindea spre V şi nu spre E. Cum interiorul şi nu exteriorul
acestuia interesa mai mult, am extins cercetarea spre V, in
limita operabilă a proprietăţii şi in acest fel o bună parte a
"sălii cu picturi şi hypocausr· a putut fi degajată. Spre S, în
dreptul m. 9, până la capătul lui S 1, a fost degaja! un alt zid,
de această dată transversal, notat zidul B, situat la -1 ,30 m
faţă de solul actual. Acest zid a fost parţial dislocat spre SE,
însă la SV asiza sa superioară era la doar -0,50 m. Zidul A şi
zidul B, având ambele aceeaşi structură, in cadrul căreia a
putut fi observată o refacere, conturau de fapt un colţ al sălii in
chestiune. Zidul A, gros de 0,60 m, a fost degaja! pe o
lungime de 4,80 m, iar zidul B, doar pe lăţimea suprafeţei
excavate, adică 3 m. Zidul A măsura în elevaţie 0,60 m, din
care 0,1 0 m, adică asiza superioară constituia o refacere, tot
de epocă romană. Este de amintit, chiar de la bun inceput,
absenţa în cadrul acestei suprafeţe cercetate a fragmentelor
ceramice medievale, toate fragmentele ceramice recuperate
fiind de epocă romană, asupra acestor constatări vom reveni
însă la sfârşit. Zidul B, dislocat parţial pe un segment mic, se
păstra în elevaţie de 1 ,60 m. Cele două ziduri A şi B conturau
aşadar colţul sudic al "sălii cu picturi şi hypocausr· şi se punea
in chip firesc intrebarea dacă spaţiul acesteia era omogen
încă de la inceputul construcţiei sau dimpotrivă, fusese iniţial
fragmentat. Cercetând cu atenţie paramentul vestic al zidului
A. s-a putut uşor observa absenţa tencuielii in partea mediană
a lungimii degajate, ceea ce sugera evident prezenţa aici a
unui zid despărţitor, descoperit apoi şi notat zidul C. Acesta a
fost descoperit la -1 ,70 m de nivelul solului actual însă
prezintă o structură parţial diferită în raport cu celelalte două,
adică A şi B. El are în structură asize de cărămidă dar şi de
piatră de râu, dispunerea lor fiind neomogenă şi sugerând
aşadar o refacere cu un scop anume. Este posibil ca iniţial
zidul C să fi asigurat două compartimente distincte ce
alcătuiau evident două încăperi, fapt la care ulterior s-a
renunţat, cele două încăperi alcătuind apoi doar una de mai
mari dimensiuni, "sala cu picturi şi hypocaust". Probabil că
cele două încăperi amintite nu aveau dotările adăugate mai
târziu, anume instalaţiile de hypocaust. La un moment dat
cele două încăperi sunt tencuite cu un mortar mai gros şi
dotate cu stâlpi de hypocaust de secţiune pătrată. Aceştia se
aftă dispuşi pe o pardoseală în opus signinum, acoperită apoi
de o alta de acelaşi tip şi acoperită iniţial cu moduli de
cărămidă, in formă de 8 sau rombică. Pardoseala a doua în
opus signinum cedează însă în timp iar spre capătul sudic al
suprafeţei cercetate se aftă chiar o puternică albiere a
acesteia produsă prin lasare. Atunci s-a operat o refacere a
acesteia când s-a decis ca cele două încăperi iniţiale să
devină de fapt o sală. Din stratul de umplutură dintre cele
două pardoseli în opus signinum, notate pardoseala 1 şi
pardoseala 11, au fost recuperate mai multe fragmente de
tencuieli pictate policrome sugerând, la o primă evaluare, un
decor vegetal. Printre aceste fragmente există unele pictate
cu roşu cinabru, altele cu albastru egiptean, pigmenţii in
cauză constituind o raritate pentru pictura romană din cadrul
imperiului, iar pentru cazul special al provinciei Dacia, un
unicat, cel puţin până in cazul de faţă. La cele semnalate se
mai adaugă mai multe fragmente de stuc, provenind probabil

Planşa 4.

9. Alba Iulia, jud. Alba
Punct: Lumea Nouă (proprietăţile Pavel, Mariş, Păcurar)
Cod sit: 1026.05

Colectiv: Iuliu Paul (Univ. Alba Iulia), Mihai Gligor, Cristian
Florescu, Marius Breazu, Tudor Borşan, Călin Şuteu (Univ.
Alba Iulia - BCUM), Gabriel Rustoiu (DCCPCN Alba)
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Situ! arheologic de la Alba Iulia Lumea Nouă este
binecunoscut în literatura de specialitate. Săpăturile din ultimii
ani, iniţiate de Univ. Alba Iulia, au pus în valoare o serie de noi
informaţii, ce contribuie la o mai bună cunoaştere a acestui sit
şi a fenomenelor culturale din perioada neo-eneolitică din
această zonă.
În planul de urbanism, de extindere şi de construcţie
a oraşului este inglobată şi zona aşezării de la Lumea Nouă,
bine individualizată pentru vestigiile arheologice existente aici.
in aceste condiţii, in cursul anului 2003 au fost efectuate
săpături de descărcare de sarcină istorică in trei puncte ale
sitului mai sus menţionat, ca urmare a unor lucrări de
construcţie a unor locuinţe unifamiliale.

Ultimul complex adâncit, de mare importanţă pentru
cercetarea noastră, este un şanţ surprins cu claritate in
carourile 6, 8, 9 la adâncimea de 0,95 m. Datorită faptului că
s-a executat o săpătură de eliberare de sarcină istorică, unde
timpul alocat cercetării este limitat, s-a efectuat o sondă de
0,8 m lăţime in vederea obţinerii datelor referitoare la
adâncime, formă şi posibile etape de umplere. S-a observat
că şanţul are o formă de ,V", cu fundul uşor rotunjit.
Deschiderea la buză este de 2,25 m, coboară la -1 ,52 m,
unde are o deschidere la partea inferioară de 0,25 m. Există
posibilitatea ca acesta să marcheze limita aşezării petreştene
de la Lumea Nouă. Asupra utilităţii sale urmează a ne
pronunţa abia după extinderea cercetărilor şi surprinderea lui
şi in alte zone. Menţionăm că prin prospecţiile de suprafaţă,
respectiv tomografie electrică a solului, acesta a fost
identificat pe o distanţa de aproximativ 20 m liniari.
Precizăm că este prima descoperire de acest tip
semnalată in situ! de la Lumea Nouă. Mai mult, suntem in fa!a
semnalării primului şanţ identificat până in momentul de fată
in mediu Petreşti.
Concluziile la care ne putem opri in acest moment
sunt legate de aria de extindere a aşezării Petreşti de la
Lumea Nouă; existenţa unui strat de cultură subţire in raport
cu alte zone ale aşezării şi surprinderea şanţului. ne conduce
la ideea că ne găsim in marginea aşezării şi probabil şi a
sitului, mai precis în zona de SE.

-

Proprietatea Pavel
După delimitarea şi trasarea suprafeţei construibile,
conform documentaţiei depuse la DCCPCN Alba, a fost
deschisă suprafaţa Sp 1/2003 cu dimensiunile de 1 O x 1 O m.
Suprafaţa a fost caroiată, la rândul ei, in 9 carouri cu
dimensiunile de 3 x 3 m şi cu martori stratigrafici de 0,50 m
grosime.
După operaţia de decopertare a stratului arabil de
aproximativ 0,30 m, în care materialul arheologic recoltat este
răvăşit şi sporadic, a fost surprins stratul de cultură aparţinâ�d
culturii Petreşti cu o grosime de aproximativ 0,25-0,30 m. In
cadrul lui au fost identificate aglomerări de ceramică izolate şi
fără o legătură clară intre ele. Şpăcluirea şi prepararea
acestora ne-au oferit posibilitatea de a observa că apar la
aceeaşi adâncime pe toată suprafaţa, in poziţia lor primară,
ceea ce a condus la concluzia şi implicit la identificarea cu
certitudine a cel puţin unui nivel de călcare aparţinând locuirii
petreştene.
Ceramica descoperită, prin forme (castroane cu
umăr carenat, vase de tip suport), factura pastei (ca degresant
nisipul cu bob fin) şi ardere (portocaliu, roşu inchis) se
încadrează in faza finală a culturii Petreşti. La incadrarea
culturală contribuie şi găsirea unui idol antropomorf tipic
culturii Petreşti. Se adaugă şi descoperiri de material litic din
silex (nuclee, lame şi aşchii) şi piatră (dăltiţe in număr de
două).
Sub stratul de cultură, de la adâncimea de 0,55-0,60
m apare un strat de culoare brun-gălbui, lutos, cu mici
intruziuni de culoare neagră, in care nu apare material
arheologic decât foarte sporadic. Grosimea acestuia variază
între 0,20-0,25 m. Acest strat suprapune solul viu, de culoare
galbenă, ce se găseşte in mod constant de la adâncimea de 1
m pe întreaga suprafaţă. Datorită consistenţei şi granulaţiei
stratului anterior, complexele adâncite sunt observabile numai
de la această adâncime.
Complexele adâncite descoperite sunt în număr de
4. Două dintre ele (G1 şi G3) sunt gropi de mici dimensiuni ce coboară in steril 0,30-0,40 m - şi au oferit puţin material
ceramic.
În carou! 2 a fost surprins un posibil bordei, numit
iniţial G4. Având in vedere că nu s-au putut observa urme de
amenajare, complexul poate fi interpretat in această etapă a
cercetării şi ca o groapă menajeră. După golire, complexul
coboară in sterilul galben-nisipos până la adâncimea de 1 ,85
m.

Proprietatea Maris
În acest punct a fost deschisă suprafaţa Sp 11/2003
cu dimensiunile de 9 x 9 m. Suprafaţa a fost caroiată - la
rândul ei - în 4 carouri cu dimensiunile de 4 x 4 m, cu caroiaj
interior şi cu martori stratigrafici de 1 m grosime.
După operaţia de decopertare a stratului arabil de
aproximativ 0,3 m, in care materialul arheologic este aproape
inexistent, a fost surprins un strat de umplutură sau depunere,
fie imediat ulterioară locuirii preistorice, fie contemporană, cu
o grosime variabilă între 0,25 şi 0,50 m. Sub acesta apare
apoi un nivel de locuire aparţinând culturii Petreşti, ce se
prezintă sub forma unui covor de material ceramic şi oase de
animale (probabil în marea lor majoritate de bovine) şi bucăţi
de chirpic cu o grosime de aproximativ 10-15 cm, posibil
resturile unei locuinţe. Sub acest nivel, la adâncimea de 0,750,80 m apar resturile unei locuinţe de suprafaţă in care apar
materiale Petreşti în asociere cu materiale vinciene. începând
de la adâncimea medie de 1 ,1 O m, sub resturile de pereţi şi
podină ai locuinţei mai sus amintite, se identifică un strat
sporadic de locuire in bordeie aparţinând culturii Vinca. În
zonele nederanjate de complexe, sterilul arheologic de
culoare gălbuie şi consistenţă lutoasă apare de la adâncimea
de 1 ,35-1 ,40 m.
După demontarea martorului dintre carourile A şi B,
pentru corelarea materialelor de factură Petreşti surprinse in
situ, la adâncimea de 0,70 m, sub un vas de mari dimensiuni,
au fost descoperite resturile unui schelet uman (o mandibulă,
omoplat, humerus), ce apare deasupra chirpicului provenit din
prăbuşirea peretelui locuinţei de suprafaţă.
În aceasta fază preliminară, putem identifica cu
siguranţă o locuinţă de suprafaţă, in care apar materiale
Petreşti şi Turdaş.
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În carou! C, de la adâncimea de 0,75 m, în nivelul în
care apar şi resturile de chirpic, a fost identificată o groapă, cu
diametru! variabil cuprins între 1 ,50-1 ,70 m (G1). În urma
golirii acesteia, au fost descoperite schelete umane a căror
poziţie anatomică nu poate fi stabilită încă, în acest stadiu,
identificându-se însă, cu certitudine, 23 de cranii umane.
Materialul ceramic rezultat in urma golirii gropii, aparţine
culturilor Petreşti, Vinca şi Lumea Nouă. Se adaugă un inel de
buclă confecţionat din cupru, prin batere. Surprinderea, în
asociere, a artefactelor mai sus amintite, conduce spre o
încadrare cultural-cronologică a complexului luat in discuţie in acest stadiu al cercetărilor - in intervalul cuprins către
neoliticul dezvoltat şi eneoliticul timpuriu, urmând ca pe viitor o
analiză completă a contextului stratigrafic să aducă o
clarificare a apartenenţei culturale a acestui complex.
Menţionăm caracterul de noutate pentru neo-eneoliticul
românesc a acestei descoperiri.
În carou! D, la adânc imea de - 1 , 1 O m, a fost
surprinsă o vatră făţuită, exterioară, cu groapă, iar in imediata
ei apropiere o groapă (G2) probabil a unui cuptor, in care a
fost descoperit un fragment de grătar provenind de la un
cuptor de ars ceramică. Până in momentul de faţă - pentru
ţara noastră - această descoperire îşi găseşte analogii doar in
mediul cucutenian.
După golirea acesteia - în care au fost identificate
mai multe straturi de cenuşă şi cărbune - s-a observat că a
fost realizată în groapa unui bordei dezafectat, utilizat anterior
de purtători ai culturii Vlnca şi complexului cultural cu
ceramică pictată Lumea Nouă. Groapa bordeiului coboară
până la -3,60 m de la nivelul actual de călcare.
Ceramica descoperită a ajutat la o incadrare
preliminară a nivelurilor şi complexelor amintite mai sus. Se
adaugă descoperiri de material litic din silex şi obsidian
(nuclee, lame şi aşchii) şi piatră (râşniţe).
in privinţa tehnicii de inregistrare a datelor din teren,
trebuie subliniat faptul că in cele două puncte, pe acest
şantier s-au aplicat metode interdisciplinare, moderne, in
paralel cu cele clasice. În acest sens, s-a utilizat staţia totală
in scopul culegerii detaliilor planimetrice şi altimetrice in
vederea incadrării şi poziţionării unităţii de cercetare şi a
detaliilor (configurarea complexelor arheologice) în planul de
ansamblu al aşezării. În paralel au fost efectuate şi prospecţii
de suprafaţă, in principal măsurători de rezistivitate a solului.
Din complexele închise şi adâncite, au fost totodată recoltate
şi probe in vederea realizării unor analize paleobotanice,
chimice şi de datare absolută1•

Proprietatea Păcurar
Au fost deschise două secţiuni de control
stratigrafic, dispuse perpendicular, una pe cealaltă, cu
următoarele dimensiuni: S 1/2003, orientată E V, de 1 9 m
lungime şi 1 m. lăţime, şi S 11/2003, orientată N - S, de 1 1 m
lungime şi 1 m lăţime, ce au secţionat toată suprafaţa
construibilă.
În timpul săpăturilor, nu au fost identificate vestigii
arheologice sau complexe care să presupună existenţa unor
urme antropice antice. Sub stratul de humus negricios, ce
coboară până la -0,55 m, apare pământul galben-lutos, pe
care, de obicei, se opreşte locuirea neolitică din acest sit.
-

Secţiunile au fost săpate până la -0,85 m adâncime.
Coroborarea datelor din punctul "La Pavel" cu aceasta
săpătură a adus informaţii asupra întinderii locuirii preistorice
din situ! de la Alba Iulia Lumea Nouă, acest punct aflându-se
in afara aşezării neo-eneolitice.
-

Note:
1 . Suportul topografic pentru cercetările arheologice a fost
asigurat de către Serviciul Topografic din cadrul BCUM,
format din asist. cercei. Marius Breazu şi ing. col. Tudor
Borşan, prospecţiile au fost realizate de conservator Călin
Şuteu, iar analizele paleobotanice vor fi efectuate de asist.
cerce!. Beatrice Ciută.
1 0. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]
Punct: str. Dacilor (proprietar Teodor Ioan Dreghiciu)
Cod sit: 1026.06

Colectiv: Matei Drimbărean (MNUAI)

În perioada 1 6.06.2003 - 20.06.2003 au fost
executate săpături arheologice de salvare pe terenul d-lui
Teodor Ioan Dreghiciu situat în Alba Iulia str. Dacilor,
nr.top.275/9/2/3.
Obiectivul cercetării a fost descărcarea de sarcină arheologică
a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi
construiască o locuinţă familială. Terenul se aftă în cadrul
sitului arheologic de la Apulum, în zona central-vestică a
oraşului roman Golania Aurelia Apulensis.
Au fost trasate casetele C 1 ... C 4, orientate pe
direcţia E - V, având următoarele dimensiuni: C 1 = 3 x 3 m; C
2= 3 x 3 m; C 3= 3 x 3 m; C 4= 3 x 3 m.
În C 1 , la -1 m a fost identificată o pardoseală (opus
signinum) apa�inând unei încăperi romane. Pe latura de S a
pardoselii se păstrează urmele unui zid notat Z1 , orientat pe
direcţia E V, având lăţimea fundaţiei de 0,70 m. Adâncimea
de fundare a Z1 este la -1 ,96 m faţă nivelul actual de călcare .
Caseta C 2 scoate in evidenţă succesiunea fazelor
de construcţii romane din acest perimetru (faza de lemn; faza
1 a edificiului cu fundaţii din piatră; faza a 11-a, refacere a
edificiului).
În C 3 au fost identificate două ziduri notate: Z2
orientat pe direcţia E - V şi Z3, orientat pe direcţia N - S.
Relaţia dintre ele se observă in profilul de E al C 3. Z3 este
perpendicular pe Z2 şi probabil au aceeaşi grosime, având in
vedere şi faptul că adâncimea de fundare este aceeaşi pentru
ambele (-1 ,95 m). Tehnica de construcţie a zidurilor este in
opus incertum, realizat din lespezi de piatră, legate cu mortar,
fasonate pe latura aşezată spre faţa zidului.
Z2 şi Z3 au fost aşezate pe un pat de aşteptare
executat din pietriş şi piatră spartă. Acest pat de aşteptare
este lat de 0,70 m şi are o înălţime de 0,60-0,65 m. in elevaţie
zidurile s-au păstrat pe o înălţime de 0,50-0,55 m.
Unitatea de săpătură C 4 dezvăluie aceeaşi situaţie
stratigrafică din C 3 se observă continuarea zidului Z2. În C 3
şi C 4 apar cele două faze aparţinând edificiului din piatră: o
pardoseală pe nivelul -1 ,1 O m aparţinând primei etape de
construqie a edificiului din piatră, acoperită de un nivel de
umplutură peste care la -D,50 m a fost executată o a doua
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pardoseală din lespezi de piatră şi cărămizi. Planimetria
zidurilor ne indică existenţa unui edificiu cu mai multe
încăperi, orientat perpendicular pe axa cardo maximus a
oraşului roman.
Materialele arheologice descoperite (cărămizi, ţigle,
obiecte din metal, fragmente ceramice) confirmă destinaţia de
locuinţă civilă incadrabilă in sec. 11-111 p. Chr. Din ziduri s-a
păstrat doar partea construită din piatră; elevaţia, executată in
cărămidă, fiind dezafectată şi utilizată ca materiale de
construcţii.
A fost realizată documentaţia grafică, fotografică
precum şi ridicarea topografică.
1 1 . Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]
Punct: Complex Comercial SC Profi Rom Food SRL
Timişoara
Cod sit: 1026.07

Colectiv: Aurel Dragotă - responsabil, Cristinel Plantos, Dan
Sever Brânda (MNUAI), Gabriel Tiberiu Rustoiu (DCCPCN
Alba).

În perioada 21 august - 31 octombrie 2002, 21
aprilie - 1 5 august 2003 au fost executate cercetări pentru
descărcarea de sarcină arheologică (autorizaţie de săpătură
nr. 29/2003, 1 04/2003) pe terenul situat pe str. Calea Moţilor,
f.n. din Alba Iulia. Aici beneficiarul SC Profi Rom Food SRL
Timişoara intenţionează să construiască un complex
comercial. Terenul se află pe teritoriul fostului oraş roman
Apulum.
Zona era cunoscută încă din anii '50 ai sec. XX
pentru descoperirile funerare. În urma cercetărilor arheologice
din anii 1 979-1984, in 2002 au fost puse în evidenţă două
necropole suprapuse din perioada romană (sec. 11-111) şi din
perioada evului mediu timpuriu (sec. VIII-XI), însumând cea.
1 700 de morminte.
Modalitatea de abordare a sitului a constat în
practicarea de secţiuni (şanţuri) de dimensiuni variabile cu un
"
grosimea de 0,5 m între
"martor (perete de pământ) având
ele şi uneori câte o "casetă" . Lungimea secţiunilor (32 la
număr), cât şi orientarea, au variat datorită formei viitoarei
construcţii, dar şi dorinţei beneficiarului de a descărca
arheologic întâi suprafaţa efectivă a magazinului.
Din punct de vedere al ritului funerar, cele 212 de
morminte dezvelite (381 împreună cu cele descoperite în anul
2002) in perimetrul obiectivului cercetat, se pot împă�i in
patru categorii: 1) inhumaţie, 11) incineraţie, III) morminte duble
sau triple birituale şi IV) morminte cenotaf.
În cazul mormintelor de inhumaţie, se disting câteva
tipuri:
- morminte cu sarcofag din cărămizi romane
- morminte cu defuncţii depuşi într-o groapă simplă, de formă
rectangulară sau ovală
- morminte cu sicriu de lemn
- depuneri de cranii
Majoritatea mormintelor cu sarcofag de cărămidă au
fost profanate. Cărămizile capacului erau deranjate, iar din
scheletele s-au mai păstrat doar câteva resturi. În ele au fost
depuşi cu precădere copii (S 1 7/2002 - M 1 8; S 24/2003 - M
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5, M 32, M 39), şi mai rar adulţi (S 1 9/2003 - M 16).
Sarcofagele sunt orientate E - V (S 1 7/2003 - M 1 8), ENE VSV (S 1 9/2003 - M 1 6) şi NNE - SSV (S 24/2003 - M 5, M
32). Cărămizile romane, utilizate la construcţia pereţilor
acestor sarcofage au fost prinse cu lut. Uneori, baza
sarcofagelor nu a fost pavată, iar alteori pavarea s-a realizat
cu acelaşi tip de cărămizi, însă puţin mai late. Resturile de
cărămizi observate la partea superioară a sarcofagelor, ne
determină să credem că ele proveneau de la capac. După
toate probabilităţile, capacul era realizat din cărămizi aşezate
orizontal. Inventarul funerar recuperat din aceste sarcofage,
constă din: piese de os (ac, verigi) şi metal (monede din
bronz, vas fragmentar din argint, distrus cel mai probabil cu
ocazia profanării). Adâncimea la care au fost amenajate
sarcofagele, variază intre 0,50 m 1 ,32 m.
Depunerea scheletelor într-o groapă simplă s-a
constatat atât în cazul copiilor (S 1 9/2003 - M 1 1 ; S 22/2003 M 13; S 24/2003 - M 40, M 43), cât şi al adulţilor (C 1/2002 M 3; S 1 9/M 1 8, S 23/M 6; S 27/2003 - M 1 1 ). Scheletele au
fost depuse într-o groapă simplă de formă rectangulară,
săpată in solul steril, orientată E - V, VNV - ESE, sau N - S
şi invers. Adâncimea gropilor este cuprinsă intre 0,54 m - 2
m. Între piesele de inventar se disting: vase ceramice, opaiţ
(CASSI), verigi din bronz, monede din bronz, aplici de
centură, o cataramă de centură şi o ţiglă lată având ştampila
LEG XIII GEM (ştampila Legiunii a Xlii-a Gemina una din cele
două legiuni romane care au staţiona! mai mult timp în Dacia
romană, aceasta fiind cantonată la Apulum).
Resturi de la sicriul de lemn, s-au conservat într-un
singur caz (C 2/M 8). Tot de la un sicriu de lemn, provin şi
cuiele şi piroanele din S 24/2003 - M 24.
Depuneri de cranii s-au înregistrat doar în două
cazuri: M 26 şi M 27/S 17.
Mormintele de incineraţie, s-au surprins în trei
variante: cu groapa nearsă (rectangulară, ovală), arsă
(rectangulară sau albiată), în aceste cazuri defunctul era
incinerat într-un loc special amenajat numit ustrinum şi a treia
variantă mortul era ars direct în groapa sepulcrală. Adâncimea
acestor morminte este cuprinsă între -0,25 m -0,80 m. Gropile
mormintelor sunt orientate NV - SE, NE - SV, SSE - NNV,
ESE - VNV şi V - E. Aceste tipuri de morminte, au conţinut
cel mai bogat inventar: vase ceramice (farfurii, fructiere,
ulcioare cu toartă), resturi din vasele de sticlă, opaiţe, monede
din bronz, verigi din bronz, piese de centură din bronz, fibule,
oglindă circulară din sticlă cu ramă de plumb, pietre de inel,
inel din fier cu gemă, mărgele, cuie, un pumnal din fier şi
piroane din fier.
În această categorie intră aşa zisele morminte de
familie. În aceeaşi groapă era inhumat un copil, iar deasupra
era depus un adult incinerat. Este vorba de mamă şi copil,
deoarece, frecvent, in condiţiile de atunci, atât mama cât şi
copilul mureau la naştere. Un caz foarte interesant îl
reprezintă două schelete de copii (S 24/2003 - M 31 a, M
31 b), depuse pe laturile SSV şi NNE a unui mormânt de
incineraţie, cu groapa arsă.
Morminte în care exista numai inventarul funerar,
dar lipseau resturile defunctului. Cazuri mai interesante din
această categorie pot fi menţionate două gropi simple, de
formă dreptunghiulară, săpate in solul steril, în care s-au
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depus un monument roman (S 17/2003) sau un pin funerar,
un fragment de coloană şi o acvilă din calcar in stare
fragmentară (S 24/2003).
Inventarul funerar, permite plasarea cimitirului la un
palier cronologic cuprins intre sec. 11 şi III. Unele morminte,
puţine la număr, aparţin evului mediu timpuriu. A fost
surprinsă limita de N şi NV a cimitirului. El se continuă inspre
NE (către Bazinul Olimpic). Cimitirul era delimitat de un şanţ.
Având in vedere numărul de morminte descoperite de-a
lungul timpului, putem afirma că este cel mai mare cimitir
cunoscut până acum in Dacia romană.

Mult prea lată pentru a putea fi considerată o fundaţie pentru
corul gotic, ruina pare a se încadra mai degrabă intre
structurile epocii romane, dar clarificări în acest sens nu pot fi
aşteptate decât prin extinderea săpăturilor pe latura sudică a
sanctuarului.
Fundaţia sacristiei în această zonă prezintă, pe o
lungime de 3,1 O m de la peretele sanctuarului, un tronson
decroşat cu 0,84 m, cu o adâncime de fundare relativ mică,
până la -1 ,25 m, faţă de -2,74 m pe restul laturii. Dezvelirea
integrală a fundaţiei laturii de E a pus astfel în evidenţă
existenţa a două segmente ce aparţin aceleiaşi etape, dar cu
caracteristici tehnice diferite, dintre care cea mai interesantă
vizează adâncimea. În stadiul actual al cercetărilor nu putem
formula o explicaţie satisfăcătoare pentru această situaţie.
Peretele sudic al sanctuarului este aşezat pe ruina
descrisă mai sus. Stratigrafia înregistrată în această suprafaţă
nu ne-a oferit nici un indiciu despre nivelul de construcţie
aferent corului gotic, ca dealtfel nici structura zidăriilor. Din
zidăria gotică sunt vizibile două asize de blocuri de piatră,
între -0,86 m şi -1 ,65 m. Între -0,15 m şi -0,86 m zidăria din
blocuri a fost îmbrăcată de o fundaţie neregulată, din bolovani
de piatră cu rare fragmente de cărămizi, care susţine soclul
actual.
Morminte:
Au fost cercetate 5 morminte, dintre care cel mai
interesant este M 83, cu groapa delimitată de jur împrejur de
un rând de pietre; la partea dinspre defunct groapa este
căptuşită cu un rând de cărămizi aşezate pe cant.
Sectiunea 35
S 35 a fost trasată intre sacristie şi palatul princiar
cu scopul de a descărca de sarcină arheologică o suprafaţă
care să permită ulterior o aducţiune de gaze naturale pentru
încălzirea sacristiei. Secţiunea a unit colţul de SV al sacristiei
cu peretele palatului princiar; fiind aşezată perpendicular pe
acesta din urmă. Dimensiuni: 1 0,20 x 2 m.
Zona cercetată a fost în mod evident afectată de o
serie de intervenţii recente, dintre care menţionăm o coborâre
de nivel în jurul absidiolei laterale realizată odată cu sistemul
de aerisire a fundaţiilor, în etapa restaurării Măller. Până la
adâncimea de 0,40 m de la nivelul actual de călcare nivelele
de depunere au fost deranjate în mai multe locuri de şanţuri
contemporane pentru canalizări sau cabluri.
Ziduri şi structuri zidite:
Cea mai veche structură este un zid orientat E - V
construit din blocuri mari de piatră aşezate ordonat la feţele
zidului, spaţiile rămase şi zona centrală fiind umplute cu
mortar şi fragmente mai mici de piatră şi cărămidă. Mortarul
folosit este unul grosier, din nisip şi var cu urme de cărămidă
pisată în compoziţie. Lăţimea zidului este de 1 , 70 m. Ruina a
fost identificată şi în săpăturile anterioare, în S 9 practicată în
imediata apropiere (anul 2001 ), şi în stadiul actual al
cercetărilor este atribuită epocii romane. Investigaţiile din
2003 nu ne oferă date noi în acest sens, stratigrafia din zonă
fiind bulversată de intervenţii târzii.
În carourile 3, 4 şi 5, pe latura de V a secţiunii, a
apărut colţul unui pilon de zidărie de dimensiuni foarte mari în
construcţia căruia se observă clar o fundaţie masivă cu un
decroş foarte lat, peste care se păstrează, pe înălţime de
cca.1 m, un fragment din elevaţie. La nivelul elevaţiei, pilonul

12. Alba Iulia, jud. Alba
Punct: str. Mihai Viteazu nr. 19 (Catedrala Romana
Catolică)
Cod sit: 1026. 08

Colectiv: Daniela Marcu lstrate - responsabil; Angel lstrate
(SC Damasus SRL Braşov); Daniela Tănase (MB Timişoara)

Campania arheologică desfăşurată in anul 2003 a
fost condiţionată de lucrările legate de reabilitarea sacristiei,
respectiv consolidarea fundaţiilor şi realizarea instalaţiilor
pentru introducerea gazului. Prima etapă s-a desfăşurat în
luna mai, concomitent cu intervenţiile de subzidire a fundaţiilor
acestei încăperi: în paralel cu supravegherea generală a
lucrărilor efectuate de constructor, pe latura de E a sacristiei a
fost realizată S 8, desăvârşindu-se astfel cercetările din anii
2000 şi 2001.
Etapa a doua s-a derulat în septembrie-octombrie
2003, între sacristie şi palatul princiar fiind realizată S 35,
pentru descărcarea terenului de sarcină istorică pe traseul
unei conducte de gaz.
Sectiunea 8
Locul de amplasare a secţiunii nr. 8 a fost o zonă
afectată de amenajarea nivelului de călcare din jurul bisericii,
realizată la începutul secolului XX (practic un debleu realizat
în jurul zidurilor cu partea de jos şi taluzul pavate cu piatră de
râu). Coborârea de nivel realizată cu scopul-aerisirii fundaţiilor
a înlăturat straturile superioare până la ni�lul corespunzător
secolelor XII-XIII.
Structuri zidite:
Imediat sub nivelul actual de călcare a fost
identificat un zid vechi, demolat în plan aproximativ orizontal,
construit din piatră de calcar nefasonată de dimensiuni relativ
mici şi rare fragmente de cărămidă. Mortarul folosit este de
foarte bună calitate, din nisip aspru cu mult var insuficient
dizolvat. Orientarea zidului este greu de stabilit cu exactitate
datorită lungimii mici pe care a fost surprins, totuşi putem
preciza că latura de S a fundaţiei deviază spre SE cu cea
5/100. Pe această structură este aşezat zidul sanctuarului
gotic, pe lăţimea de cea. 2 m de la zidul gotic nefiind
observată nici o cezură.
În starea descoperită în săpătură, zidul a fost
suprapus de mai multe morminte, dintre care îl menţionăm în
mod special pe M 83, cu scheletul înconjurat de pietre şi
cărămizi, a cărui inhumare este puţin probabil să depăşească
secolul al Xlii-lea. În stadiul actual al cercetărilor este dificil să
atribuim cu certitudine această structură unei anumite etape.
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a avut o formă pătrată sau dreptunghiulară: in săpătură a fost
surprinsă integral latura de NE cu o lungime de 2,50 m, iar din
latura de SE un segment lung de 2,30 m. Faţă de această
elevaţie regulată, închisă in unghiuri de 90Q, fundaţia este
neregulată, cu decroşuri ce variază intre 1 ,25 m şi 0,45 m.
Fundaţia a fost construită in şanţ prin innecarea cu
mult mortar a materialului. Şanţul de fundare, surprins parţial
pe ambele profile ale săpăturii, s-a adâncit oblic, deranjând
straturi succesive de: moloz, pământ negru tasat şi moloz;
şanţul este umplut cu un strat de pământ negru afânat. din
care au fost recuperate rare fragmente ceramice arpadiene.
Nivelul de construcţie al acestei etape poate fi situat in jurul
cotei de -1 .75 m, la limita dintre fundaţie şi elevaţie; la
această cotă umplutura curată a şanţului este suprapusă de
un strat de pământ negru amestecat cu resturi de materiale de
construcţie, in principal mortar şi fragmente de piatră.
Elevaţia a fost realizată in sistem emplecton, cu
exteriorul din blocuri de calcar făţuite, iar interiorul umplut cu
mici fragmente de piatră şi cărămidă. Parţial se păstrează
două asize de pietre fasonate, restul fiind demontat in
momentul demolării sau cu ocazia unor intervenţii ulterioare.
Piatra fasonată are dimensiuni variabile, prima asiză având o
înălţime de 0,56 m, in timp ce asiza următoare este de cea
0,40 m. Lungimea blocurilor folosite este de la 1 ,03 m la 0,40
m.
in ceea ce priveşte identitatea construcţiei in
discuţie, in acest stadiu al cercetărilor se poate doar lansa
ipoteza că ar fi aparţinut unui contrafort plasat în unghi de 45Q
pe colţul de SE al transeptului, demolat ulterior din cauze care
rămân deocamdată necunoscute.
La capătul de S al secţiunii, pe zidul palatului
princiar se poate observa amenajarea unei aerisiri de la beci
sub forma unui zid in formă de U, care se adosează palatului.
Stratigrafia:
Foarte bulversată la partea superioară de intervenţii
moderne, stratigrafia zonei este totuşi deosebit de interesantă,
oferindu-ne prilejul de a face completări substanţiale la
stratigrafia generală a sitului.
in apropierea contrafortului transeptului săpătura s-a
oprit într-un strat de pământ negru afânat amestecat cu
pietriş, cărbune, cărămidă sfărâmată, oase şi destul de
numeroase fragmente ceramice din prima parte a epocii
arpadiene, respectiv din sec. X- prima parte a sec. XII. Acest
strat este suprapus de un moloz alb amestecat cu mult praf de
cărămidă, care în cercetările anterioare a fost reperat in
numeroase puncte investigate din apropierea catedralei sau a
palatului episcopal. Datat in anul 2002 cu o monedă din sec.
XII, acest strat ne apare acum tăiat de şanţul de fundare al
pilonului de zidărie pe care il considerăm a reprezenta un
contrafort pentru colţul de SE al transeptului, confirmându-se
astfel faptul că aparţine unei etape anterioare catedralei
actuale. După o nivelare cu pământ foarte tasat amestecat cu
pigmenţi diverşi şi rare fragmente ceramice medievale
timpurii, pe suprafaţă s-a depus un strat de aşchii şi praf de
calcar amestecat cu mortar, care reflectă operaţiunile de
construire a catedralei, mai precis a transeptului, desfăşurate
in secolul al Xlii-lea.
in partea de N a săpăturii, dincolo de limita zidului
roman, a fost identificat un complex de locuire datat cu

căldăruşe din lut. aparţinând cel mai probabil sec. X-XI. Date
fiind limitele săpăturii şi imposibilitatea ca aceasta să fie
extinsă in campania din 2003, nu suntem in măsură să
definim cu claritate acest complex, dar cel mai probabil avem
de-a face cu un fragment dintr-o locuinţă semi-adăncită, care
a folosit drept latură de S ruina zidului roman. Pe suprafaţă a
fost surprinsă o amenajare cu bolovani mari de piatră intr-un
strat de pământ negru afânat cu frecvente aşchii de calcar,
realizată cu o pantă destul de accentuată dinspre S spre N .
Acest nivel este suprapus de un strat compact de lut ars la
roşu amestecat cu pigment de cărbune, o lentilă de mortar şi
de straturi afănate de pământ negru sau roşcat din care au
fost recuperate constant fragmente ceramice din perioada
amintită.
În umplutura acestui complex s-au adâncit mai
multe morminte, dintre care menţionăm M 93, distrus parţial şi
suprapus de M 91 inhumat in sarcofag din cărămidă.
Groapa M 91 a tăiat şi ea toate aceste straturi spre
E, in vreme ce spre V s-a adâncit intr-un strat de umplutură
compactă de pământ negru amestecat cu fragmente de piatră,
mortar şi fragmente ceramice diverse. Deşi nu a fost surprinsă
integral pe grund, observaţiile efectuate pe profilul nordic al
secţiunii ne penmit să afirmăm că groapa nu a fost cu mult mai
largă decât sarcofagul, iar pentru susţinerea pereţilor laterali
până la incheierea operaţiunilor de zidărie au fost folosiţi
bolovani de piatră de dimensiuni mari. Nivelul de călcare in
această etapă poate fi estimat in jurul cotei de -1 ,60 m. După
incheierea înmormântării sarcofagul a fost acoperit, peste
lespezi a fost aşezat un pachet din oasele recuperate de la
scheletele deranjate, apoi groapa a fost umplută şi nivelată cu
pământ negru amestecat cu oase, fragmente de piatră şi
cărămidă, rar pigment de mortar; această umplutură a rămas
afănată şi nu pare să fi fost deranjată ulterior.
Zidul presupus roman pare să fi fost vizibil deasupra
nivelului de călcare în primele secole ale celui de-al doilea
mileniu. Din demolarea lui s-a depus pe suprafaţă un strat de
moloz curat pe care îl putem considera ulterior mormintelor
practicate în această zonă - sau, în cel mai bun caz,
contemporan. Peste stratul de demolare s-a depus un pământ
brun roşcat amestecat cu fragmente ceramice medievale
timpurii, printr-o operaţiune de nivelare a suprafeţei care a
precedat îndeaproape construirea catedralei, aşa cum indică
stratul de moloz alb reperat şi in această porţiune a suprafeţei
investigate.
Nivelul de călcare între palatul princiar şi catedrală
pare să se fi caracterizat totdeauna printr-o oarecare pantă
dinspre S spre N, care a devenit mai accentuată in epoca
modernă şi ulterior. Ruina contrafortului transeptului se află
aproape imediat sub nivelul actual de călcare, la -Q,25 m (·
0,35 m v), situatie greu de interpretat in limitele săpăturilor
efectuate până i� prezent. in orice caz, intr-o formă sau alta
contrafortul era vizibil deasupra nivelului de călcare în etapa
in care s-a realizat aerisirea pentru pivniţa palatului,
demolarea lui fiind de atribuit unei intervenţii relativ recente.
Umpluturile din partea superioară a zonei cercetate,
intre nivelul de călcare aflat la -0,73 m şi o cotă maximă de 2 m (cote la limita nordică a secţiunii), aparţin in cea mai mare
parte epocii moderne - sau cel puţin au fost răscolite in
această perioadă, posibil cu ocazia diferitelor sistematizări
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Stratigrafia în zonă a fost puternic bulversată de
intervenţiile moderne. Partea cea mai puţin deranjată a
profilului se află pe latura de E a secţiunii lângă groapa
canalizării: pe un segment restrâns s-au putut observa
depunerile specifice colţului de SV al cetăţii de la Alba Iulia,
începând cu epoca post romană, suprapusă direct de
amenajările ce au precedat construcţiile cu mortar ale epocii
arpadiene.
În partea centrală a săpăturii, lângă bazinul din
ciment, sub cota de -1 m s-a săpat în straturi nederanjate
(straturile 9 şi 6) din care s-au recoltat materiale databile in
sec. XI-XIII. Pe lângă fragmentele ceramice descoperite la
acest nivel a mai apărut şi o monedă arpadiană conservată
precar. Peste aceste depuneri intervine un strat consistent de
pământ negru afânat care conţine foarte puţin material
arheologic atipic, foarte probabil o nivelare anterioară
construirii primului palat episcopal.

verticale operate succesiv în jurul catedralei. Spre palat
aceste depuneri se rezumă la o grosime de 0,25-0,30 m.
Morminte:
Au fost identificate şi cercetate 7 morminte, dintre
care cel mai interesant este M 91 , aşezat intr-o construcţie de
cărămidă asemănătoare unui sarcofag de formă trapezoidală
cu baza mare spre V, iar partea interioară construită după
forma scheletului, cu o nişă pătrată rezervată pentru cap.
Întreaga amenajare a fost realizată din fragmente de cărămizi
romane cu grosimi variabile (între 3,5 şi 5,5/6 cm), legate cu
lut galben nisipos în cantităţi variabile. În interior sarcofagul a
fost podi! pe toată suprafaţa de asemenea cu fragmente de
cărămidă, şi, după depunerea scheletului, a fost acoperit cu o
lespede de piatră cu dimensiunile 0,49 x 1 ,25 m.
Defunctul a fost aşezat în decubit dorsal cu
picioarele mai jos decât toracele şi capul. Capul plasat într-o
nişă cefalică era cu bărbia în piept, braţele au fost întinse pe
lângă corp iar umerii ridicaţi indică faptul că înmormântarea �
a realizat în giulgiu, mortul fiind depus înainte de rigidizare. In
zona genunchiului stâng a fost plasat un craniu aparţinând
unui schelet mai vechi, în timp ce lângă partea de jos a
piciorului drept se afla un femur aşezat paralel cu piciorul
defunctului.

14. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]
Punct: Dealul Furci/or - str. Dealul Furcilor şi str. Izvor
(Apulum 11)
Cod sit: 1026. 12

Colectiv: Radu Ciobanu - responsabil (MNUAI)

Planşa 5.

in cursul anului 2003 au continuat săpăturile pentru
descărcare de sarcină arheologică a unor terenuri proprietate
particulară situate pe aliniamentul str. Dealul Furcilor şi Izvor
din Alba Iulia, zonă unde au fost puse deja in evidenţă
elemente din trama stradală şi edificiile aparţinând oraşului
roman Apulum 11.
Pe aliniamentul străzii Izvor au fost cercetate trei
puncte, toate situate în afara incintei sudice a oraşului roman.
in nici unul din aceste puncte nu au fost descoperite urme de
locuire ci doar extrem de puţine fragmente ceramice
amestecate, romane şi feudale. Primul punct unde au fost
efectuate cercetările in chestiune se află la aproximativ 80 m
de traseul incintei de S a oraşului roman de pe Dealul Furcilor,
pe terenul proprietate a d-lui Nicolae Stanciu. Incinta de S a
oraşului, mai bine spus elementele care s-au mai păstrat din
ea, a fost pusă deja în evidenţă cu prilejul altor cercetări
având acelaşi caracter. Cercetările de acum au avut în vedere
un perimetru relativ restrâns, 1 1 x 8 m, pe care au fost
deschise două secţiuni paralele, S 1 de 1 1 x 1 ,5 m şi S 2 de
1 1 x 1 ,5 m, orientate pe direcţia E - V, aflate la 3 m una de
cealaltă. În nici una dintre secţiuni nu au fost identificate
vestigii arheologice.
Al doilea punct se situa la 50 m S de primul, pe
terenul aparţinând d-lui Ioan Pleşa. Cercetările au avut in
vedere un perimetru relativ restrâns, 1 O x 1 O m, pe care au
fost deschise două secţiuni paralele, S 1 de 1 O x 1 m şi S 2 de
1 O x 1 m, orientate pe directia E - V, aflate la 8 m una de
cealaltă. În nici una dintre secţiuni nu au fost identificate
vestigii arheologice. Nu a fost recuperat nici un singur
fragment ceramic şi nu s-au descoperit urme de locuire.
Situaţia stratigrafică se prezenta in felul următor: un strat
vegetal de 0,05-0,1 O m, apoi un strat de culoare brună de
0,30 de m, şi un strat de lut galben săpat până la adâncimea

13. Alba Iulia, jud. Alba
Punct: str. Mihai Viteazul nr. 21 (Palatul Arhiepiscopiei
Romana-Catolice)
Cod sit: 1026. 09

Colectiv: Daniela Marcu lstrate - responsabil, Angel lstrate
(SC Damasus SRL Braşov), Daniela Tănase (MB Timişoara),
Szocs Peter Levente (MJ Satu Mare)

În campania anului 2003 a fost realizată o singură
secţiune pe latura de E a palatului, S 34, cu dimensiunile 5 x 2
m. Locul secţiunii a fost stabilit de necesitatea instalării unei
canalizări in această zonă.
Structuri zidite:
Zidul palatului prezintă o deviere de 47 cm, care
intervine brusc în linia zidului, fapt care ar sugera faze diferite
de construcţie pentru cele două tronsoane care se întâlnesc in
dreptul acestei secţiuni. Din păcate, fundaţiile palatului nu au
putut fi observate in întregime din cauza limitării suprafeţei de
cercetat şi a descoperirii unei construcţii recente.
Descoperirile din suprafaţa secţiunii sunt legate de
un ansamblu de construcţii aparţinând epocii moderne. Au
fost dezvelite fundaţiile din beton ale unei construcţii care s-a
adosat palatului.
Lângă amenajarea de mai sus se află ruinele unui
bazin turnat din beton, a cărui limită de E se află la 4,5 m de la
zidul palatului, cu o deschidere interioară de 2,30 m. Bazinul a
fost abandonat în primele decenii ale sec. XX.
Pe lângă bazin trece o canalizare din tuburi de
beton cu diametru! exterior de 40 cm. Orientată pe direcţia N S, canalizarea este îngropată la adâncimea de cea. 1 ,78 m de
la nivelul de călcare actual (-1 .70 m V).
Stratigrafia:
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de 1 m şi care in cazul cercetărilor anterioare efectuate în
zonă, indica sterilul arheologic.
Al treilea punct se situa la 80 de m S de al doilea şi
se afla pe terenul d-lui Gh. Petrescu. Cercetările au avut in
vedere un perimetru relativ restrâns, 1 8 x 1 O m, pe care au
fost deschise două secţiuni paralele, S 1 de 1 8 x 2 m şi S 2 de
7 x 1 m, orientate pe direcţia E - V. În nici una dintre secţiuni
nu au fost identificate urme arheologice. Nu a fost recuperat
nici un singur fragment ceramic.
În schimb pe traseul str. Dealul Furcilor, la
aproximativ 20 de m E de edificiul descoperit anterior in zonă,
cunoscut sub numele de "termele mici', a putut fi cercetată
latura opusă (estică) a frontului stradal cercetat în anul 1999.
Pe terenul cercetat acum au fost deschise 4 secţiuni dintre
care 3 au fost orientate pe direcţia N - S şi una pe direcţia E V. Amplasamentul acestora a avut in vedere cercetările
anterioare efectuate in zonă şi coroborarea rezultatelor intr-o
zonă de maximă locuire din cadrul oraşului roman Apulum 11.
Săpăturile vor fi expuse punctual in cele ce urmează.
Secţiunea 1 şi 11, notate S 1 şi S 11, de 1 1 ,5 x 1 ,5 m fiecare,
erau paralele, la o distanţă de 2,60 m una de cealaltă, şi
cădeau perpendicular, la o distanţă de 1 3 m, pe actualul front
stradal al str. Dealul Furcilor. S III, de 4 x 1 m, era situată la
6,70 m de capătul sudic al secţiunii S 1, singura orientată pe
directia E - V. S IV, de 5 x 1 m, se afla la 4,80 m de S III.
În cadrul secţiunii S 1 şi S 1 1 a fost avut in vedere
frontul stradal estic al străzii romane descoperite anterior, pe
care o vom numi de aici inainte "strada termelor mici". Au fost
descoperite şi acum cele 4 (patru) niveluri de locuire de epocă
romană, semnalate anterior, dar din păcate edificiile existente
anterior aici fuseseră distruse intr-o măsură mai mare decât
cele de pe frontul vestic al străzii romane amintite. Ar fi de
semnalat doar groapa unei locuinţe ce avea pereţi din piatră
de râu, descoperită în S 1, in cadrul nivelului 1 de locuire,
locuinţă distrusă in intregime şi contemporană cu prima etapă
de existenţă a "termelor mici " . Din groapa locuinţei amintite,
umplută cu straturi succesive de dărâmături, a fost recuperat
un vas ceramic tronconic, cu gura evazată şi două toarte
precum şi toarta unui alt vas de sticlă, ambele la adâncimea
de 1 ,60 m. Aceste două descoperiri sunt contemporane cu
prima etapă de existenţă a termelor mici, iar prin analogiile cu
materiale descoperite anterior se pot data intre sfârşitul epocii
lui Hadrian şi epoca lui Marcus Aurelius. Urmează ca pe
măsura publicării rezultatelor cercetărilor să propunem
încadrări cronologice mai precise. Deocamdată singurul reper
cronologic oarecum sigur din zonă ar fi fragmentele ceramice
de tipul Weterauer Ware recuperate din primul nivel
stratigrafic al "termelor mici"
Tot in cadrul secţiunii S 1, intre m. 5,50 şi 6,70, a
fost descoperită o locuinţă distrusă, cu pereţi de lemn,
corespunzătoare stratigrafic nivelului 11 de locuire romană. Din
aceasta se mai observa amprenta a doi pereţi, de N şi de S,
având intre ei o platformă de lut şi pietriş bătătorit, cu urme de

întregime şi contemporan cu cel ce suprapunea termele mici,
situat pe frontul stradal vestic, cercetat anterior.
În cadrul secţiunii S III se poate consemna o altă
descoperire interesantă, întrucât este vorba de traseul "străzii
termelor mici" , despre care am mai vorbit S III secţiona
practic la aproximativ 20 m spre S strada descoperită anterior.
Şi acum au fost descoperite trei niveluri succesive de refacere
ale acestei străzi, al doilea în ordine cronologică având două
canale laterale de scurgere pentru apele pluviale, puse în
evidenţă deja cu prilejul cercetărilor anterioare. În cadrul
nivelului III şi apoi IV, strada ce iniţial avea o lăţime de doar
1 ,60 m, se lărgeşte considerabil, până la 3 m, în vreme ce
cele două canale laterale, corespunzătoare nivelului 11 sunt
acoperite.
În cadrul secţiunii S IV este de amintit un alt edificiu,
aparţinând nivelului IV de locuire, distrus şi el în întregime,
situat nu departe de frontul estic al străzii termelor mici. De la
acesta se mai păstra doar un strat masiv de dărâmături
provenind de la acoperiş.
În concluzia celor amintite ar fi de consemnat mai
multe chestiuni legate de evoluţia în timp a oraşului roman
Apulum 11. Mai întâi zona de aici, str. Dealul Furcilor adică,
este cea de maximă locuire din perioada romană, însă pentru
moment lipsesc urmele postromane şi medievale de locuire,
evidenţiate pa�ial prin cercetările anterioare din zonă. Apoi
cele patru niveluri romane de locuire au fost confirmate şi cu
prilejul cercetărilor actuale. În sfârşit, din punct de vedere
cronologic, nici aici nu există repere cronologice anterioare
epocii lui Hadrian, fapt ce ne îndreptăţeşte să presupunem că
oraşul roman Apulum 11 apare în urma celui de la Partoş,
adică Apulum 1. În afara materialelor semnalate deja,
ceramica descoperită este modestă şi fără elemente
deosebite de decor.

corespunzătoare prim�lor trei niveluri de

fragmente ceramice de uz comun, cuie şi oase de animale

·

arsură.

În cadrul sectiunii S 11, în afara nivelărilor succesive,
locuire romane, ar fi
de semnalat un zid de piatră, descoperit intre m 10 şi 1 1 , la
adâncimea de 0,20 m apa�inând unui edificiu distrus în

15. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum)
Punct : La Recea (DJ 107 A)
Cod sit: 1026. 12

Colectiv : Vasile Moga - responsabil, Radu Ciobanu, Cristinel
Plantos, Radu Ota, Ilie Lazăr (MNUAI)
În perioada 7 octombrie 14 noiembrie 2003 au fost
efectuate cercetări pentru descărcare de sarcină arheologică
a două terenuri aflate în proprietatea SC Gold Corporation
S.A., situate, primul în punctul denumit de localnici "La
Recea" , pe partea stângă a DJ 1 07 A, ce duce în comuna
Pâclişa, al doilea în vecinătatea sudică a Întreprinderii de
materiale de construcţii " Monolit" SRL
Prima zonă cercetată cuprindea o parcelă de teren
de formă triunghiulară cu baza de aproximativ 85 m şi laturile
de aproximativ 100 m. Secţiunea S 01 dispusă la baza
triunghiului, era orientată pe direcţia E - V şi avea 45 x 1 ,5 m.
Nu a fost descoperit nici un complex arheologic însă de la
adâncimi variabile, cuprinse între -0,70 şi -1 ,20 m, au fost
recuperate diverse materiale arheologice, cum ar fi de pildă
-

aparţinând epocii romane. Secţiunea S 02, a fost dispusă tot
pe direcţia E - V, în prelungirea secţiunii S 01 şi avea 23,3 x
1 ,5 m. Nici aici nu sunt de semnalat complexe arheologice ci
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doar materiale ceramice de epocă romană în cantitate foarte
puţină şi un mic fragment de cuţit de fier.
Secţiunea S 03, orientată pe direcţia N - S, a avut
45 x 1 ,5 m. În cadrul acesteia au fost puse în evidenţă 3
complexe arheologice cu un inventar extrem de sărac.
Complexul C 1 , aflat între metrii 16,65 şi 1 8,45, pentru care s
a deschis şi caseta 1 , pe peretele vestic al secţiunii, având
dimensiunile de 1 ,80 x 1 m, cuprindea o platformă
neomogenă de cărămizi şi câteva pietre, alături de urme de
arsură şi oase de animale. Complexul a fost descoperit la
adâncimea de 1 ,80 m . Din inventarul acestuia ar fi de
semnalat material ceramic, fragmente de cuie de fier şi sticlă,
toate de epocă romană. În vecinătatea complexului amintit s-a
săpat în epoca modernă şanţul pentru o conductă de
evacuare a unor reziduuri, ceea ce a afectat în mică măsură
stratigrafia acestuia.
Între metrii 37,30 şi 39,30, tot pe peretele vestic al
secţiunii, a fost deschisă caseta 2, de 2 x 1 m, pentru
degajarea unui al doilea complex, notat C 2. Acesta se
prezenta sub forma unei gropi relativ regulate, de 1 ,20 x 0,80
m, orientată pe direcţia NV - SE, cu fundul uşor albiat.
Stratigrafia acestuia cuprindea o pronunţată lentilă de lut
galben sub care se afla o alta, însă de arsură. Adâncimea la
care se situa era -1 ,40 m. Din piesele de inventar sunt de
amintit oase de animale, un fragment de ac de păr din os, o
mică plăcuţă de bronz, şi fragmente ceramice fără decor,
toate de epocă romană.
Între m. 39,60 şi 40,60, a fost descoperit un alt
complex, notat C 3, tot la adâncimea de 1 ,40. Groapa
acestuia era mult mai slab conturată, iar inventarul cuprindea
piese amestecate, romane şi medievale între care sunt de
amintit o scăriţă şi o încuietoare de fier, un fragment de tipar
de cărămidă, un vas ceramic şi o pilă rotundă de hypocaust.
În sfârşit, ultima secţiune din această zonă, S 04, a
fost orientată pe direcţia E - V şi măsura 22,5 x 1 ,5 m. Aici
este de semnalat un complex mai interesant, situat între metrii
16,50 şi 20,50, pentru care a fost deschisă caseta 1 , pe
peretele sudic al secţiunii. Caseta măsura 4 x 2 m. La
adâncimea de 1 ,60 m a fost descoperită o platformă
neregulată de dărâmături, groasă de aproximativ 0,30 m,
compusă din cărămizi sparte. După înlăturarea acestei
platforme, au fost descoperite, la adâncimea de 1 ,80 m, două
structuri din piatră, fără mortar. Prima avea forma oarecum
asemănătoare unei potcoave. După înlăturarea pietrelor care
o alcătuiau a fost degajată o lentilă de arsură, ceea ce ne-a
determinat să considerăm structura în chestiune drept o vatră.
Cea de a doua structură avea o formă relativ neregulată, vag
asemănătoare unui arc de cerc. Din inventarul recuperat din
cadrul acestui complex se remarcă două fragmente de
cărămizi cu ştampilă, oase de animale şi ceramică romană de
uz comun, fără elemente de decor. Pe cartuşul uneia dintre
cărămizile recuperate de lângă vatră, era ştanţat un
antroponim, probabil P(ublius) AEL(ius) TE(ertius ? sau
erentianus ?).

1 6. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]
Punct: intreprinderea "Monolit S.A. " (zona exterioară
vestică a oraşului Apulum /)
Cod sit: 1026. 12

Colectiv: Vasile Moga - responsabil, Radu Ciobanu, Cristinel
Plantos (MNUAI), Radu Ota, Ilie Lazăr
În perioada 7 octombrie - 14 noiembrie 2003 au fost
efectuate cercetări pentru descărcare de sarcină arheologică
a două terenuri aflate în proprietatea SC Gold Corporation SA,
situate, primul în punctul denumit de localnici "La Recea", pe
partea stângă a DJ 107 A, ce duce în comuna Pâclişa, al
doilea în vecinătatea sudică a Întreprinderii de materiale de
construcţii ,Monolit" SRL.
Cea de a doua zonă abordată de cercetările
noastre, însă unde săpăturile urmează a fi reluate în cadrul
unei alte campanii, în cursul anului viitor, cuprinae un
perimetru extrem de larg, de aproximativ 250 x 60 m, situat în
vecinătatea sud-estică a Întreprinderii de materiale de
construcţii "Monolit" SRL. La E de locul cercetărilor noastre, la
aproximativ 400 de m distanţă în linie dreaptă s-a descoperit
traseul incintei oraşului roman Apulum 1 , precum şi o serie de
edificii, unele sacre, din perimetrul acestuia.
Prima secţiune, notată S 01 , a fost dispusă pe
direcţia N - S şi măsura 29 x 1 ,5 m. În cadrul acesteia sunt de
semnalat şi descoperirile cele mai importante de aici. Între
metrii 1 ,50 şi 5, a fost descoperit un complex, notat C 1 ,
pentru degajarea căruia au fost deschise două casete, notate
caseta 1 şi caseta 3, spre E şi V. În primul rând este de
amintit un altar votiv, având dimensiunile : înălţimea totală 1 ,1 8 m, baza - 0,6 x 0,6 m, coronament - 0,6 x 0,6 m. Altarul
avea pe una dintre feţe textul unei inscripţii de 1 O rânduri.
Câmpul inscripţiei avea înălţimea de 0,62 x 0,40 m. Înălţimea
literelor era de 0,04 m şi spaţiul dintre rânduri 0,03 m.
Coronamentul cuprindea nişte vrejuri afrontate din frunze de
acan!, pe trei dintre feţe. Altarul era spart în trei bucăţi iar
primele fragmente din acesta au fost descoperite la -0,90 m.
Textul inscripţiei menţionează faptul că Septimius Asclepius
Hermes, libert al templului lui Aesculap, augusta! al Coloniei
Aurelia Apulensis, recompensat cu ornamenta decurionalia,
cinsteşte pe zeiţa Terra Mater. Titularul inscripţiei mai ne este
cunoscut şi dintr-un alt text epigrafic dedicat lui IOM, Junonei,
Minervei şi lui Aesculap. Ambele monumente datează din
secolul al lll-lea1. Spre S, la aproximativ 0,60 m distanţă a fost
degaja! un rând de pietre şi cărămizi, provenind probabil de la
un fel de platformă pe care era aşezat altarul. Sub nivelul
acestui altar au fost descoperite două mici gropi din care s-au
recuperat fragmente de oase de animale, şi ceramică, inclusiv
un vas întreg din pastă cenuşie. Am putea pune cele două
gropi amintite în legătură cu ofrandele obişnuite în asemenea
context. Adâncimea la care s-au descoperit gropile era de
1 ,20 m, iar şirul de pietre şi cărămizi la -1 ,05 m. între metrii 1 4
şi 1 5, la adâncimea de O, 70 m , a fost identificată o urmă
circulară de arsură cărămizie, aparţinând unei vetre. Gura de
alimentare a acesteia se putea observa foarte bine spre nord.
Diametru! platformei păstrate era de aproximativ 0,60 m.
Între metrii 19 şi 23 a fost descoperit un alt complex,
notat C 2, pentru degajarea căruia a fost deschisă, pe
peretele vestic al secţiunii, caseta 2. Aceasta măsura 4 x 1 ,5
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distrugerii prin excavare) cuprinsă intre 2,80 şi 3,50 m, până
la o adâncime maximă de 1 ,76 m. in paralel, s-a continuat
cercetarea arheologică in secţiunea S XVII/01 (1 0,50 x 2,40
m), începută în acelaşi an (2001 ), ajungându-se in acest an,
datorită mijloacelor financiare reduse, numai până la
adâncimea de 1 ,25 m.
Complexele:
S XVI/01 .
încă din campania anului 2001 , in interiorul camerei
A şi al încăperii A', apa�inând ultimului nivel de locuire
romană (secolul al III-lea p. Chr.), a fost dezvelită o locuinţă
medievală de secol XVI. Au fost identificate trei din zidurile
acestei locuinţe - de E, V şi S, latura nordică fiind imposibil de
cercetat datorită intrării ei sub profilul nordic al secţiunii.
Zidurile in discuţie erau construite din pietre ecarisate (spolii
romane) şi de râu şi din cărămizi romane (intregi sau
fragmentare) prinse cu lut galben. Zidul perimetral vestic al
locuinţei in discuţie a fost aşezată direct pe podeaua de opus
signinum a camerei A, celelalte ziduri au fost amplasate peste
o fundaţie de mortar, apa�inând camerei A'. Latura internă a
zidului in discuţie este relativ ingrijit lucrată, fiind constituită
din şase rânduri de pietre ecarisate, de dimensiuni diferite şi,
sporadic, din cărămizi şi ţigle romane, intregi sau fragmentare,
prinse cu lut galben. Paramentul exterior este neîngrijit lucrat
şi acest lucru constituie de altfel o caracteristică a tuturor
zidurilor dezvelite ale locuinţei medievale.
Locuinţa medievală se află la max. 3,20 m V de
zidul perimetral vestic al camerei A, însă nu este paralelă cu
aceasta. Este orientată NV - SE, colţul ei sud-vestic fiind
distrus la excavarea gropii. Dimensiunile locuinţei sunt de 4,50
x 3,40 m, ei fiindu-i ataşată şi o anexă spre V, din care s-a
prins un colţ cu dimensiunile de 2 x 1 m.
Locuinţa medievală are patru nivele de locuire,
marcate prin podele succesive din lut galben. in campania
anului 2001 , din raţiuni financiare, au fost săpate două nivele.
Pe primul dintre ele (ultimul din punct de vedere cronologic),
în colţul nord-vestic al încăperii, au apărut resturile din chirpic
ale unei vetre. intreg nivelul a fost foarte bogat în material
arheologic (vezi mai jos). Pe cel de-al doilea nivel, aproximativ
către mijlocul încăperii, au apărut urmele de arsură ale unei
sobe, din care s-au mai păstrat câteva fragmente de soclu şi
câteva cahle cu gura pătrată. Aici a fost găsită şi o cahlă cu
însemn de proprietate. Ea atestă numele proprietarului
locuinţei respective Johannes Mezerzius - şi anul în care a
construită soba - 1510. Cercetările arheologice au continuat
pe acest nivel in 2003, fiind descoperită o cantitate mare de
material arheologic - foarte multă ceramică de uz comun
(forme intregibile), fragmente de cahle cu gura pătrată şi
trilobată, multe ţinte, cuie, piroane din fier, o aplică de bronz,
un mâner din corn de animal. Monedele descoperite pe cele
două nivele menţionate datează din vremea lui Ferdinand 1 ,
iar cahla cu inscripţie menţionată oferă la rândul ei un
terminus ante quem pentru cronologia acesteia. Cel de-al
treilea nivel al aceleaşi locuinţe s-a definit printr-o podea de lut
galben, foarte compactă în zona zidurilor perimetrale, având
grosimea de O, 10-0,18 m. Către centrul ei a apărut o
pigmentare puternică cu arsură, ce putea anunţa existenţa
unei sobe. Nu a fost descoperit soclul acesteia sau alte
elemente care să indice poziţia in situ a instalaţiei în discuţie,

m. La adâncimea de 0,80 m au fost degajate două platforme
de fragmente mici de cărămizi şi pietre, intre care se aflau şi
oase de animale, iar spre extremitatea sudică, conturul unei
gropi ovale, cu uşoare urme de ardere. Materialul recuperat
de aici constă in fragmente ceramice de uz comun din pastă
cenuşie.
La S de capătul secţiunii menţionate anterior a fost
deschisă, in prelungirea acesteia, secţiunea S 02, de 27,5 x
1 ,5 m. În cadrul ei nu este de semnalat decât un singur
complex, notat C 1 , descoperit intre metrii 21,3 şi 25,6, pentru
care a fost deschisă o casetă de 4,5 x 2 m, pe peretele vestic.
Este vorba de o groapă aproximativ ovală, cu diametru! de
aproximativ 4 m, având gura situată la adâncimea de 1 ,20 m,
şi din perimetrul căreia au fost recuperate mai multe
fragmente ceramice, fier, oase de animale şi sticlă, toate de
epocă romană. Spre centrul acestei gropi a fost remarcată o
altă groapă de mai mici dimensiuni, cu pereţii având uşoare
urme de arsură.
Tot din cadrul secţiunii S 02 ar fi de semnalat o
monedă de bronz (probabil un dupondius) aflată intr-o
avansată stare de degradare, descoperită la adâncimea de 0,57 m intre metrii 7 şi 8.
Celelalte două sectiuni, S 03 şi S 04 au fost
amplasate pe direcţia E - V. în' cadrul secţiunii S 03, de 28,5 x
1 ,5 m., alături de câteva fragmente ceramice romane, fără
decor, sunt de semnalat, la adâncimea de 1 ,5 m şi
fragmente ceramice preistorice.
În cadrul secţiunii S 04, de 28 x 1 ,5 m, sunt de
semnalat două complexe modeste. Primul, situat intre metrii
24,2 şi 25,8, la adâncimea de 0,80 m, consta dintr-o
concentrare de fragmente ceramice, cărămizi fărâmiţate şi
oase de animale. Al doilea complex consta doar în câteva
ţigle şi un olan spart, descoperite la adâncimea de 0,90 m,
intre metrii 8 şi 9. Drept materiale recuperate din cadrul
acestei secţiuni sunt de amintit fragmente ceramice romane,
oase de animale, fragmente de fier şi bronz, un fragment de
cărămidă ştampilată, aflate într-o avansată stare de degradare
precum şi o fibulă cu piciorul intors pe dedesubt, fără ac.
-

Note:
1 . R. Ardevan,
2001 ' p. 222.

Viaţa municipală in Dacia romană,

Timişoara,

-

Punct: str. Munteniei nr. 15- 1 7 - Sediul guvernatorului
consular al celor trei Dacii
Cod sit: 1026. 19

17. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]

Colectiv: Viorica Rusu-Bolindeţ - responsabil (MNIT), studenţii
Ioana Barbu, Raluca Nuţiu (UBB Cluj).

Cercetările arheologice din campania anului 20031
au vizat două obiective: pe de o parte, finalizarea dezvelirii
elementelor de construcţie de pe latura de N a suprafeţei
excavate, iar pe de altă parte, s-a continuat săparea secţiunii
S XVII/01 . în acest scop, a fost încheiată cercetarea secţiunii
S XVI/01 (10,90 x 2,80-3,50 m), deschisă in 2001 - in capătul
extrem estic al laturii menţionate. În această campanie a fost
dezvelită o suprafaţă de 9 m, pe o lăţime variabilă (datorată
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dimensiunile de 4,72 x 1 ,84m. Zidurile ei au grosimea de 0,50
m şi au fost constituite din pietre şi cărămizi prinse cu mortar.
În interiorul acestei camere a fost descoperit un cuptor
menajer cu dimensiunile de 1 ,1 O x 0,64 x 0,32 m, construit din
cărămizi.
Cealaltă mcapere a clădirii moderne are
dimensiunile de 2,30 x 0,90 m şi între ea şi camera
precedentă a fost pus un zid despărţitor de 1 ,30 x 0,50 m. Pe
latura sudică, zidul acestei camere nu se închidea, aici fiind o
intrare în locuintă. În interiorul ei nu a fost descoperită nici o
amenajare. În n ivelul de umplutură al clădirii în discuţie a fost
descoperită o monedă de la 1862, care ar putea reprezenta
un element de datare al locuinţei respective. Materialul
arheologic recoltat din locuinţa modernă constă dintr-un lacăt
din fier şi din fragmente ceramice.2
În campania acestui an au fost scoase elementele
de construcţie aparţinând primei încăperi a locuinţei moderne,
concentrate în carourile 1 -2, în extremitatea nordică a
secţiunii, inclusiv cuptorul menajer. După îndepărtarea
acestora, au fost cercetate nivelele de locuire romană care se
aflau sub ele. În această parte a secţiunii, datorită locuirii
moderne, care a distrus parţial stratigrafia, nu au fost
surprinse construcţii aparţinând epocii romane. Singurul
element notabil îl reprezintă o urmă puternică de arsură,
prinsă in extremitatea nordică a secţiunii, in caroul 1 , pe o
lungime de 2 m din profilul estic şi 1 ,20 m pe profilul nordic,
care nu a fost asociată încă cu o instalaţie de încălzire sau alt
gen de complex care să-i justifice prezenţa. Adâncimea la
care a apărut stratul respectiv de arsură (prezent deci numai
pe o mică porţiune pe profilul estic şi o alta pe profilul nordic)
este de 1 .30 1 ,40 m. Cercetarea arheologică s-a oprit pe
acest nivel, continuarea săpăturilor în campaniile viitoare
probabil că vor contribui la definirea restului acesteia în zona
analizată.
În campania precedentă, la îndepărtarea zidurilor
celei de-a doua camere a clădirii moderne, în carourile 3-4 ale
secţiunii, la adâncimea 0,65 m a fost descoperită fundaţia unui
zid roman, orientat NV - SE, dezvelit pe 1 ,50 x 0,60 m. Acesta
intra în profilul vestic al secţiunii. În partea estică a zidului in
discuţie, au fost descoperite multe ţigle, olane şi cărămizi
ştampilate, care nu erau in situ. Zidul respectiv aparţine
ultimului nivel de locuire romană, respectiv secolului al III-lea
p. Chr. În săpăturile întreprinse în acest an, s-a continuat
dezvelirea fundaţiilor zidului respectiv, care a fost descoperit
pe toată lăţimea secţiunii S XVII/01 , el fiind prins pe diagonală
în cadrul acesteia. Dimensiunile zidului în discuţie sunt de
3,54 x 0,58 m, jumătatea dezvelită în acest an a zidului fiind
mai joasă cu 0,20-0,35 m faţă de cea descoperită iniţial.
Extremitatea estică a lui a fost afectată de o groapă modernă,
surprinsă in caroul 5, în capătul sudic al secţiunii. Înălţimea
maximă a fundatiei este de 0,72 m, însă ea nu a fost dezvelită
în totalitate în acest an. În schimb, s-a putut observa tehnica
de construcţie a zidului opus incertum - in componenţa sa
fiind multe cărămizi întregi sau fragmentare, ţigle, olane, pilae
rotunde de hypocaust (unele ştampilate), pietre de dimensiuni
variabile, toate înecate în mortar. Aspectul zidului este
neîngrijit, însă acest mod de construcţie, prin reutilizarea
materialelor provenite din dezafectarea altor încăperi din
fazele anterioare este specifică pentru construcţiile aparţinând

in schimb din zona cu multă arsură au fost găsite multe cahle
intregi cu gura pătrată, care cu siguranţă au provenit de la o
sobă. De pe acelaşi nivel a fost descoperit mult material
arheologic, constând dintr-un capăt de sfeşnic din bronz
(fragmentar), un mâner de cuţit din corn de cerb, lamă de fier
fragmentară, cuie şi piroane din fier, ceramică comună,
fragmente de ochiuri de geam, cahle cu gura pătrată.
Cel de-al patrulea nivel al locuinţei medievale (cel
mai timpuriu din punct de vedere cronologic) a fost constituit
la rândul lui dintr-o podea de lut galben foarte compactă, care
a suferit şi o refacere. Ea a fost aşezată, parte peste podeaua
de opus signinum care a aparţinut camerei A (in zona zidului
perimetral vestic), iar cealaltă parte, peste fundaţia din mortar
care constituia substrucţia unei podele similare a camerei A'.
Grosimea ei este de max. O, 1 O m, fiind separată de faza
următoare a ei de un strat subţire de arsură de 1 -2 cm. Lipsa
aproape totală a materialului arheologic (din cele două
subfaze ale podelei menţionate au fost recoltate numai câteva
fragmente ceramice şi câteva cuie din fier) ne-au determinat ·
să considerăm că cele două podele succesive ar aparţine
uneia şi aceleaşi faze, care se deosebeşte de cele care i-au
urmat prin absenţa materialului arheologic.
Prin urmare, pentru primul nivel al locuinţei
medievale nu dispunem de elemente de datare. Pentru cel de
al doilea, materialul arheologic bogat permite includerea lui în
secolul al XVI-lea, fără a dispune însă de monede din această
perioadă. Abia în nivelele următoare de locuire s-au
descoperit elemente precise de datare, respectiv cahla cu
însemn de proprietate, cu numele stăpânului locuinţei arhidiaconul Johannes Mezerzius şi anul construirii sobei 1510, precum şi cinci monede de argint, emise in timpul
regelui Ferdinand 1, în prima jumătate şi la mijlocul secolului al
XVI-lea.
Această particularitate a zidurilor dezvelite ale
locuinţei medievale - tehnică de construcţie îngrijită în interior,
realizare neglijentă în exterior - pot să conducă la observaţia
că locuinţa respectivă a avut zidurile îngropate, respectiv că ar
fi putut fi, eventual, o pivniţă. Numai astfel s-ar putea explica
contrastul dintre modul de construire al zidurilor sale în interior
şi la exterior - paramentul exterior al zidurilor nu se vedea.
Totodată, posibilitatea ca locuinţa în care a stat la Alba Iulia
arhidiaconul Johannes Mezerzius să fi avut etaj pare să
corespundă mai bine cu calitatea şi, evident, cu posibilităţile
financiare ale proprietarului ei.
Secţiunea S XVII/01 - complexele şi stratigrafia.
Aceasta a fost începută în anul precedent, în paralel
cu săparea extremităţii estice a laturii de nord a obiectivului.
Ea se află in afara gropii excavate, la 6,30 m spre E de
extremitatea estică şi la 1 ,65 m S de profilul nordic al
acesteia, pe terenul liber din dreapta porţii de intrare şi la 5,60
m V de primul stâlp al gardului de beton al fostei proprietăţi
Mârza. Secţiunea S XVII/01 are dimensiunile de 10,50 x 2,40
m şi este orientată N - S. În campania precedentă au fost
dezvelite substructiile unei clădiri moderne, dintre constructiile
existente pe te;enul inclus rezervaţiei arheologice. În
secţiunea în discuţie au fost descoperite două camere ale
acestei clădiri, orientate E - V, surprinse în carourile 1 -3
(numerotarea carourilor s-a făcut de la N la S). Prima dintre
încăperi, din extremitatea nordică a secţiunii, a avut
-

-

-

·
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secolului al I I I-lea p. Chr. de pe intregul sit. in componenţa
zidului, la 0.48 m de profilul vestic, pe latura externă a lui, a
fost descoperită o conductă ceram1ca cu gura
dreptunghiulară, folosită pentru aducţiunea/evacuarea apei
(sau pentru conducerea aerului cald?) cu dimensiunile de 0,32
x O, 16 m, care pare să meargă pe toată lăţimea zidului. Pe
latura opusă, la 1 m E de profilul vestic, a fost surprinsă o
conductă similară, vizibilă pe O, 1 6 x O, 1 2 m, restul fiind
acoperit de mortar. Totodată, lângă profilul vestic al secţiunii,
a apărut un alt fragment de zid, orientat N E-SV, care intră in
profilul menţionat. Are dimensiunile de 0,66 x 0,60 m. Nu pare
să nu fie adosat de zidul orientat NV-SE, intre el şi zidul
menţionat fiind o distanţă de 2-3 cm. Deasupra zidului in
discuţie este un strat gros de dărâmătură de 0.40 m, constituit
din ţigle şi olane de acoperiş. in acest stadiu al cercetării, este
greu de precizat dacă cele două clădiri erau contemporane
sau au fost contemporane la un moment dat, mai ales că
elementele de stratigrafie au fost distruse de clădirea
modernă. Numai dezvelirea in suprafaţă, către V, a zidurilor
respective ne-ar putea furniza informaţiile necesare pentru
stabilirea fazelor de existenţă ale celor două clădiri.
Un alt element descoperit in săpătura arheologică
din acest an il reprezintă o pilă de hypocaust, care a fost
surprinsă in situ la 0,94 m N de fundaţia zidului orientat NV SE, in profilul vestic. Are aceeaşi orientare cu zidul menţionat
şi iese O, 1 O m din profil. Este constituită din cinci cărămizi
pătrate, fiecare cu grosimea de O, 1 O m şi are mortar la bază.
Posibilitatea apartenenţei ei la o încăpere care să aibă unul
dintre ziduri pe cel orientat NV - SE ar fi logică, ţinând cont şi
de prezenţa conductei din zid care ar fi putut servi şi la
conducerea aerului cald. Din păcate însă, din punct de vedere
stratigrafic, cele două elemente (zidul in discuţie şi pila de
hypocaus� nu se leagă, neobservându-se în profilul vestic nici
o legătură intre ele. Extinderea săpăturii spre V va elucida,
probabil şi această situaţie.
Materialul arheologic descoperit in această
campanie constă din material ceramic comun apa�inând
epocii romane şi din câteva ţigle şi cărămizi ştampilate cu
sigla Legiunii a Xlii-a Gemina, însoţită uneori şi de câteva
antroponime cunoscute (ANNEI SATVRNINI, AELIUS
VALENS, FLA V/US DEIOTARI/}. De asemenea, au fost
descoperite şi materiale de construcţie din ceramică ce purtau
ştampilele trupelor speciale însărcinate cu paza
guvernatorului.
Pe cele patru nivele apa�inând locuinţei medievale
din secolul al XVI-lea a fost descoperit, aşa cum menţionam,
un impresionant material arheologic. Pe lângă monede şi
cahla cu inscripţie, s-au găsit foarte multe obiecte din fier,
bronz şi os, sticlărie, foarte mult material ceramic. Ele vor fi
depozitate la MNIT.
În campania anului 2003 s-a încheiat cercetarea
sistematică a gropii excavate şi s-a început efectuarea
sondajelor pe suprafaţa necercetată, aftată in componenţa
rezervaţiei arheologice. Concomitent, se impun măsuri
urgente de conservare primară a sitului in vederea pregătirii
sale pentru restaurare, pentru ca vestigiile descoperite să nu
fie definitiv compromise datorită intemperiilor şi factorilor
antropici.
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Note:
1 . Un raport mai amplu al cercetărilor arheologice din
campania 2003 al obiectivului in discuţie a fost publicat în
Patrimonium Apulense 3, 2003, p. 1 28-1 31 .
2. O scurtă informare privind cercetările arheologice efectuate
în S XVII/01 a fost publicată in Patrimonium Apulense 2,
2002, p. 43-44.

1 8. Alba Iulia, jud. Alba
Punct: Bărăbanţ, staţie Lukoil
Cod sit: 1026.20
Colectiv: I uliu Paul (Univ. Alba Iulia), Cristian Florescu, Paula
Mazăre, Tudor Borşan, Călin Şuteu (Univ. Alba Iulia - BCUM),
Gabriel Rustoiu (DCCPCN Alba)
În luna iunie 2003 DCCPCN Alba a repartizat BCUM
din cadrul Univ. Alba Iulia documentaţia necesară pentru
efectuarea unei săpături de descărcare de sarcină istorică
pentru o suprafaţă de 3025 m2 teren construibil, în intravilanul
oraşului Alba Iulia, zona intersecţiei str. Al. Ioan C uza cu
Şoseaua de centură, unde SC VALGAB INVEST SRL - laşi
avea in proiect construirea unei .,Staţii distribuţie carburanţi
LUKOIL". Lucrările de descărcare de sarcină istorică au fost
efectuate in urma semnării contractului nr. 1 287 din
24.06.2003 şi a obţinerii autorizaţiei de săpătură nr.
1 26/24.06.2003, emisă de Direcţia Arheologie din cadrul
MCC.
Zona cercetată se aftă pe prima terasă, plană şi cu
aspect de platformă ce străjuieşte lunea largă pe partea
dreaptă a Râului Mureş, in extremitatea nordică a oraşului
Alba Iulia. Parcela are o formă regulată, trapezoidal
dreptunghică .
Menţionăm că din arealul înconjurător al zonei
respective există menţiuni despre materiale neo-eneolitice
descoperite cu ocazia construirii căii ferate Alba Iulia - Zlatna.
Dacă proiectul iniţial al BCUM viza o abordare
sistematică având ca scop eliberarea totală de sarcină
istorică, suprafaţa mare şi caracteristicile specifice ale
terenului, au impus o abordare interdisciplinară, prin
acţionarea cu mijloace şi tehnici moderne, in vederea scurtării
timpului de investigatii, a eficientizării maxime a demersurilor
arheologice şi, pri � acestea, a reducerii costurilor. În
concordanţă cu cele enunţate mai sus precum şi cu finalitatea
urmărită - detectarea rapidă a eventualelor depuneri de
interes arheologic şi cercetarea lor integrală - au fost
efectuate următoarele operaţiuni:
- realizarea ridicării topografice de ansamblu, precum şi
asigurarea suportului topografic necesar prospecţiunilor
arheogeofizice şi lucrărilor arheologice;
- efectuarea de cercetări de suprafaţă (periegheze) şi de
prospecţiuni arheogeofizice (rezistivitate electrică şi
magnetometrie);
- realizarea de sondaje de verificare arheologică. Au fost
executate patru sondaje cu dimensiunile de 2 x 2 m atât în
ariile in care s-au efectuat prospecţiunile mai sus amintite, cât
şi in restul arealului vizat pentru descărcare de sarcină
istorică.
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Rezultatele cercetărilor, realizate prin prospec\iuni
arheogeofizice şi sondaje de control, au relevat absenţa unui
strat clar de depuneri antropice antice. Din sondajele
efectuate precum şi din periegheze au rezultat câteva
fragmente ceramice atipice, ceea ce conduce la concluzia
unei posibile locuiri de foarte scurtă durată sau (mai sigur)
faptul că zona cercetată reprezintă extremitatea unei aşezări
plasată pe terasa superioară. Fragmentele ceramice aparţin
culturii Petreşti şi probabil perioadei de tranziţie spre epoca
bronzului.
Stratigrafia, stabilită prin cercetările men\ionate, este
următoarea:
- 0-0.25(35) m - nivel vegetal negru-cenuşiu;
- -0,25(35) -Q,80(90) m - nivel cu pământ negru-cenuşiu,
argilos, extrem de tare, de factură turboasă;
- 0,80(90) -1 , 1 0(1 ,20) m - nivel cu pământ cafeniu-gălbui,
argilos, deasupra căruia au apărut, sporadic, fragmentele
ceramice amintite;
Stratigrafia existentă a condus la concluzia că zona
respectivă a fost inundabilă sau mlăştinoasă in vechime şi,
deci, improprie locuirii umane pentru o perioadă mai
îndelungată de timp.

19. Albeşti, corn. Albeşti, jud. Constanţa.
Cod sit: 60954.01
Colectiv: Maria Bărbulescu - responsabil, Livia Buzoianu,
Lauren\iu Cliante (MINAC), N icolae Alexandru (MA Mangalia).
Campania arheologică 2003 şi-a propus cercetarea
carourilor 59-62 din sectorul A. Carourile sunt situate pe linia
presupusei incinte de pe latura de V a fortificaţiei. Pentru o
mai bună corelare, au fost reluate carourile SA, c. 53-55 din
săpăturile anterioare.
În vechiul desen (Pontica 1 9, 1 968, fig. 2) in S A, c.
55, este inregistrat un fragment de zid pe direcţia E - V, situat
in partea de NV a caroului; punctat, sunt marcate câteva
pietre în partea de NE a caroului; un probabil zid apare în
profilul de S al caroului. Reluarea săpăturii a ajuns la -0,95 m
de la actualul vegetal. În partea de NV a caroului apare o
platformă rectangulară de pietre, în legătură cu platforma de
pietre din S A, c. 56. Dimensiunile platformei: 1 ,50 x 1 ,27 m.
Suprapus platformei este fragmentul de zid păstrat pe o
lungime de 1 , 1 O m. Zidul, lucrat din pietre neregulate legate
cu pământ, are dimensiunile de: 1 , 1 O x 0,52 m; înălţimea de la
platformă: 0,31 m. Între zid şi platformă: este o lasare de
piatră. Imediat sub zid grosimea tasării este de 0,06 m; sub
lasare urmează un strat de pământ gros de O, 1 7 m.
Succesiunea este, deci, următoarea: zid (-0,51 m) - lasare 
pământ - platformă (pavaj; -0,89 m).
În profilul de N al caroului apare un nucleu de pietre
în dreptul zidului N - S din S A, c. 56. În colţul de NE al
caroului apare, intrând in profil, un zid sau platformă de piatră;
pietrele stau pe lasarea de calcar. Platforma (sau zidul) se
păstrează pe o lungime de 1 ,1 O m (apare la -0,60 m). Pietre
dispuse neregulat (fără o direcţie anume) apar şi în colţul de
SE al caroului. Pe fundul caroului (-1 , 1 2 -1 , 1 3 m) sunt pietre
neregulate.
Situaţia profilului de V:

- strat gros de vegetal (grosimea maximă: 0,40 m);
- lasare de piatră (grosimea de 0,06 m);
- pământ (grosime cea. 0,30-0,32 m);
- pietre la fundul caroului.
Aceeaşi succesiune poate fi urmărită in profilul de S:
- vegetal (grosime 0,36 m);
- lasare (grosime 0,20);
- pământ (0,20-0,22 m);
- piatră.
Tasarea apare mai slab marcată in profilul de S (se
afiă sub dărâmătură).
Vechea săpătură inregistra două ziduri paralele in
SA. c. 54, orientate E - V; zid sau platformă de pietre apare in
profilul de V al caroului.
În noua săpătură cele două ziduri se păstrează
fragmentar. Zidul dinspre N (şi care intră in profilul de E) se
păstrează pe o lungime de 1 ,02 m; zidul este lat de 0,75 m.
Este alcătuit din pietre relativ mari, aşezate ordonat pe un
strat de pământ. În profilul de V s e păstrează urme ale zidului.
Zidul dinspre S este din pietre de dimensiuni mai mici.
Lungimea păstrată: 1 ,60 m; lă�mea zidului: 0,42 m. Zidul
dinspre S (notat zidul 1 ) pare mai vechi: el intră parţial sub
zidul dinspre N (notat zidul 2). Locul in care cele două ziduri
intră in profil crează o platformă de piatră. Lângă zidul 1 ,
căzută, este o piatră de mari dimensiuni cu o depresiune
circulară in mijloc (diametru! concavităţii este de 0,27 m).
Concavitatea susţinea probabil un stâlp de poartă sau de
acoperiş.
Garoul 53 este inchis spre S de un zid din dale mari,
pe direcţia E - V. Oalele au dimensiuni de 0,93 x 0,62 x 0,28
m; zidul păstrează două rânduri de asize.
Spre profilul de V apare o platformă de pietre mari;
platforma se păstrează pe o lungime de 2 m şi continuă sub
martorul din SA, c. 60. De-a lungul laturii de V a carourilor 5354 apare un rând de pietre, care urmând direcţia N - S, sunt
prinse pa�ial sub martorul carourilor dinspre V şi lasă
impresia unui zid. El se opreşte in dreptul zidului 2 din S A, c.
54. Cele două ziduri ar putea reprezenta laturile de V şi de S
ale unui complex de locuire mai mare, căruia să-i fi aparţinut
vatra şi piatra cu depresiune circulară (deplasată acum de la
poziţia ei ini\ială).
În profilul de E, la -0,52 m de actualul vegetal apare
o vatră rectangulară ce continuă sub profil. Lungimea
surprinsă a vetrei este de 1 ,30 m. Vatra stă pe un strat de
pământ gros de 0,20 m, in care apar şi fragmente ceramice.
Lipitura vetrei stă pe un strat de piatră tasată gros de O, 1 3 m.
De lângă vatră s-a recuperat un /ekythos intreg. Fundul
caroului, la -0,70 m de la actualul vegetal, are consistenţa
unei podele.
Valori de la cota "0":
-0,20 m - dale (intră in profilul de E);
-0,35 m - zidul "2" ; adâncimea caroului în preajma zidului este
de -0,95 m;
-0,60 m - dale mici de calcar (corespund zidului "1 );
-0,52 m - vatră (care stă pe pat de cioburi);
- zid din blocuri masive de calcar;
- 0,75 m - nivel de călcare; tasat;
-0,40 m (pe profilul de V) - zid;
-0,30 m - dale de calcar.
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Garoul, spre limita cu S A, c. 52 este traversat de un
zid din blocuri mari, cu plinta spre N.
Dimensiunile zidului: L = 2,70 m; 1 = 0,70; Î 0,65 m.
Zidul are un rând de asize cu dimensiuni de 1 ,56 x 0,64 x 0,27
şi 1 , 05 x 0,60 x 0,30 m. Asizele stau pe un alt rând de pietre,
ieşite in afară spre N, creând o plintă lată de O, 1 6 m.
Între zid şi nivelul de bază al caroului - un strat de
pământ gros de 0,20 m. Zidul este rupt in dreptul pavajului N S din S A, c. 53.
Pavajul, din blocuri mari de calcar, stă tot pe un strat
de pământ şi este la nivelul asizelor care crează plinta zidului.
Spre S (in interiorul caroului 52) zidul mare este dublat de un
zid mai mic din pietre mijlocii, care de asemenea stă pe
pământ (grosimea stratului de pământ este de 0,35 m). Zidul
se păstrează pe o lungime de 2,50 m; lăţimea = 0,40 m.
Partea superioară a lui, in profilul de E, este marcată printr-un
rând de pietre. În interiorul caroului se detaşează un zid in L;
latura scurtă = 2,30 > 3 m; 1 = 0,70 m.
Relaţia dintre ziduri:
pavajul - la nivelul plintei zidului din blocuri mari (rezultă că
pavajul şi zidul sunt contemporane);
zidul dublură pare anterior zidului mare (este parţial prins
sub zidul mare şi pavaj);
zidul N S este uşor deplasat pe mijloc; pe el stă un bloc de
calcar ce provine de la o construcţie anterioară. Deplasată
spre interiorul caroului pare şi latura scurtă (paralelă cu profilul
de S al caroului).
Reluarea cercetărilor din S A, c. 55-52 ne-a creat
posibilitatea înregistrării unui profil N - S pe o lungime de 1 9 m
(întrerupt de martorul de 1 m dintre carourile 55-54).
Între carou! 55 - martor, situaţia înregistrează
următoarea succesiune:
- vegetal;
- umplutură din piatră de mici dimensiuni;
- pământ şi ceramică (grosime 0,30 m);
- strat de tasare (0, 15 m grosime);
- pământ brun-cenuşiu prăfos (0,25 m grosime).
După martor (carourile 54-52):
- vegetal;
- blocuri de calcar - zid - blocuri de calcar;
- strat brun; umplutură din blocuri mici de calcar + fragmente
ceramice (grosime maximă: 0,30 m);
- strat brun-cenuşiu prăfos spre S cu un rând de blochete de
calcar (0, 1 5 m grosime) presupuse a fi faţa unui zid (?); acest
rând poate fi urmărit pe o lungime de 1 ,80 m;
- vatră care stă pe u n pat de fragmente ceramice. Vatra este
suprapusă de blochete de calcar cu aspect neregulat
(umplutură); sub vatră - strat brun-cenuşiu prăfos.
În spaţiul dintre S A, c. 53-52 este înregistrat zidul
din blocuri mari de calcar cu talpa orientată spre N. La baza
lui, tot spre N, apare o lentilă de pământ galben.
În S A, c. 52: vegetal, umplutură, strat tasat brunînchis.
Corespunzător carourilor 55-52, se cercetează, spre
V, carourile 62·59.
Primul dintre ele, S A, c. 62, este lipsit de amenajări,
suprafaţa caroului este ocupată, la -0,60 m, de o lasare de
piatră.

Carou! u rmător, spre S, S A, c. 61 este traversat pe
direcţia E · V de un zid de pietre neregulate. Zidul este pe un
pat de pământ amestecat cu pietre, gros de 0,50 m. Urmează
un strat de pământ galben gros de 0,20 m şi nivelul de călcare
(la -0,90 m). Din nou pe latura de E a carou lui se conturează o
platformă de pietre. Ea corespunde platformei de piatră din
profilul de V din SA, c. 54.
Posibilitate de interpretare: platforma dinspre profilul
de E poate să fie construită de capetele zidului "2" din SA, c.
54, care aici să fi făcut unghi spre S. Acest zid stă pe lasarea
de piatră, sub care urmează un strat de pământ şi nivelul de
călcare (fundul caroului). Zidul E V este ulterior: suprapune
latura care intră în profilul de S a caroului.
Situaţia profilului de E: vegetal/dale pavaj
(platformă)/zid E V (·0,30 m) - zid în L (-0,40 m) - lasare pământ - nivel de călcare (·0,90 m).
Situaţia spre profilul de S (între zidul E - V şi profil):
pietre din dărâmătură - pământ - amenajare de pietre. Spre
colţul de NE al caroului apar urme de lasare; pe această
lasare stă zidul în L; lasarea nu coincide însă cu fundul
caroului.
Garoul S A, c. 60 este traversat pe direcţia E - V
(uşor deviat ENE - VSV) de un zid de pietre mijlocii, legate cu
pământ. Între zid şi profilul de S al caroului - dărâmătură;
după înlăturarea dărâmăturii s-a ajuns la nivelare. Lângă zid,
spre N, este surprinsă o vatră rectangulară, lipită zidului.
Dimensiunile vetrei: 0,95 x 1 ,20 x O, 1 8.
Situaţia faţă de actualul vegetal:
-0,25 m - zid;
-0,35 m - vatră;
-0,65 m - nivel de călcare.
În profilul de E, la -0,42 apar în martor dale de
calcar (care corespund dalelor din profilul de V din SA, c. 53).
Ipoteză: zidul E V din SA, c. 61 şi zidul E - V din
SA, c. 60, construite în aceeaşi manieră, reprezentau zidurile
de N şi de S ale unei locuinţe. Distanţa dintre ele: 4,40 m;
dalele din profil sunt anterioare locuinţei; corespund pavajului
şi zidului masiv din SA, c. 53.
SA, c. 59 este un carou fără amenajări. În profilul de
N - blochete de calcar. În colţul de NE - dărâmătură. În colţul
de SE - dărâmătură. Pe profilul de E - dărâmătura poate fi
urmărită pe toată lungimea profilului.
Pietre deranjate apar şi pe fundul caroului (la -0,55 m).
O ultimă intervenţie s-a făcut prin prelungirea
profilului a din SB, c. 51 spre turnul din colţul de SV al
fortificaţiei. Situaţia confirmă construirea turnului din prima
fază a ridicării incintei.
Rezumând, în cercetarea arheologică din 2003 de la
Albeşti au fost surprinse ziduri dintr-un complex de locuire (S
A, c. 60-61 ); resturile unor amenajări, probabil tot de locuire (S
A, c. 54-53); alte structuri; ziduri şi pavaje; două carouri (S A,
c. 62 şi 59) nu au dovedit urme de construcţii. Materialele
arheologice asigură o datare în sec. IV-III a. Ghr.
Planşa 6.
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Coţofeni 1 amestecat cu fragmente ceramice aparţinând
culturii amforelor sferice.
La capătul nordic al şanţului nr. III, la o adâncime de
0,4-0,5 m s-a descoperit un strat de chirpic ars in roşu, care
apa�inea unei locuinţe dacice.
Vasul fragmentar, descoperit în anul 2002,
aparţinând culturii amforelor sferice, este lucrat din nisip cu
pietricele in compoziţia pastei, iar ca degresant, s-a folosit
silexul pisat. Acest degresant a fost folosit şi la amfora din
mormântul de animal de la Dolheştii Mari. Folosirea acestui
degresant în ceramica culturii amforelor sferice este destul de
rară. Câteodată, acest degresant apare în ceramica şnurată,
iar în cultura Komarovo, folosirea silexului pisat în pasta
vaselor devine o regulă. Este o amforă sau pseudoamforă
sferică, cu dimensiuni mijlocii, cu corp aproape sferic, gura
cilindrică, probabil uşor evazată şi fundul plat. Pe umăr se
aflau probabil patru sau cel puţin două toarte tubulare şi cu
gaura orizontală. Vasul este ornamentat cu motive executate
prin ştampilare din linii scurte verticale adâncite şi dispuse in
şiruri orizontale pe umăr. Acest ornament este întâlnit atât pe
vasele din mormintele în cutii de piatră, cât şi pe cele
descoperite in groapă simplă la Dolheştii Mari. De asemenea,
acest ornament se întâlneşte şi pe ceramica grupului volino
podolian al culturii amforelor sferice din Ucraina de V, ca şi pe
unele din amforele culturii Zlota din sudul Poloniei, care
datează dintr-o etapă ulterioară, dar cu puternice influenţe ale
culturii amforelor sferice. Acest tip de vas, care de regulă
apare in inventare funerare, este cunoscut in spaţiul
extracarpatic din mormintele apa�inând culturii amforelor
sferice din nordul Moldovei, la Cernavodă 11 Folteşti, Căţelu
Nou, Zimnicea, Glina, dar nu lipseşte nici din mediul Coţofeni.
Livezile şi Schneckenberg.
Un alt fragment de vas este confecţionat din lut de
culoare neagră şi este ornamentat cu ghirlande executate cu
furchenstich, ornament întâlnit de asemenea în mormântul
unui animal ingropat probabil ritual descoperit la Dolheştii
Mari. Menţionăm că şi la Albiş au fost descoperite şi oseminte
de animale.
În cursul campaniei din toamna anului 2003 au mai
fost descoperite mai multe fragmente ceramice, caracteristice
culturii amforelor sferice.
Ceramica aparţinând culturii Coţofeni 1 este destul
de fragmentară, dar caracteristică pentru această cultură. Au
mai fost descoperite mai multe fragmente ceramice
aparţinând epocii bronzului mijlociu, cultura Wietenberg,
precum şi Hallstattului - fragmente de vase canelate - şi
Latene-ului dacic. De menţionat că materialul dacic datează
din perioada timpurie, până in sec. 1 a. Chr.
Umplutura şanţului nr. 1. conţinea material ceramic
din diferite epoci: sec. IV - V. p. Chr, cultura Sânlana de
Mureş-Cerneahov, ceramică şi o fibulă de bronz cu capătul in
formă de semidisc, ceramică din sec. X - XI şi material din
sec. XIV - XVI.
Pe baza acestor rezultate se poate spune că terasa
din grădina lui Bajka Ferenc din Albiş a fost locuită din epoca
eneoliticului târziu, cultura amforelor sferice şi Coţofeni şi
până-n zilele noastre. Din punct de vedere al cronologiei
bronzului timpuriu din sud-estul Transilvaniei, o importanţă
deosebită are prezenţa ceramicii culturii amforelor sferice in

20. Albiş, corn. Cernat, jud. Covasna
Punct: Curtea lui Bajka Ferenc
Cod sit: 642 10.04

Colectiv: Szekely Zsolt - responsabil (IAB-Tracologie)

În vara anului 2002, in curtea cetăţeanului Bajka
Ferenc, din localitatea Albiş, casa nr. 1 45, comuna Cernat,
jud. Covasna, cu ocazia săpării unui şanţ pentru fundaţia unei
case, au fost tăiate mai multe straturi de cultură. O parte din
materialul ceramic descoperit a fost strâns de proprietarul
terenului şi a fost pus la dispoziţia noastră pentru publicare.
Menţionăm, că ceramica a fost adunată de o persoană
neautorizată in acest domeniu şi singurul criteriu de selectare
a fost cel al esteticului. Materialul ceramic recoltat aparţine
diferitelor epoci. Astfel conţine câteva fragmente de ceramică
pictată ale culturii Ariuşd, mai multe fragmente şi un vas
fragmentar aparţinând culturii amforelor sferice, iar restul
materialului apartine epocii bronzului.
În urma acestei descoperiri intâmplătoare, Filiala
sud-transilvăneană a Secţiei Tracologice a IAB a întreprins în
toamna anului 2003, între 1 -20 septembrie, un sondaj de
verificare a caracterului aşezării.
Aşezarea se află la marginea sud-vestică a satului,
pe terasa unui mic pârâu şi are o intindere de cea. 250 m în
direcţia N - S, iar in direcţia E - V se intinde pe o suprafaţă
mult mai mare, cea. 800 m, ocupând grădinile a mai multor
cetăteni
' dinÎn localitate.
timpul campaniei de cercetări arheologice din
toamna anului 2003, au fost executate patru şanţuri de
cercetare. Şanţul nr. 1 (S 1) a fost secţionat la 1 O m E de
construcţia actuală, în direcţia N - S şi avea dimensiunile de
1 3 m lungime, 1 ,5 m lăţime, iar adâncimea de 3,5 m. Şanţul
nr. 11 (S 11) a avut lungimea de 1 O m, lăţimea de 1 m şi a fost
săpat in apropierea pârâului, la 1 50 m S de S 1, in direcţia E
V. Şanţul nr I I I . (S III) a avut lungimea de 1 5 m lungime şi 1 m
lăţime şi a fost secţionat perpendicular pe S 11, in direcţia N S. Şanţul nr. IV a fost săpat în direcţia E - V, la 20 m N de S
III, a avut lungimea de 6 m, lăţimea de 1 m.
Stratigrafia şanţurilor este aceeaşi, excepţie făcând
S 1, in care a fost semnalat un strat de umplutură alunecat, cu
mult material arheologic, din diferite epoci. Sub humusul gros
de 0,20 - 0,25 m a urmat un strat de umplutură de 0,8 m, după
care a urmat un strat de depunere . gros de 0,4 m, după care a
urmat un strat de cultură, gros de 0,3 m, de culoare cenuşie,
aparţinând Latene-ului dacic, care s-a suprapus unui strat
hallstattian foarte subţire. Sub acest strat de cultură a fost
semnalat un start de depunere de 0,8 m. După care a urmat
un strat de cultură gros de 0,6 m, cu mai multe nivele de
locuire. Au fost recoltate fragmente ceramice aparţinând
epocii bronzului mijlociu, cultura Wietenberg, sub care a
apărut un strat al culturii Cotofeni 1, cu mai multe fragmente
ceramice apa�inând culturii amforelor sferice. În şanţurile II
IV, fiind mai aproape de pârâu, stratul de umplutură lipsea,
astfel profilul era cu mult mai ingust. Sub humusul gros de
O, 1 -0,2 m a urmat un strat de depunere, sub care s-a
descoperit stratul de cultură aparţinând Latene-ului dacic, sub
care era un alt strat de depunere, gros de 0,45 - 0,5 m. Sub
care s-a descoperit stratul de cultură aparţinând culturii

-

-
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mediul Coţofeni. Acest material, la nivelul cunoştinţelor
noastre actuale (după părerea noastră) apare la Albiş ca
import din spaţiul extracarpatic şi a avut o contribuţie
importantă la dezvoltarea bronzului timpuriu - culturii
Schneckenberg, in această zonă.

200��

Almaşu Mare se încadrează in grupul cimitirelor tumulare
aparţinând perioadei de inceput a epocii bronzului, identificate
în zona Munţilor Apuseni.
Rezultatele cercetării au fost înregistrate grafic şi
fotografic, documentaţia completă fiind păstrată la MNUAI.
După incheierea cercetării, s-a procedat la astuparea
completă a săpăturii, terenul fiind reda! circuitului agricol.
Având in vedere că lipsa inventarului funerar, in
special ceramic, nu a permis o incadrare culturală mai
nuanţată a necropolei de la Almaşu Mare. se impune
continuarea cercetărilor in acest sit, prin abordarea unui al
doilea turnul, plasat pe aliniamentul E - V.

Planşa 7.

21. Almaşu Mare, corn. Almaşu Mare, jud. Alba
Punct: La Cruce
Cod sit: 23 18.01

Colectiv: Horia Ciugudean, Constantin Inel (MNUAI)

Planşa 8.

Campania arheologică din anul 2003, desfăşurată în
necropola tumulară de la Almaşu Mare "La Cruce" , in
perioada 22 septembrie - 15 octombrie, a avut drept obiectiv
dezvelirea jumătăţii nordice a tumulului 1 , înscrisă în interiorul
unei suprafeţe dreptunghiulară cu dimensiunile de 1 5 x 7,50
m, latura sudică a acestei suprafeţe fiind formată din martorul
menţinut pe diametru! movilei şi orientat E - V. S-a trasat şi un
al doilea martor stratigrafic, orientat pe direcţia N - S, şi având
o lăţime de 0,50 m, care a subîmpărţit suprafaţa în două
sectoare pătrate, cu latura de 7 m. Adâncimea maximă a
săpăturii, atinsă in zona centrală a tumulului a fost de cea.
1 ,35 m.
Metoda tehnică de săpătură adoptată a presupus
demontarea succesivă a straturilor de bolovani care formau
mantaua tumulului 1 , urmată apoi de săparea depunerilor de
sol, până la atingerea solului viu.
Dacă in campania anului precedent fusese găsit un
unic schelet depus excentric, în acest an singurele oseminte
umane descoperite au fost fragmentele unei calote craniene,
aşezate sub mantaua de bolovani, in zona centrală a movilei.
Această situaţie este cunoscută şi din alte necropole tumulare
cercetate in zona Munţilor Trascăului, cum este cea de la
Ampoiţa, unde au fost găsite cranii intregi sau fragmentare,
depuse izolat. Sunt de remarcat totuşi dimensiunile mari ale
movilei de la Almaşu Mare (diametru! de cea 1 2 m), raportat la
numărul de morminte pe care le-a conţinut.
Observaţiile de stratigrafie verticală şi orizontală
efectuate în campania 2003 au permis stabilirea unor
interesante elemente de arhitectură funerară prezente in
necropola de la Almaşu Mare - "La Cruce" . S-a putut astfel
constata că nivelul antic de călcare a fost purificat prin ardere,
dovadă pigmenţii de cărbune care au fost identificaţi pe toată
suprafaţa cercetată, dar şi în primul nivel de sol argilos din
mantaua movilei. De asemenea, au fost puse în evidenţă
două aliniamente concentrice de blocuri de stâncă de mari
dimensiuni, unul dispus la periferia tumulului, cu rolul de a
menţine probabil stabilitatea construcţiei funerare, celălalt
spre interiorul movilei. S-a constatat că pentru ridicarea
movilei de bolovani, au fost utilizate două tipuri diferite de roci.
Conglomeratele provin din structurile geologice aflate în
apropierea zonei de edificare a tumulului, în schimb galeţii
aluvionari au fost transportaţi din albia văii Almaşului, aflată la
o distanţă de cea. 0,5 km de aria necropolei.
Deşi nu au fost descoperite piese de inventar, prin
elementele de arhitectură funerară constatate, turnului 1 de la

Bibliografie:
CCA 2002, p. 39, pl.13.
CCA 2003, p. 39, pl.13/8.
22. Apostolache, corn. Apostolache, jud. Prahova
Punct: La povarnă
Cod sit: 132020. 02
Proiectul ,,Începuturile civilizaţiei
eneoliticul la Dunărea de Jos"

europene.

Neo-

Colectiv: Radian Romus Andreescu - responsabil (MNIR), Alin
Frînculeasa, Eugen Paveleţ (MJIA Prahova)
Comuna Apostolache este situată în zona de dealuri
din nord-estul judeţului, la aproximativ 45 km N de oraşul
Ploieşti. Situl este pe terasa primară, pe partea stângă a râului
Cricovul Sărat, in punctul ..La povarnă" . În zona sitului terasa
primară are o lăţime (N - S) de aproximativ 40 m. Primele
descoperiri arheologice din acest punct au fost făcute la
începutul anilor '70, când C. Micu a donat MJIA Prahova mai
multe piese recuperate de la suprafată,
' printre care şi trei
statuete antropomorfe din lut. În anul 1 974 D. Lichiardopol
efectuează cercetări de salvare, in contextul realizării în zonă
a unei povarne. Sporadic, au fost publicate informaţii
referitoare la materiale arheologice descoperite aici.
Obiectivul principal 1-a constituit realizarea unui
sondaj arheologic, cu perspectiva efectuării unei cercetări
sistematice. Săpăturile arheologice iniţiate aici, împreună cu
cele de la Mălăieştii de Jos Uud. Prahova), se înscriu într-un
program ce are ca obiectiv cercetarea locuirii eneolitice în
nordul Munteniei.
Au fost trasate trei secţiuni (1 O x 1 m) paralele,
orientate aproximativ N - S, perpeQdicular pe râul Cricovul
Sărat şi a fost taluzată marginea estică a sitului, pe o porţiune
de 8 m lungime. Secţiunile au fost trasate în funcţie de
configuraţia terenului, dar şi de vegetaţia abundentă din zonă.
A fost identificat un singur nivel cultural, la
adâncimea de 0,20-0,30 m. Acest nivel a fost surprins numai
în S 11 şi în taluzarea din marginea vestică a aşezării şi are o
grosime de O, 1 --0, 1 5 m. Nu au fost descoperite complexe
arheologice. in celelalte secţiuni nivelul cultural nu se mai
individualiza, fiind descoperite doar sporadic materiale
arheologice. De asemenea, s-au mai realizat mici sondaje de
control în partea estică a terasei, sondaje ce au coborât până
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fine, paralele. Toarta unui vas globular, păstrat fragmentar,
are forma unei aripioare-triunghiulare, cu vârful îndreptat în
sus, perforată triunghiular in zona centrală.
Materialul litic este puţin numeros. Au fost
descoperite o lamă de silex de culoare maronie, retuşată, un
răzuitor, un nucleu de silex şi mai multe aşchii.
Raportându-ne la materiale mai vechi publicate,
puteam incadra aşezarea in aşa-numitul aspect cultural
Stoicani-Aideni. in această campanie a fost recuperată o
cantitate relativ mică de material arheologic, de aceea
observaţiile au un caracter preliminar, trasarea unor concluzii
tranşante fiind momentan inoportună.

la adânc imea de 1 ,20 m, în care nu au fost surprinse urme de
locui re.
Plasarea sitului în imediata apropiere a dealurilor,
dar şi trecerea pe latura vestică a unui izvor, a făcut ca mare
parte din aşezare să fie erodată. Alunecările de teren au
determinat o acumulare importantă de steril arheologic (in
special pe latura de S). Atât în taluzarea de pe latura de V, cât
şi in S 11 s-a putut observa o puternică fracturare a straturilor
naturale, pe care se mulează nivelul arheologic. Tot in aceste
zone s-a putut remarca cum straturi compacte au alunecat
peste nivelul arheologic. Zona in care se află situl a fost
supusă unor mişcări tectonice, atât rupturale cât şi plicative, la
scară mică, care au determinat aranjamentul actual al
straturilor (vezi harta geologică a României, foaia Ploieşti,
scara.1 : 50 000). Pachetul de straturi, datorită unor mişcări
tectonice superficiale, a fost antrenat într-o alunecare de teren
care a afectat şi nivelul arheologic.
Materialul arheologic constă in ceramică şi câteva
unelte de silex şi piatră. Ceramica este fragmentară, din pastă
bine frământată, având culori cu nuanţe de la crem-cenuşiu la
roşiatic-cărămiziu, in multe cazuri arsă secundar. Ea poate fi
clasificată in trei categorii in funcţie de modul de preparare a
pastei: ceramică fină, grosieră şi o categorie intermediară,
semifină. Trebuie subliniat predilecţia pentru formele sferice a
ceramicii fine şi semifine, vasele având aspect de bol, cu
fundul semirotund. Foarte puţine vase sunt decorate, in
general plastic prin mici proeminenţe conice ascuţite sau
teşite, dispuse pe zona diametrului maxim, dar şi prin incizie.
Ceramica grosieră. Vasele sunt in general de dimensiuni
medii, decorate cu barbotină, pasta este relativ omogenă, fiind
folosite ca degresant ceramică pisată şi nisip. Ceramica are in
majoritate culoarea crem-cărămizie. To�ile-apucători sunt
trase din pastă şi nu sunt perforate. Excepţie face o toartă
tubulară ce provine de la un capac. Fundurile vaselor sunt de
două categorii: profilate şi tronconice, ingroşate la zona de
contact dintre pântec şi bază.
Ceramica semifină. Au fost identificate fragmente de vase cu
dimensiuni medii, majoritatea cu buza dreaptă şi gâtui inalt.
Un astfel de vas are imediat sub buză un decor plastic, format
din două pastile rotunde, plate, aplicate una lângă alta. Un alt
vas are un decor asemănător format din două proeminenţe
trase din pastă, plasate imediat sub buză. Alte două
fragmente de vase au imediat sub buză mici proeminenţe
trase din pastă. Astfel de decoruri au fost descoperite pe
ceramica gumelniţeană de la Măriuţa, Gumelniţa, Căscioarele,
Sultana dar şi in aşezarea de la Stoicani. Ca forme au fost
identificate castroane bitronconice cu buza răsfrântă spre
interior, vase globulare sau bitronconice, un capac tronconic.
Câteva fragmente ceramice sunt pictate cu ocru roşu crud. O
toartă are forma unui corn de bovideu, cu rol mai curând
decorativ, având analogii cu descoperiri din aşezări atribuite
culturii Precucuteni III.
Ceramica fină. Vasele din ceramică fină sunt in general de
mici dimensiuni, majoritatea de formă globulară, cu buza
dreaptă sau uşor evazată. Au apucători-tortiţe conice trase din
pastă, perforate orizontal, dar şi vertical, cu parte superioară
semirotundă sau Ieşită, dispuse pe zona diametrului maxim.
Vasele din această categorie au baza semirotundă sau uşor
albiată. Două fragmente ceramice sunt decorate prin incizii

Bibliografie:
Dragomir 1. T, 1 985, Repertoriul descoperirilor arheologice de
aspect Stoicani-Aideni, Danubius 1 1 -12, p. 7 -49;
Lichiardopol D., 2001 , Arheologia prahoveană-mai mult de un
secol de cercetare arheologică, pliant al Expoziţiei
permanente .Arheologia prahoveană un secol de cercetare
arheologică", Catalog vernisajul expoziţiei, p. 6.
23. Ardeu, com. Balşa, jud. Hunedoara
Punct: Cetăţuie (Cetăţeauă)
Cod sit: 87870. 01

Colectiv: Iosif Vasile Ferencz- responsabil, Mihai Căstăian responsabil sector, Cristina Bod6 - responsabil sector, Ştefan
Andrei, Roxana Stăncescu (MCDR Deva), Cristian Ioan Popa
(Univ. Alba Iulia) - responsabil sector.
Situl precum şi cadrul geografic in care se
încadrează a fost descris cu un alt prilej1 astfel că nu mai
insistăm asupra acestor amănunte. De asemenea, istoricul
cercetărilor a fost trecut in revistă2• Pentru timpul scurs de la
apariţia precedentului raport publicat, semnalăm apariţia unei
note arheologice3 şi o lucrare de sinteză4, care urmează să
apară in anuarul muzeului din Brăila. Ceea ce trebuie totuşi
semnalat cu fiecare prilej, este faptul că situl este grav afectat
prin exploatarea pietrei de calcar de către Direcţia Judeţeană
a Drumurilor R. A. Această situaţie se datorează in principal
indiferenţei proprietarului celei mai mari pă�i a terenului pe
care este amplasat situl, anume Primăria comunei Bal şa. "
Dat fiind refuzul accesului pe Dealul "Cetăţuie , ne
am indreptat atenţia asupra a două terenuri particulare. aflate
la S de "Cetăţuie", la baza acestuia. Periegheze efectuate in
acest areal, de către muzeul din Deva, au relevat existenţa
unor fragmente ceramice. Ca atare, cercetările s-au
desfăşurat in perioada: 1 9 iulie - 19 august şi au vizat
sondarea aşezării.
Astfel, pe terenul domnului Părău Petru, in locul
numit de localnici "După Prag " au fost trasate trei sondaje,
numerotate de noi: S 01 , S 02, S 03, cu dimensiunile de 2 x 2
m, fiecare. Sub solul vegetal, de culoare brună, am dat de un
pământ de culoare galbenă, foarte greu de săpat, in care ne
am adâncit 0,30 m. Lipsa materialelor arheologice, ne-a
determinat să incheiem cercetările in acest loc.
Mai spre V, pe terenul cetăţeanului Andrei Dumitru,
din Ardeu, în locul numit "Gura Cheilor", am trasat două
secţiuni. S 1 , cu dimensiunile de 2 x 1 O m, a fost orientată pe
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direcţia N - S, fiind trasată perpendicular pe cursul văii
Arde ului.
Descrierea stratigrafiei:
Sub stratul vegetal, având culoare brun închis, cu
grosimi ce variază între O, 1 O şi O, 1 5 m, se regăseşte acelaşi
pământ de culoare galbenă, tare şi din acest motiv, greu de
săpat. Grosimea acestui strat este cuprinsă între O, 1 5 şi 0,30
m. Sporadic, în momentul săpării au fost surprinse şi
fragmente ceramice de mici dimensiuni, atipice. in colţul nord
vestic a secţiunii, la baza acestui strat, a fost surprinsă o
aglomerare de pietre, de mici dimensiuni, pe care se
regăseau fragmente ceramice aparţinând primei epoci a
fierului, anume culturii Gava (Ha 8).
Îi urmează un strat de culoare neagră, cu materiale
apartinând
epocii dacice clasice (sec. 1 a. Chr - 1 p. Chr), cu
,
grosimi care variază între 0,40 - 0,50 m. În acest nivel a fost
săpată o locuinţă adâncită şi o groapă. Pereţii dărâmaţi ai
locuinţei acopereau urmele locuinţei. Acest strat se
caracterizează prin prezenţa a numeroase bucăţi de piatră
locală, de calcar, şi prin multe bu:ăţi de gresie.
Următorul nivel de lor;uire apa�ine tot civilizaţiei
dacice şi este reprezentat printr-,m strat de culoare cenuşie,
cu grosimea de cea 0,40 m. Materialele prezente în acest strat
arheologic sunt cu preponderenţă lucrate cu măna, aspectul
lor fiind evident mai arhaic în comparatie
. cu piesele
descoperite în nivelul descris anterior. În acest nivel nu au fost
descoperite complexe.
Un nivel subţire de cultură, cu grosimea constantă
de O, 1 O m, de culoare galbenă, apa�inând bronzului timpuriu,
a fost surprins în primii 5 m ai secţiunii, începând dinspre N.
Deşi sărac în materiale şi fără complexe de locuit, nivelul
conţine fragmente ceramice interesante pentru reconstituirea
evoluţiei bronzului timpuriu din zonă, pentru care ne rezumăm,
dat fiind caracterul preliminar al cercetărilor, să le precizăm
analogiile în grupele Livezile şi Copăceni.
Ultimul nivel de depuneri arheologice, de culoare
neagră, constituit peste sterilul galben, apa�ine culturii
Coţofeni. Grosimea sa maximă atinge 0,40 m, fiind bine
surprins spre capătul de nord al secţiunii, pentru ca, începând
cu M 5, spre S, acesta să dispară treptat. Materialul din strat
este format din ceramică fragmentară şi o fusaiolă, apa�inând
fazei Coţofeni III.
Groapa 1
in capătul de N al secţiunii a fost surprinsă o groapă,
ce se adâncea de la -1 ,70 m până la -2,10 m. Conţinutul era
format din numeroase bucăţi de lemn ars şi ceramică
fragmentară, ornamentată îndeosebi prin tehnica
împunsăturilor succesive, ori prin aplicaţii gen "boabe de
linte" . Fragmentele apa�in unor vase de uz comun, amfore şi
ceşti globulare.
Locuinta 1
Peste groapa Coţofeni a fost surprinsă o amenajare
din pietre de calcar, ce suprapunea, parţial, jumătatea vestică
a acestui complex. Amenajarea, cercetată pa�ial, constituie
podina unei locuinţe de suprafaţă, din cuprinsul căreia au fost
recoltate fragmente ceramice cu ornamentaţie specifică fazei
Coţofeni III, între care remarcăm, cu titlu de excepţie, un
fragment decorat cu şnurul. Tot de aici provin o aşchie de
silex local şi o alta de cua�it. Solul nederanjat de activitatea

r,
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omului este reprezentat de un pământ lutos, de culoare
galbenă. Mai trebuie menţionat că fără a forma un nivel
distinct de locuire, îndeosebi în stratul de cultură dacic, au
apărut, sporadic, în poziţie secundară, fragmente ceramice de
tip Wietenberg III.
S 2, cu dimensiunile de 2 x 6 m, a fost orientată pe
direcţia E - V.
Descrierea stratigrafiei:
Sub solul vegetal, având aceeaşi culoare ca şi în
cazul secţiunii precedente se regăseşte acelaşi strat de
culoare galbenă, cu grosimi cuprinse între 0,30 şi 0,40 m, care
conţine puţine materiale arheologice.
Urmează stratul de culoare neagră, cu numeroase
pietre şi cu materiale datând din epoca dacică clasică, avea
grosimea de 0,20 - 0,30 m. in acest nivel a fost cercetată o
locuinţă de suprafaţă. Din inventarul ei, în afara ceramicii,
trebuie menţionată o unealtă confecţionată din fier, folosită,
probabil, la răzuitul pieilor.
Şi în această secţiune a fost săpat cel de al doilea
nivel apa�inând celei de a doua epoci a fierului, fiind
reprezentat de un strat de culoare cenuşiu închis, cu multă
piatră, având grosimea de cea. 1 m. Materialele, cu
preponderenţă ceramică au un aspect mai arhaic, în
comparaţie cu acelea surprinse în nivelul anterior. Situaţia
este similară cu aceea din S b1 .
in acest nivel a fost cercetată o locuinţă, cu vatră,
din inventarul căreia menţionăm o unealtă din fier de felul
celei descrise anterior, un inel din bronz şi o monedă din
argint, de tip Răduleşti - Hunedoara.
Sub stratul de cultură dacic, începând cu -1 ,60 m a
fost surprinsă o depunere consistentă din epoca bronzului
care însă, din motive obiective, a putut fi cercetată doar până
la adâncimea de 1 ,95-2 m, nivel pe care săpătura din acest an
s-a oprit.
Locuinta 1
in capătul vestic, între M 4-6, la adâncimea de 1 ,401 ,60 m se concentra o aglomerare de piatră locală, gresie şi
ceramică, ce ar putea fi interpretată ca reprezentând resturile
unei locuinţe (?) de suprafaţă.
Sub această amenajare, pe toată întinderea
secţiunii, între -1 ,70 -1 ,90/2 m s-a putut degaja o altă
amenajare, compactă, formată din bolovani de râu şi piatră de
calcar. Materialul ceramic recuperat, nu foarte numeros,
apa�ine bronzului mijlociu, în cadrul căruia elementele tipice
apa�in culturii Wietenberg, o mică sondă în capătul de E, ce
s-a adâncit până la -2,30 m în această amenajare a dus la
descoperirea aceluiaşi tip de materiale care, la acest nivel, se
aflau în partea superioară a pânzei freatice a văii Ardeului. in
acest moment al cercetărilor este greu de definit exact
destinaţia amenajării, ca şi dimensiunile sale, neputând şti
dacă avem în faţă un complex sau, mai probabil, doar o
amenajare a terasei.
in poziţie secundară, la adâncimi variabile s-au
descoperit şi materiale specifice finalului fazei Coţofeni 11 şi
fazei Coţofeni III.
La cea. 20 m N E de S 1, pe buza terasei a doua a
Văii Ardeului, se găsea o ridicătură de pământ. Aceasta a fost
sondată printr-o suprafaţă numerotată de noi S 04.
Descrierea stratigrafiei:
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The aim of research excavations in 2003 was an
evaluation of the ancient settlement of Ardeu. During that
excavation many pits, pit-houses and other archaeological
layers, corresponding to different historical periods were
found.

Sub stratul vegetal, care măsoară în acest loc între
0,05 şi 0,30 m se regăseşte stratul de culoare galbenă
prezent peste tot în acest loc, care conţine materiale
amestecate, aparţinând mai multor epoci (epoca dacică,
eneolitic), între care se remarcă fragmentul unui vas globular,
de mari dimensiuni, decorat cu frize realizate din triunghiuri
haşurate şi boabe de linte, în manieră Coţofeni III târziu.
Acesta suprapune un mamelon de stâncă de calcar. La baza
stâncii, în colţul sud-estic, în epoca dacică, a fost amenajată o
locuintă' dacică.
În toate suprafeţele cercetate în anul 2003, la Ardeu,
a fost surprins un strat de pământ galben, care în unele cazuri
conţinea materiale arheologice. Dacă în cazul sondajelor S
01 , S 02, S 03, am considerat că ele reprezintă solul
nederanjat de activitate umană, apariţia sa pe toată suprafaţa
solului, la poalele dealului "Cetăţuie" , ne determină să credem
că avem de a face cu o aluviune, care a acoperit întregul
areal. Plasarea sa în timp este dificil de realizat în acest
moment, însă acest eveniment s-a petrecut, fără nici o
îndoială, după ce locuirea dacică, în aşezarea de la Ardeu a
încetat să mai fiinţeze.
Din acest motiv, credem că în viitor se impune o
nouă sondare a terenului aflat în proprietatea domnului Părău.
O altă observaţie, care trebuie făcută se referă la
descoperirile dacice. Cele două niveluri de locuire, precum şi
grosimea stratului de cultură indică amploarea locuirii de aici.
Cele două niveluri surprinse, confirmă situaţia surprinsă în
campania din anul 20015. De asemenea, materialul ceramic şi
nu în ultimul rând moneda de tip Răduleşti - Hunedoara,
pledează pentru debutul locuirii dacice la Ardeu, în a doua
jumătate a secolului al li-lea a. Chr., sau la începutul secolului
următor. Cel de al doilea nivel corespunzător epocii dacice,
poate fi data! mai larg, în a doua jumătate a sec. 1 a. Chr. şi pe
toată durata primului secol al erei creştine.
Descoperirile aparţinând diferitelor epoci
reprezentate la Ardeu, au fost mai sărace în campania din
acest an. Cu toate acestea, prezenţa lor indică, de asemenea,
o locuire de amploare, care susţine din plin continuarea
cercetărilor. Ineditul îl constituie prezenţa stratului de cultură
apa�inând perioadei timpurii a epocii bronzului.
Şi în această campanie de cercetări arheologice au
participat numeroşi studenţi ai Univ. Alba Iulia şi absolvenţi ai
acesteia. Cu toţii şi-au adus o contribuţie importantă la buna
desfăşurare a şantierului. Le mulţumim tuturor.

24. Augustin, corn. Ormeniş, jud. Braşov
Punct: Tipia Ormenişului
Cod sit: 4 1569.01

Colectiv: Florea Costea - responsabil, Lucica Olga Scurtu
(MJI Braşov), Angelica Bălos - responsabil sector (MCDR
Deva), studenţi din SUA, Anglia, Austria
Beneficiind de sprijinul financiar substanţial al
Consiliului Judeţean Braşov şi de cel al MCC, campania 2003
s-a desfăşurat în perioada 1 iulie - 25 august. Programată a
încheia cercetările din cetatea dacică, ea a răspuns în mare
măsură acestui deziderat, neterminată rămânând doar
investigarea "cisternei" situată în capătul de SE al fortificaţiei,
în afara zidurilor.
Obiectivele urmările în mod special au fost:
terminarea dezvelirii ariei pe care în anii anteriori apăruseră
resturi şi suporturi din scoree bazaltică (tuf vulcanic);
terminarea Secţiunii 11 din anii 2001-2002 şi deschiderea de
casete acolo unde se impunea, în scopul lămuririi destinaţiei
platformelor de piatră descoperite în campania 2003;
încheierea cercetării în punctul în care, tot în anul 2002, a
fost dezvelit pa�ial un zid considerat a fi primul din această
zonă în tehnica opus quadratum�
excavarea cisternei;
sondarea unui câmp de mici construcţii circular-ovale din
piatră de calcar, situat pe o terasă de la nordul tipiei.
În urma obţinerii acceptului din partea
administratorului silvic de a sacrifica patru arbori din incinta
cetăţii s-a deschis o suprafaţă de 6 x 6 m, extinsă apoi cu 2,5
m spre Terasa 1 pentru a se putea preciza amplasarea
plintelor şi a suporturilor pe plintă faţă de zidul din această
parte a cetăţii (S 1/2003 ).
Aproximativ în centrul acestei suprafeţe, la numai
O, 1 m sub actualul nivel de călcare, a apărut partea
superioară a unei plinle din scoree bazaltică. Degajarea
integrală a depunerilor a permis obţinerea informaţiilor
referitoare la dimensiunile bazelor de coloane şi la tehnica de
realizare a lor, modul de aşezare-fixare pe pavaj, distanţa
dintre baze, orientarea şirurilor, raportarea la alte constructii
din incintă şi datarea relativă a începutului şi sfârşitul � i
sanctuarului.
Pavajul este identic celui din restul suprafeţei,
realizat din piatră albă de calcar prevalată din cotele mai
înalte ale tipiei, amestecată cu lespezi de piatră roşie (ofiolit)
adusă de pe dâmbul alăturat. La partea superioară a lui, peste
pietrele din ultimul strat, se aftă lipitură de perete arsă
provenită de la construcţia circulară alăturată.
Plinta descoperită în 2003 este singura întreagă
dintre cele găsite până acum. Are, în general, formă
tronconică, baza mare fiind în jos. Diametru! bazei mici, uşor
ovalizat, este de 57/52 cm. Profilul dă impresia unei uşoare
arcuiri, fără a schimba imaginea de trunchi de con. La partea
•

•

·

·

•

·

Note:
1 . A. Pescaru, C. Bod6, M. Căstăian, 1. V. Ferencz, CCA
2002, p. 41 -42.
2. 1. V. Ferencz, M. Căstăian, C. Bod6, C. 1 . Popa, Şt. Andrei,
R. Stăncescu, CCA 2003.
3. 1. V. Ferencz, C. Bod6, Uber eine in Ardeu (Gem. Ba/şa, Kr.
Hunedoara, Rumănien) entdeckte unvollendete Fibel, in
lnstrumentum 1 8, 2003, p. 20-21 .
4. Cristina Bod6, Iosif Vasile Ferencz, Câteva consideratii

privind fortificaţia şi aşezarea dacică de la Ardeu (corn. Ba/şa,
jud. Hunedoara)

5. cfCCA 2002
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de jos (baza mare) este intenţionat cioplită in arc (.ascuţită"),
pentru a se aşeza perfect in .cercul"-suport de pietre.
De observat că baza de coloană are spre NV şi SV
câte o suprafaţă plană, de mărimi diferite, amănunt interesant
şi in legătură directă cu cioplirea ei in carieră.
Plinta este asemănătoare dar nu egală in
dimensiuni cu acelea descoperite in grohotişurile de pe
ambele pante ale dealului. Spre exemplu, o altă plintă
provenită din acelaşi edificiu sacru are diametru! bazei mici de
55 cm, diametru! bazei mari de 63 cm, diferenţa fiind, însă,
uşor sesizabilă in cazul înălţimii, cea din urmă mai mare cu 1 4
cm (42 cm faţă de 2 8 cm).
Aşezarea bazei de coloană pe pavaj este, credem,
pe cât de simplă, pe atât de sigură. in stratul de calcar alb şi
ofiolit s-a făcut, ulterior, ori s-a lăsat in cursul amenajării lui o
cavitate ce nu depăşeşte 10 cm adâncime, pe marginile
căreia s-au aşezat, inclinate spre centru pietre plate, tot din
calcar alb şi ofiolit, cu laturile intre 10 şi 25 cm. in centrul
"cercului " astfel obţinut s-a depus pământ adus de pe terase,"
peste care s-a aşezat baza de coloană. Pietrele "cercului 
suport se înalţă cu 1 0-12 cm de la pavaj, creând impresia că
ele reprezintă plinta bazei de coloană, constatare in urma
căreia denumirea de plintă s-ar cuveni înlocuită cu aceea de
bază de coloană.
Pe acelaşi şir cu aceasta, transversal, se află partea
superioară a altei plinle, la depărtarea de 2,45 m, măsurată
din centrul lor. Aceeaşi distanţă există intre plinta întreagă şi
resturile din una spartă pe loc pe direcţia Terasei 1. Pe şirul
lung s-au măsurat cu precizie distanţele dintre centrele
"cercurilor"-suport care păstrau lespezi de plinle sparte pe loc,
acestea fiind constant de 1 ,80 m. S-a putut reconstitui, astfel,
amplasarea exactă a 1 1 plin te sparte pe loc şi a .cecurilor"
suport, situaţie in care se poate afirma că avem de a face cu
un edificiu cu trei baze de coloane pe şirul scurt, numărul lor
pe cel lung putând fi aproximativ de 1 O după resturile bazelor
sparte pe loc. facem precizarea că platforma amenajată
special pentru acest sanctuar are lungimea de 24 m, situaţie
în care dacă dacii ar fi folosit intreg spaţiul ar fi încăput 13
baze de coloane.
Conchidem, fără a fi siguri de cele afirmate, că pe
şirul lung puteau fi 1 O tamburi, de unde ar rezulta că ne aflăm
în fata unui edificiu de cult din categoria celor mici.
Depărtarea tamburilor faţă de zidurile cetăţii dinspre
NV şi S este de 0,5 m. Orientarea şirului lung este de 320" V.
Ca şi în anii anteriori, inventarul mobil descoperit
este foarte sărac. Ceramica este prezentă doar prin
fragmentele hallstattiene sau Lateme aduse din altă parte
odată cu pământul folosit la nivelarea pietrelor. Şi piesele
metalice sunt puţine: o scoabă de fier, o piesă de bronz
turnată pentru care nu am găsit analogii intre artefactele
dacice şi o fibulă fragmentară din bronz. Importanţa acesteia
din urmă este deosebită pentru datarea ridicării edificiului in
discuţie, circulaţia ei fiind apreciată în prima jumătate a sec. 1
a. Chr. Piesa a fost găsită chiar lângă plinta întreagă, pe
pavaj, şi are analogie perfectă la Kostolac. Sanctuarul a fost
construit sigur în vremea lui Burebista.
Forma curioasă şi neintâlnită în alte fortificaţii dacice
a platformelor de piatră de pe Terasa 1 ne-a determinat să
reluăm cercetarea în S 1112001-2002. Singura informaţie certă
·

-

camp<:m 1 a 2003

este aceea că la un moment dat, sigur în vremea domniei lui
Burebista, s-a renunţat la toate construcţiile de pe terasă
situate în zona cazărmii dar în afara cetăpi, ele fiind integral
acoperite cu un pavaj ce cuprinde toată suprafaţa terasei.
Evenimentul s-a desfăşurat în mod brutal, locuinţele de sub
pavaj fiind distruse de un incendiu deosebit de violent.
Interesant este amănuntul că in aceste locuinte s-au
descoperit şi vase celtice sau de factură celtică. in pilVaj sau
imediat sub acesta s-au găsit şi două vase îngropate in poziţie
verticală, unul hallstattian şi spart, celălalt dacic şi intreg.
Platforma astfel obţinută credem că era destinată
instruirii militarilor. Ea este lipsită de orice fel de construcţii.
Cercetările din zona zidului considerat a fi primul din
partea de SE a Transilvaniei in tehnica opus quadratum au
condus la concluzii interesante. Partea inferioară a acestuia,
pe o înălţime de 1 ,20-1 ,50 m nu este construită efectiv de
către daci. Ei au tăiat vertical peretele natural al stâncii,
blocurile de piatră rezultate fiind apoi folosite la supraînălţarea
construcţiei. Pentru a asigura stabilitatea acestora,
constructorii au ridicat spre amonte un parament din lespezi
de calcar local, intre acesta şi cel dinspre vale fiind plantate
transversal sau longitudinal pe zid blocurile amintite. în felul
acesta s-a ridicat o construcţie lungă de 20 m şi groasă de 5
m. Rostul ei nu este clar dar poate fi interpretat ca un obstacol
în calea celor care ar fi atacat cetatea de pe tipie. Pe la
capătul sudic al zidului trecea drumul antic. Locul poartă
numele Şopul Pădureanului şi este cu 203,9 m mai scund
decât tipia (552 m)
Fragmentele ceramice descoperite în apropierea
zidului sunt puţine şi toate dacice.
Cercetarea presupusei cisterne nu s-a putut încheia
din cauza celor trei copaci (fagi) de dimensiuni apreciabile
existenţi în aceasta, ca şi din cauza colmatării masive.
Deoarece în cele peste 20 de campanii s-au făcut
zeci de sondaje in căutarea locurilor de depunere a defuncţilor
din prima şi din cea de a doua epocă a fierului, toate soldate
cu insucces, în vara anului 2003 s-a început cercetarea unor
mici .construcţii" circular-ovale din piatră de calcar într-un loc
situat mai sus de Şopul Pădureanului, în stânga drumului
antic şi medieval. Din păcate, golirea integrala a lor s-a
dovedit imposibilă din cauza prăbuşirii în ele a unor blocuri
mari de piatră. Seamănă celor de la Pietroasele-Gruiul Dării
Uud. Buzău) fără a fi copertate. Cercetarea lor se va relua in
campania 2004.
Planşa 9.

Bibliografie:
1 . 1. Glodariu, FI. Costea, Sanctuarul circular al cetăţii dacice
de la Racoş, Ephemeris Napocensis 1 , 1 991 , p. 21 şi urm.
2. FI. Costea, Repertoriul arheologic al judeţului Braşov, 1,
Braşov 1995, p. 1 1 1 -1 1 2.
3. FI. Costea, Repertoriul arheologic al judeţului Braşov, 11 ,
Braşov, 1996, p. 54-55.
4. FI. Costea, Dacii din sud-estul Transilvaniei inaintea şi in
timpul stăpânirii romane, Braşov, 2002, sub voce Tipia
Ormenişului şi passim.
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Zona afectată se situează la 500 m stânga şoselei
Gelu - Baba Novac, la intrare în localitatea Baba Novac.
În profilul şanţului pentru conductă �-� observa! un
complex, prin urmare lângă şanţ a fost desch1sa o caseta cu
dimensiunile de 4 x 3 m. Sterilu\ se află la -0,50 m.
Complex 1 - groapă, săpată pa�ial, cu dimensiunile de 2,70 . x
3,50 m. şi adâncimea maximă de 1 ,30 m. Umplut� ra este d1�
pământ de culoare negricioasă. Materialul e�te puţin : de slaba
calitate şi destul de prost păstrat. Cel ma1 probabil poate fi
datat în cultura Pişcolt, din neoliticu\ dezvoltat.
.
Descărcarea de sarcină arheologică a fost realizata
în propo�ie de 70%, complexul a fost afectat 30% de şanţu\
conductei.

25. Babadag, jud. Tulcea
Punct: Dealul Cetăţuia
Cod sit: 159669. 0 1

Colectiv: Gabriel Jugănaru - responsabil, Sorin Cristian
Ailincăi (\CEM Tulcea), Alexandra Clara Ţâr\ea (Univ.
Bucureşti), Mirela Vernescu (M Brăila).

În perioada 1 O iulie - 5 august 2003 s-au desfăş� rat
cercetări arheologice în staţiunea din prima epocă a fierulu1 de
la Babadag "Dealul Cetăţuia" , finanţator fiind ICEM Tul�ea.
Obiectivele acestei campanii au fost: continuarea
cercetărilor în sectorul V al aşezării şi extinderea S VI, care
sectionează fortificaţia, până la baza promontoriului. Lucrările
au fost mult îngreunate de precipitaţiile abundente ce au căzut
în perioada desfăşurării şantierului.

_

27. Baia, corn. Baia, jud. Suceava
Punct: lmaş (Cetăţuia)
Cod sit: 1469 13. 01

Sectorul V
Cercetările din acest sector au scopul de a salva
informatia arheo\ogică ameninţată de masivele prăbuşiri ale
falezei de loess, care din păcate au continuat şi în perioada
2003-2004.
În campania 2003 am continuat săparea nivelului 11
hallstattian în casetele V - VIII (dimensiunile şi detaliile legate
de amplasamentu\ lor sunt date în CCA 2002). Acest nivel
este caracterizat de resturile unor locuinţe de suprafaţă ce se
păstrează sub forma unor podele de lut care au fost surprinse
aproape pe toată suprafaţa casete\or VI şi VII. .
..
Podelele sunt puternic deranjate de 1ntervenţu\e
ulterioare, inclusiv de gropile săpate din nivelul \. Ceramic�
descoperită pe acest nivel nu este foarte diversă ca forme ŞI
se poate încadra în cea de a treia fază a culturii Babadag, aşa
cum a fost ea descrisă de Sebastian Morintz.

Colectiv: Bogdan Petru Niculică - responsabil, Ion Mar�ş,
(CMB Suceava), Dumitru Boghian, Sorin lgnătescu, Vas1\e
Budui (UŞtcM Suceava), Cătălina Buzdugan (OSPA Suceava)
Situ\ arheologic de la Baia - Cetăţuie este amplasat
pe malul drept al râu\ui Moldova, în imediat� vecinăt� te a
cantonului silvic Baia. Situ\ este pa�ia\ acopent cu o padure
de fag şi carpen, relativ rară, fapt care permit�, cu unele
limitări cercetarea arheologică. Aşezarea fortificata_ este
cunos�ută încă de la sfârşitul sec. al XIX-lea, când, doi
pasionaţi cercetători, Grigore C. Buţ� reanu şi Neculai
Beldiceanu, au întreprins primele sondaJe. De altfel, de 1�
Neculai Beldiceanu a rămas şi o schiţă a aşezării1 precum ŞI
prima descriere a materialelor arheologice, conform cărei � au
fost găsite "cărămizi şi o mulţime de fragment�. de � Iane,
smăltuite de culoare gălbie şi ornamentale cu linii verzi, fapt
cu privirea numelui de Cetăţuie,
ce p� re � confirma tradiţiunea
ce poartă această \ocalitate"2.
în 1924, cu ocazia unei excursii şcolare, profesorul
Vasile Ciurea, întemeietorul muzeului fălticenean, a avut
prilejul de a verifica cele afirmate de cercetăto.r� l. sus a� int!t,
semnalând "hârburi şi pământ cu caracter neolitic . Ultenor, 1n
anul 1931 , în baza unei delegaţii din partea Comisiei
Monumentelor Istorice, Vasile Ciurea a întreprins cercetări
mai amănuntite pe Cetăţuie, în acelaşi loc investigat în 1924,
descoperind,' printre altele, "toporaşe întregi şi fragmente,
si\exuri lucrate, cozi de vase, toarte şi foarte "multe cioburi " .
După aproape 50 de ani de " uitare , cercetările de \ �
Baia au fost reluate prin intermediul numeroaselor campanu
de cercetări de suprafaţă, întreprinse în anii '70-80 ai secolului
trecut de N. Ursu\escu şi M. lgnat, iar după 1990, de către D.
Boghian, \. Mareş, B. Niculică, S. lgnătescu; materialele
arheologice descoperite fiind încadrate corect d1n. punct de
vedere cultural şi cronologic3 Astfel, au fost semnalate
primele materiale aparţinând culturii Komar6w şi grupului
Grăniceşti.
în lipsa finanţării din partea MCC dar şi a celor de la
bugetul local, săpăturile arheologice de la Baia - Cetăţuie au
îmbrăcat un caracter restrâns, practic, doar cu scop de
salvare. Aceste cercetări au fost întreprinse în luna octombrie
2003, fiind posibile doar datorită participării membrilor

Sector fortificatie
Sectiunea VI a tăiat perpendicular fortificaţia din
prima epocă � fierului şi pe cea romano-bizan �ină C�rcetările
din 2003 au avut ca scop continuarea acesteia pana la baza
promontoriului pentru a verifica posibilitatea existenţei unui alt
element de fortificatie în exteriorul valului hallstattian.
Astfel ' s�ctiunea a fost prelungită cu 45 m, pe o
lătime de 2 m. La � distanţă de 5 m de zidul roman, la o
ad âncime de 1 m a fost descoperită o aglomeraţie de pietre
pe un singur rând, care avea o grosime de un metru.
La 9 m de zidul roman, imediat sub stratul vegetal,
pe o lungime de 7 m, pe toată suprafaţa secţiunii, a a? ă�ut o
altă aglomera9e de pietre, pe o singură asiză, aşezata d1rect
pe solul steril. Această situaţie poate fi pusă .în le� �tură cu o
un eventual drum pietruit extramuros al fort1ficaţ1e1 romana
bizantine. Fragmentele ceramice descoperite aici indică o
contemporaneitate cu fortificaţia (sec. V-VI p. Chr.)
.•

26. Baba Novac, corn. Ardud, jud. Satu Mare
Punct: Fântâna Rouchii
Cod sit: 136875. 01

Colectiv: Ciprian Astaloş, Robert Gindele (MJ Satu Mare)
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Cercului de Istorie Veche şi Arheologie (UŞtcM Suceava), de
la Facultatea de Istorie şi Geografie (UŞtcM Suceava).
Aşa cum s-a arătat in proiectul de cercetare depus
anul anterior in vederea obţinerii finanţării, situl este afectat de
procesele naturale, dar, în mod deosebit de grav, de
intervenţia antropică. in două din numeroasele "casete"
practicate de localnicii doritori de a găsi "comoara" (aici
trebuie să precizăm că dealul Cetăţuii mai este cunoscut in
zonă sub numele de "La Comoară", aici fiind găsite in
perioada interbelică unele moneda), am reuşit taluzarea
pereţilor. Aceste două casete sunt amplasate in partea
centrală a situ lui şi au avut dimensiunile de 2,20 x 1 ,60 m, iar
după intervenţia noastră 3 x 2 m. Intenţia noastră a fost una
de a decoperta o suprafaţă mai mare în vederea dezvelirii
unui complex arheologic, dar acest lucru nu a fost posibil. Prin
urmare, datorită lipsei resurselor financiare dar şi din cauza
timpului nefavorabil, ne-am limitat la precizarea stratigrafiei
parţiale rezultată în urma cercetării celor două casete.
Stratigrafia se prezintă astfel:
- până la -{),25 m, strat de pământ de culoare cenuşie,
pigmentat uneori cu cărbuni, în care nu au fost găsite urme
arheologice
- de la -{),25 m până la -{),50 m, un strat de pământ de
culoare brun-cenuşie, în care au fost descoperite fragmente
ceramice aparţinând culturilor Precucuteni (faza a III-a),
Cucuteni (faza B), Horodiştea-Erbiceni-Gordineşti - fără
pictură, cu decor incizat, eventual bronzului timpuriu. Aceste
materiale arheologice erau amestecate, fiind posibil ca acesta
să fie rezultatul unei nivelări ulterioare, practicată probabil de
purtătorii culturii Komar6w sau grupului Grăniceşti, fiind
cunoscut faptul că pe Cetăţuie este semnalată ceramică de
acest tip.
- de la -{),50 m la -1 ,20 m (fundul casetelor), întâlnim un strat
de pământ de culoare brun-gălbui, închis, respectiv sterilul
arheologic.
in aceste condiţii nu se pot face alte precizări, datele
oferite de această săpătură de salvare fiind mai mult decât
lacunare. Totuşi, ele permit schiţarea unor observaţii care să
conducă, în campania din anul 2004, la mai buna cunoaştere
a locuirii pre- şi proto-istorice de pe Cetăţuie. Ar fi de dorit
trasarea unei magistrale NV - SE, în vederea cercetării în
detaliu a sistemului de fortificaţie al aşezării.

Campania urma să termine cercetarea complexelor
de locuit din nivel Balta Sărată 11 şi 1, nivele care nu erau
răspândite uniform, în perimetrul staţiunii.
Vizitarea sitului de la Ruginosu, stoparea săpăturilor
braconierilor. Terminarea preparării complexelor neolitice.
Locuinta 26. Locuinţa este orientată EV - NS, cu uşoare
deviaţii spre V. Locuinţa a funcţionat vreme îndelungată pe
durata fazei Vinca B1 , de la începutul acestei faze, având trei
etape de refacere.
Fundaţiile. La construirea locuinţei se sapă un şanţ de
fundaţie, adânc de cea. 0,4 m (nu a fost cercetat decât pe 0,4
m lungime), lat de 0,3 m, doar pentru peretele de V. Peretele
avea o structură de bârne înfipte vertical, situate la 1 ,2 - 1 ,4
m distanţă. Orizontal erau plasate bârne sau pari peste care
s-a aplicat o lipitură groasă de lut Locuinţa nu a fost distrusă
prin foc deoarece peretele de V a rămas în picioare nears şi
apoi, cândva mai târziu, s-a dărâma!. Peretele de S este
marcat de 3 stâlpi masivi ce ţin din structura peretelui.
Peretele de E este format dintr-o structură de 6 stâlpi masivi
între care credem că era structura de bârne a peretelui, urme
de pari de la împletituri nu s-au găsit. Peretele de N este în
afara săpăturii. Un perete de interior avea doar câţiva stâlpi
mai subţiri, înfipţi vertical, la distanţă de 30-40 cm unul de
altul, ceea ce arată o structură cu împletitură cu nuiele.
Construcţia pare a avea două încăperi. in încăperea
de S era o vatră ce funcţionează în ultimele două etape de
locuire şi două cuptoare in formă de corn care ţineau de prima
şi ultima etapă de locuire.
Datorită sărăciei de material gospodăresc, a
cuptoarelor, a vetrei mari şi a depunerii de ofrande din groapa
32, (un lustruitor sau o râşniţă pusă în picioare, vreo trei
pietre) considerăm că construcţia avea un rol social sau cultic.
Bordeiul 27 . La -0,55 -0,60 m de la nivelul de săpare a fost
observat un nivel cu numeroase depuneri de materiale
arheologice. Partea inferioară a depunerilor, care era sub acel
orizont, este de asemenea asociată cu materiale ceramice dar
şi pigmenţi de pământ galben, ceea ce indică o umplere
destul de rapidă. Nivelul cu fragmente ceramice, gros de
O, 15-{),20 m, inegal ca grosime, arată că groapa a fost
folosită, la un moment dat pentru aruncarea resturilor
menajere.
Fundul drept ar pleda pentru o posibilă folosire a lui
în prima fază ca bordei, dar indicii privind instalaţii de
interioare sau de foc nu s-au găsit. Dimensiunile sale erau de
1 ,80 m lăţime pe 2,2 x 2,4 m lungime, marginile au fost
afectate aşa că lăţimea iniţială e greu de precizat. Pereţii
bordeiului erau drepţi, partea inferioară fiind uşor scobită,
element comun şi pentru gropile de lut şi pentru bordei.
Locuinta 28. La aceasta au fost constatate resturile unei
podele din lut galben, parţial înroşit, străpuns de numeroase
gropi de cârtiţă. Podeaua se afla la -1 ,2 m adâncime.
Locuinţa avea două încăperi sau o tindă (săpăturile nu au
putut fi extinse dar este de presupus deoarece şi locuinţa 26
mai avea o încăpere în acea zonă. Grosimea de cea 1 -1 ,2 cm
a lipiturii şi culoarea galben roşcată a lipiturii gropi s-au vetrei
indică folosinţa ei o perioadă îndelungată de timp.
La aceeaşi adâncime, în c. B2, au fost semnalate
resturile unui cuptor, cu marginile căptuşite cu lut (G 30). in
groapă apar resturi de vase mari (fund), pământ amestecat cu

Note:
1 . N. Beldiceanu, Cultura 1/1 , 1 833.
2. cf. V. Ciurea, Preistoria. Viaţa omului primitiv in vechiul ţinut
al Sucevei (Baia de az1) , Natura 6-7-8, 1931 , p. 30.
3. Bogdan Niculică, Sorin lgnătescu, Recunoaşteri
arheologice in Podişul Sucevei (1�. Codrul Cosminului 6-7
(1 6-17), 2000-2001 ' p. 80 şi fig. 2/4, 3/1 ' 4-6.
28. Balta Sărată (Caransebeş), jud. Caraş Severin
Punct: Câmpul lui Poşta
Cod sit: 51029.02

Colectiv: Gheorghe Lazarovici (MNIT), S. Petrescu, Daniela
Ţârdoiu, Dimitrie Negrei, Sorin Ion (MJERG Caransebeş).
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Ceramica din nivelul Balta Sărată 11, care1a îi
corespund materialele din ultimele etape ale complexelor din
primul nivel şi complexele dintre 0,50 - 1 m, sunt materiale de
factură Vinca B1 dar aici amestecul este cu mult nisip, fiind o
caracteristică a lutului local. Datele statistice confirmă evoluţia
din nivel Balta Sărată !19.
Cel de al treilea nivel, Balta Sărată III (0,40 - O m)
reprezintă un proces de involuţie locală, la nivel Vinea B2,
foarte probabil ultima etapă a sa, vreme în care " şocul " Vinca
C, marcat de mai multe curente care schimbă civilizaţii.

cărbune şi arsură). Groapa bordeiului a fost adâncită cu cea.
12-15 cm de la nivelul de călcare. Groapa avea un plan
triunghiular, cu laturile şi colţurile arcuite.
..Coloana apei". Am definit sub acest termen resturile unei
coloane de lut nears aflată în colţul de E al locuinţei 28, în altă
încăpere sau într-o tindă. Coloana avea la bază o structură de
pietre de râu, iar la mijloc resturile unei cupe cu picior.
Coloana a fost înfiptă cea. 1 O cm în pământ. Înălţimea ei nu
poate fi apreciată.
O asemenea coloană a fost semnalată în orizont
contemporan, în Sanctuarul 1 de la Parţa, din cultura
Banatului, faza IP, iar alta este "coloana mică" din sanctuarul
eneolitic de la Căscioarele2. Alte coloane sunt semnalate în
sanctuarul neolitic de la Kormadin3. Coloana, asemenea
arborelui cosmic, face legătura între Cer - Pământ având
diferite s�mnificaţii legate de fecunditate şi fertilitate, acel axis
mundi4. In Creta coloanele reprezentau pe marele Zeu sau
locul, unde el apare5, erau semn sacru6 sau erau
reprezentarea phalus-ului7.
Groapa de fundare. in vecinătatea coloanei, la cea. 0,5 m, în
încăperea de S a fost semnalată o altă groapă de fundare,
situată în jumătatea de V a încăperii, la cea. 1 m de coloană.
Ea era lângă o groapă de stâlp de perete. in ea erau un
lustruitor şi 4 pietre care se aflau uşor sub nivelul de călcare.
Lustruitorul, ca de altfel şi la locuinţa 26 a fost aşezat în
picioare.
După cum s-a putut observa la mai toate marile
complexe cercetate în această zonă (L 1 6, L26, L28) au fost
descoperite depuneri rituale de râşniţe, lustruitoare sau pietre
de râşniţă puse la ridicare (L 1 6, L28) în timpul unor reparaţii
(L26) sau la abandonare (L 1 6). De cele mai multe ori
acestea erau în număr sacru 7 sau 4 (4 de la cele patru
elemente primordiale) sau combinaţia dintre ele 3 4. Acele
numere apar asociate în sanctuare la: Căscioarele9, la
Parţa10, 7 vulturi la vatal Hiiyiik11, legat de pâinea sacră12 (pe
un sigiliu de prescură) sau cele 7 numere din Cabala13, cele 7
cercuri planetare14, cei 7 mari zei sau 7 judecători din
Summer15, serii de câte 7 statuete sau idoli (bătrâne, adulte
sau tinere) în depunerile rituale de la Poduri, lsaia16, cele 7
terase ale ziguratului17, cei 7 stâlpi sau 7 coloane ş.a.
Ceramica întregibilă, descoperită în complexe, în
special vasele, în afară de cea din Loc. 16 este foarte săracă,
ceea ce ne duce cu găndul că este vorba de construcţii cu
caracter social sau cultic. Restul materialului ceramic aflat în
strat este destul de numeros. Materialele au fost descrise
după cataloage şi au fost incluse în baze de date. Acestea
conţin peste 6000 de înregistrări fiind peste 7000 de obiecte.
Ceramica descoperită în nivelul Balta Sărată 1
(cuprinde bordeiele, ceramica din humus şi primele complexe
1 ,2 - 1 m) are încă trăsături ale etapei Vinca A (decor din
barbotină, străchini cu umăr scurt). Lipsa elementelor de la
Gornea, de etapă Vinca A3 (străchinile evazate tip pâlnie, cele
cu umăr scurt ascuţit) pledează pentru o etapă post Gornea
deci o fază Vinca A3b sau A4, ceea ce corespunde la Vinca
adâncimii 8,7 - 8 m. În această etapă apar şi elemente
caracteristice grupului Dudeşti, elemente care apar în etapa
Vinca A3 - Starcevo - Criş IVB sau final. La acest orizont nu
mai apar elemente starceviene.

Planşa 10.

Note:
1 . Lazarovici - Draşovean - Maxim 2001 , fig. 1 65-170.
2. Dumitrescu 1974, p. 477, fig. 487/1 .
3. Dumitrescu, Cult si Civil, p. 69-72, fig.1 ; Monah 1 997, p. 33.
4. Prehist Jug Zemalja 1 979, pl. LXXXVI/5; Jovanovic 1 991 .
5. Dumitrescu 1 974, p. 477, fig. 487/1 : D 1 89, p. 20, n. 14
6. F. Matz, 1969, p. 121; Gimbutas 1 984, p. 80; Frankfort,
1939, XVIIIa-c, g
7. Prehist Jug Zemalja 1 979, pl. LXXXVI/5; Monah 1997, p.
34, n. 45
8. Lazarovici Petrescu 200 1 ; 2002; 2003
9. Dumitrescu 1 970, 21 ; Lazarovici & 2001 , 1.1 , p. 246, 250,
286, 292; Dumitrescu, H. 1 968, 381 -394: Gimbutas 1 984, 71 ,
76, fig. 42,1 : 1991 , 260, fig.7-57; Ordentlich 1973.
1 O. Lazarovici 2000, p. 61 ; Lazarovici & 2001 , 1.1 , p. 246,
286, 292
1 1 . Lazarovici 2000 şi bibl.
12. Lazarovici - Cristea 1 979, 439, fig. 3/9, 5/9
Levi apud Ursulescu 2001 b, p. 65
1 3. Eliade 1981 , 67: Lazarovici 2001 , p. 61
14. Krammer 1 962, p. 1 44: Eliade 1981 , 67; Lazarovici 2000,
p. 61
15. Monah 1 982, 1 1 , fig. 1 2; Monah et alii CA, VI, 1983, 1 5;
Monah 1 987, 35; Alaiba 1 987; 1 6. Mantu - Dumitroaia;
Cucuteni... 109, cat. a-d; Lazarovici & 2001
17. Eliade, Cosmologie, p. 34: Lazarovici 2001 , p. 61
1 8. Miiller - Karpe 11 1968, Kat. 285:Taf. 208/34
19. Lazarovici - Petrescu et alii 2003
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House 26. This house was EW - NS oriented, with a little
deviation to the west. The house was used for a long time
from the beginning of Vinca B1 and has 3 renewal stages.
Foundations ditches. The western wall of the house has a
foundation ditch (40 cm deep and 30 cm wide). This ditch was
researched only on an area of 40 cm. The wall was made of
vertical (the distance between them was of 1 .2 - 1 .4 m) and
horizontal girders. In the end consistent clay plaster was
added. The house was not destroyed by fire. The western wa/1
was for a longer time in his initial position and only later
col/apsed. From the south wall we have discovered 3 big
sticks. The east wall had 6 big vertical sticks and maybe other
ones horizontally arranged. The north wall was outside our
excavation. There are also traces of an interior wall, with
some smaller sticks (30 - 40 cm distance between them); this
wall was made by interweaved rods.
We believe that this house has a social or cult role
(a very poor household inventory; the presence of the
furnaces, of the big hearth; the inventory of the pit 32, with
offerings: a polishing stane, a vertically grinding stane, other 3
stones).
Pit house 27. At about -55 - 60 cm, we have discovered a
level with many archaeological materials. The base of this
complex is !lat, so we suppose that it was used in the first
stage as a pit house, but there are no traces of fire or other
inner arrangements. lts dimensions: 1 .80 m wide and 2.2 x
2.4 m long; ils borders were destroyed, so that it is difficult to
establish his original width. The pit house has upright walls
and only the lower part was a little bit fluted (common feature
for the pit houses and the clay pits).
House 28. At -1 .2 m depth we discovered the traces of a clay
floor, partially burned. This house had either 2 rooms or one
room and a cell. In c. B2, at the same depth, we have
discovered the traces of a furnace (G30). Al the bottom of the
pit there were fragments of big pots, as well as earth mixed
with charcoal and burned. The pit of this pit house was circa
12 - 15 cm deeper than the walking level. This pit had a
triangular plan, with rounded corners.
Water Column. In the east corner of the house 28 we
discovered the traces of an unburned column. The base of
this column was made of river stones and in the middle there
were the fragments belonging to a stemmed cup. The column
was circa 1 0 cm deep in the earth.
Such columns are known at Parţa Sanctuary 1
(Banat culture, phase 11), at Căscioarele (small column) or in
the Neolithic sanctuary at Kormadin.
Foundation pit. At about 1 m !rom the column, in the southern
room, we have discovered a foundation pit. This pit contained
an upright polishing stane and 4 other stones.
As a conclusion we note that ali researched
complexes !rom this a rea (L 1 6, L26, L28) conta in ritual
grinding stones or polishing stones, which have been put on
either at the moment of the uprising of the house (L 1 6, L28),
when the same repairs have been made (L26) or in the
moment of the abandonment (L 1 6). They used 7 or 4 such
elements, which represent a sacred number (4 is for the
primordial elements) or combination of 3 + 4. Such sacred
numbers are associated in other sanctuaries too: at
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Abstract
In this campaign we intent to research entirely the
Neolithic complexes from Balta Sărată levels 11 and 1, which
have not been evenly spread in the area of the site. An
inspection on the Ruginosu site stopped the poacher's activity.
•
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Căscioarele, Sălacea, Parţa. Series of 7 idols are mentioned
in the ritual deposits of the Precucuteni settlements such as
those at Poduri, Isaia etc.
Ceramics. Entire pots from complexes are few (an exception
is L 1 6). Therefore we believe that such constructions had a
social or cult role. We discovered many tools. Ali the
archaeological material have been analysed and included in
our database (6,000 registrations with over 7,000 objects).
The pottery from Balta Sărată level 1 (pit houses, the
pottery from the humus and the first complexes discovered
starting from -1 .2 - 1 m) has still Vinca A features. We believe
that these features are related to post Gornea horizon (Vinca
A3b or A4) and correspond to level 8, 7 - 8 m from the Vinca
eponymous site. Now we noticed also the specific features of
the Dudeşti group (Vinea A3 - Starcevo - Criş IVB or final).
On this level we have no Starcevo elements. The pottery from
the Balta Sărată 11 level (-0, 50 - 1 m) is related to Vin ca B1 ,
but the mixture for the pottery contains a lot of sand, feature of
the local clay. The Balta Sărată lll level pottery (O, 40 - O m) is
the expression of a local involution.

Complex 7. S-a conturat la metrii 1 2-14. A apărut sub forma
unei pete cenuşii. A fost săpată parţial. Are o formă
rectangulară, având ca inventar fragmente ceramice cărămizii,
modelate la roată, unele smălţuite cu smalţ verniu.
Complex 8. S-a conturat la metrii 2-8. A apărut sub forma unei
pete brun-cenuşie. A fost săpată parţial, după săpare are o
formă rectangulară. A conţinut fragmente ceramice cărămizii,
modelate la roată.
Complex 9. S-a conturat la metrii 90-94. A apărut sub forma
unei pete cenuşii. A fost săpată parţial, având o formă
rectangulară. Fără inventar.
Pe baza materialului arheologic descoperit situl se
poate data in secolul XIX. Conducta de gaz a intersectat două
locuinţe (şanţuri de fundaţie complex 7 - complex 5 şi complex
4 - complex 3), anexe gospodăreşti (complexele 8, 2, 9,1 ) şi o
groapă de stâlp. Complexele au fost cercetate parţial, având o
importanţă istorică redusă, astfel că nu a fost necesară
deschiderea de casete pe sondaj.
Descărcarea de sarcină arheologică a fost realizată
in proporţie de 1 00%.

29. Băbăşeşti, corn. Medieşu Aurit, jud. Satu Mare
Cod sit: 138100.01

30. Băbeni, corn Topliceni, jud. Buzău
Punct: Biserica parohială " Sf. Împăraţi"
Cod sit: 49787.02

Colectiv: Ciprian Astaloş, Robert Gindele (MJ Salu Mare)

Colectiv: Emil Lupu - responsabil (INMI Bucureşti), Dorin
Sârbu (MJ Buzău)
Fonduri: MLPTL
Proiectant: IN MI - şef proiect arh. Liviu Brătuleanu

Situl arheologic se situează la 500 de m SE de satul
Băbăşeşti, pe malul Someşului, in exteriorul digului. La
suprafaţa solului se pot observa fragmente ceramice şi
fragmente de chirpic.
Pe traseul conductei de gaz a fost executat un
sondaj de 1 ,5 X 250 m. Complexele s-au conturat la 0,4 m,
sterilul a fost verificat la 0,65 m.
Complex 1 . S-a conturat la metrii 1 54-1 56. A apărut sub forma
unei pete de o culoare brun- cenuşii, de 3 m. A fost săpată
parţial, are formă ovală. Din inventar menţionăm fragmente
ceramice modelate la roată, cărămizii, cu motive pictate.
Complex 2. S-a conturat la metrii 95-96. A apărut sub forma
unei pete brun-cenuşii, a fost săpată parţial, după săpare are
o formă alungită. Din inventar menţionăm fragmente ceramice
cărămizii, modelate la roată, unele smăţuite cu smalţ verniu.
Complex 3. S-a conturat la metrii 92-93. A apărut sub forma
unei pete cenuşii, cu pigmenţi de chirpic. A fost săpată parţial,
după săpare are o formă rectangulară, a conţinut fragmente
ceramice cărămizii, modelate la roată, fragmente de ţigle şi
cărămizi.
Complex 4. S-a conturat la metrii 35-36. A apărut sub forma
unei pete cenuşii. A fost săpată parţial, după săpare are o
formă rectangulară. A conţinut fragmente ceramice cărămizii,
modelate la roată, fragmente de ţigle şi cărămizi.
Complex 5. S-a conturat la metrii 24-26. A apărut sub forma
unei pete cenuşii. A fost săpată parţial. După săpare are o
formă rectangulară. Din inventar menţonăm fragmente
ceramice cărămizii, modelate la roată, fragmente de cărămizi,
fragmente de sticlă.
Complex 6. S-a conturat la metrii 15-16. A apărut sub forma
unei pete negricioase. După săpare are o formă circulară,

în perioada 1 1 noiembrie - 15 decembrie 2003, la
biserica fostei mănăstiri Băbeni, au fost efectuate activităţi de
supraveghere arheologică, in timpul lucrărilor de săpătură
pentru consolidarea bisericii. La data inceperii contractului,
deja fuseseră începute şanţuri exterioare, la nivelul
pridvorului, naosului şi altarului. La săparea şanţurilor
exterioare, în perimetrul absidei altarului, pe laturile de S şi de
N ale naosului şi in cele două casete efectuate la N şi la S de
biserică (pentru construirea unor eşafodaje de schelă), au fost
descoperite morminte de inhumaţie, aparţinând necropolei
fostei mănăstiri. În interiorul bisericii, au fost supravegheate
săpăturile din naos şi a fost efectuată o casetă în pridvor, în
faţa uşii de acces in pronaos, fiind interceptate mai multe
morminte de inhumatie.
În continu are, fiind epuizată suma prevăzută pentru
supraveghere arheologică, executantul nu a mai prelungit
contractul de asistenţă arheologică, astfel că săpăturile din
pronaosul bisericii şi în restul de tronsoane perimetrale
exterioare, nu au mai fost supravegheate . de către
responsabilul ştiinţific.
Atragem atenţia asupra faptului că, o supraveghere
arheologică, in timpul efectuării lucrărilor de consolidare, nu
este în nici un caz măsura ştiinţifică avenită pentru salvarea
complexelor i:lrheologice şi pentru realizarea unei corecte
cercetări arheologice.
Inventarul arheologic descoperit în perioada
contractului, reprezentat de monede, . cărămizi funerare,
ceramică, a fost p reluat în totalitate de reprezentantul MJ
Buzău.

foarte probabil a fost o groapă de stâlp. Fără inventar.
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În groapa rituală 26 s-au recuperat, de pe fundul
acesteia, două fragmente de greutăţi pentru războiul de ţesut
vertical alături de ceramică lucrată cu mâna provenind din
vase de mari dimensiuni.
Cel mai bogat material de import a fost recuperat
din groapa rituală 27, din care s-a întregit o amforă.
Amenajarea de suprafaţă compusă probabil din vatra
deschisă şi comasarea de material ceramic în special de
import (amfore fragmentare neîntregibile) nu a putut fi
cercetată corelat şi în suprafaţă din cauza desimii stejarilor.
De remarcat faptul că această amenajare, amplasată la E de
gropile rituale 16 şi 19/2001 , are suprafaţa cea mai mare,
neregulată, probabil ovală ( 3 - 3,5 m), cu materialul ceramic
dispus circular în jurul vetrei deschise.
Caracteristicile gropilor rituale, amenajările de
suprafaţă adiacente, tipologia materialului colectat, dubla
posibilitate a existenţei pe Dealul Domnii, a unui complex
ritual de cult cu depuneri de ofrande de animale, practică bine
cunoscută in lumea geto-dacică în secolele 11 a. Chr. - 1 p.
Chr. [Marinela Peneş]

31. Băneşti, corn. Băneşti, jud. Prahova
Punct: Dealul Domnii
Cod sit: 132324.01

Colectiv: Marinela Peneş - responsabil, Claudia Durnitrescu
(MJIA Prahova)
Amplasat în zona dealurilor subcarpatice, la SE de
municipiul Câmpina şi la 4 km NE de com. Băneşti, între văile
Boului şi Miroslav, Dealul Domnii este un promontoriu (cea.
500 m) cu platou înalt, împădurit cu stejari, cu pante greu
accesibile, ascuns între culmi mai înalte: Ciobu, Ştiubei, Podul
Odăii.
Terenul argilos a favorizat, în timpul ploilor torenţiale
din anul 1997 masive alunecări ale versantului de NV şi
apariţia unui bogat material arheologic.
Săpăturile arheologice derulate în anii 1997, 2000,
2001 s-au practicat pe platoul înalt, între stejari, în rupturile
naturale taluzate, cărora li s-au adosat casete ajungându-se la
un număr de 19 casete la sfârşitul campaniei din 2001 .
În campaniile de cercetări arheologice ale anilor
2002 şi 2003 s-au practicat casetele 20, 21 şi lărgiri ale
casetelor 1 3, 15 şi 1 7.
Complexele arheologice cercetate sunt următoarele:
4 gropi rituale, o amenajare de suprafaţă cu vatră deschisă şi
două zone de comasări ceramice amplasate în pantă, pe
stratul natural de pietriş (cpl. 24, 25) cu material ceramic în
cantităţi mici.
Gropile rituale dispuse în zona centrală a platoului
sunt rotund-ovale în plan, cu diametre de 1 -1 ,5 m, adânci de
1 , 1 0-1 ,50 m (de la nivelul de surprindere), clopot în secţiune
cu fundul alveolat şi amenajat prin ardere şi comasare de
cenuşă. În toate cele patru cazuri gropile perforează stratul
natural de pietre calcaroase dezagregat. De specificat faptul
că purificarea prin ardere a fundului gropilor nu este foarte
intensă, stratul de scorifiere fiind de circa 2 cm, deasupra lui
abundă însă cărbunii rămaşi pe loc şi stratul de cenuşă, care
atinge 3-4 cm.
Amplasate într-un perimetru restrâns cele patru
gropi sunt aproape tangente, graba realizării lor, comparativ
cu cele cercetate în anii anteriori este suplinită de bogăţia
materialului ceramic depus ritual. În cazul gropii 22 se
remarcă şase straturi de ceramică depuse succesiv,
intercalate cu straturi subţiri de pământ de umplutură.
Gropile rituale 25 şi 27 au doar câte două straturi de
ceramică în timp ce în groapa 21 cu fundul cel mai gros
scorifiat şi puternic ars exista doar un fragment mare de oală,
lucrată cu mâna.
Materialul ceramic recoltat din gropile rituale 21 , 22,
26, 27 provine din vase mari lucrate cu mâna, în parte
decorate cu brâu alveolar, ceşti dacice, oale, sau din vase
lucrate cu roata olarului (amfore, fructiere, baluri), relativ
intregibile, arse secundar în proporţie de 80%.
De remarcat faptul că din groapa rituală 22 provine
un corn de bovideu, ce a fost dispus orizontal pe fundul gropii,
pe circumferinţă, iar în centrul gropii tot de pe fund, provine un
fragment de greutate pentru războiul de ţesut vertical.

Planşa 1 1 .

The site from Dealul Domnii was discovered after
1 997 and it was researched during a rescue archaelogical
excavation compaign of saving in 1997 and another one,
systematic, in 2000 - 2003. The site has a single level of
usage, which proved to be an important worship arrangement,
apart from the arrangement, for ritual depasit of animal
sacrifices. The structures researched in the year 2002 - 2003
are four pits that were ritually purified with rich ceramic
material previously burnt. The ritual arrangements, probably
open heath and funerary pile, were used by the deacon in the
2nd - 1 51 centuries B.C.
32. Bâzdâna, corn. Calopăr, jud. Dolj
Punct: La Cetate
Cod sit: 71484.02

Colectiv: Vlad V. Zirra - responsabil (IAB), Olimpia Bratu
(DCCPCN Gorj), Alexandru Bratu (Arhivele Statului Târgu
Jiu), Dorel Bondoc (MO Craiova), Silviu RăduOă (Univ.
Craiova)
În campania din anul 2003 s-a săpat în două
sectoare ale aoezării din punctul "La Cetate", anume la
fortificaoia cu cărămizi arse cât Oi la fortificaOia cu val Oi Oano de
la limita vestică a terasei estice. În zona zidului de cărămizi
arse, din lipsă de spaOiu a fost deschisă o casetă de 4,50 x
2,50 m, aflată chiar la căpătul dinspre N al fortificaoiei amintite,
unde terasa de V a aoezării este din ce în ce mai înclinată,
pentru ca la câoiva metri mai departe să se transforme într-o
pantă foarte abruptă. De aceea nu a fost surprinzător faptul că
paramentul interior a fost găsit într-o pozioie destul de
deplasată faoă de poziOia înregistrată in anul 2002, in S X. Cu
toate acestea, numărul maxim de asize suprapuse, chiar dacă
multe dintre ele alunecate către pantă, ajunge la 6-7. Pe de
altă parte s-a putut constata că asizele de la bază, cel puOin
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primele două, se aflau pe locul lor originar, aoa cum au fost
depuse în zid de meoterii zidari ai epocii. Dimensiunile
cărămizilor sunt cele cu care ne-am obionuit din săpăturile
prealabile, 0,40 x 0,20 x O, 1 O m. Erau bine arse pe toate
fellele, iar acelea sparte sau crăpate au arătat că oi miezul lor
era puternic pătruns de căldură. Chiar dacă multe dintre ele
erau deplasate s-a observat că iniDial dispunerea lor era tot în
stive simple, fără întrellesere Oi fără vreun fel de liant între ele.
La V de resturile paramentului interior a ieoit la iveală o masă
compactă de pământ intens ars, cu o culoare roDie-portocalie,
cu formaOiuni foarte colouroase, care precum in anii precedenoi
l-am interpretat ca emplecton intre cele două paramente.
Caseta 4/2003, din pricina unor accidente de teren nu a fost
extinsă până in zona unde, in teorie ar fi fost Oanse să
intersecteze paramentul exterior. Amintesc că in săpăturile
făcute în zona extremităoii nordice a fortificaOiei cu cărămizi
arse, paramentul exterior nu a fost niciodată evidenDiat in situ,
dar de fiecare dată masa consistentă de arsură, interpretată
ca emplecton, a fost prezentă. La E de paramentul interior a
fost observată a zonă de dărâmătură cu un grup compact de
cărămizi arse, căzute intr-o poziDie oblică. Mai jos faOă de
acestea (-0,75 -1 ,5 m) a apărut un nivel intins pe toată
suprafaoa casetei, caracterizat de existenoa unui strat gros
(0,05-0, 1 O m) de cenuOă, cărbune Oi arsură. Nivelul respectiv
acoperea mai multe vase sparte pe loc. PoziDiile in care au
fost găsite acestea sprijină părerea că au fost lăsate
intenOionat pe nivelul de călcare din trecut, nivel de la care a
inceput Oi ridicarea fortificaoiei. in apropierea paramentului
interior au fost descoperite două mandibule de vită mică aflate
una lângă alta Oi in paralel, încât ar fi greu de crezut că poziDia
aceasta ar fi intâmplătoare, ci mai degrabă intenOionată.
Vasele amintite sunt forme deschise, cu excepoia unui pahar,
Oi pledează pentru o încadrare cronologică in sec. IV-III a. Chr.
Merită o menDiune Oi o formaDiune de lut ars, cu o formă
asemănătoare unui trunchi de piramidă, cu lăDimea la bază de
aprox. 20-25 cm. Acesta făcea corp comun cu nivelul de
călcare pe care a fost aoezat, fiind practic lipit de el.
Funcoionalitatea sa ne scapă, rămânând Oi intrebarea dacă a
fost ars anterior sau simultan cu arderea, care a avut drept
consecinoă stratul consistent de cenuoă, cărbune Ci arsură.
Apropierea în spaOiu faOă de complexul cu vase sparte pe loc
aflat in S X/2002 Oi similaritatea clară dintre ele sunt
argumente pentru socotirea lor laolaltă. Sunt evidente
implicaOiile de ordin cronologic Oi al comportamentului social,
pe care le pune complexul, la care ne-am referifl. Sub nivelul
de -1 ,20/-1 ,30 m pe fundul casetei s-au conturat formaoiuni
rotunde, cu cromatică diferită, de la cenuoiu la cărămiziu, atât
în spatele paramentului interior cât Oi sub emplecton.
FormaOiuni asemănătoare au devenit vizibile Oi pe profilurile
casetei2.
În S Xl/2003 (1 4 x 4 m) s-a urmărit verificarea
stratigrafiei, cronologiei oi structurii fortificaoiei cu val Oi oano de
pe terasa estică. E bine de reamintit că săpăturile anterioare
indicau o folosire in două etape a acesteia, sec. IV - III a. Chr.
Oi 1 a. Chr. 1 p. Chr. ObservaDiile respective sunt in măsură să
fie confirmate de săpătura din 2003. Straturile superficiale
con'in ceramică, relativ puoină, atribuibilă sec. 1 a. Chr. 1 p.
Chr., în vreme ce acelea mai profunde concin resturi de
ceramică încadrabile Latene-ului timpuriu.

R o rnân1a - campa n i a 2003

Două complexe se detaoează prin posibila lor
importanoă. Primul dintre ele s-a conturat chiar pe culmina�ia
fortificaOiei (între -o, 15 Oi 0,40 m, carouri le 2-4), Oi era compus
din bucăOi de cărămizi arse de dimensiuni diferite, unele
aproape întregi, altele mult mai mărunte, dar care nu
acopereau decât aproximativ o treime din fundul secUiunii.
BucăOile de cărămidă nu erau dispuse după o regulă de
aranjare sesizabilă, ci amestecate, cele mai mari cu cele mai
mici, dar oricum toate împreună formau o masă compactă.
Resturi de cărămidă arsă s-au găsit Oi în carouri le 10-1 1 , la o
adâncime relativă de 0,95-1 ,15 m. Acestea, laDă de cele de la
cota dominantă a fortificaoiei, erau evident mai dispersate, de
parcă ar fi fost antrenate la vale întâmplător. Mai jos, cu
aprox. O, 1 O-Q,20 m, s-a conturat un complex compus din
fragmente ceramice din mai multe vase, lucrate cu mâna, o
unealtă de olar (calapod) Oi două fragmente mărunte dintr-un
vas atic, decorat cu figuri roDii. Materialele enumerate erau
amestecate cu cenuoă Oi cărbune, extinse în mod limpede pe
cel puOin jumătate din lăDimea secoiunii. DeDi mai puein
consistent laDă de complexul asemănător din Cas. 4/2003, cel
din S Xl/2003 rămâne prioritar de urmărit în viitoarea
campanie.
Planşa 1 2.

Note:
1 V. V. Zirra Oi col.,
2003, p. 51 -52.
2 Ibidem, p. 52.

Bâzdâna, corn. Calopăr, jud. Dolj,

CCA

33. Berveni, com. Berveni, jud. Satu Mare
Punct: Holmoş Il
Cod sit: 13704 1.02

Colectiv: Robert Gindele - responsabil (MJ Salu Mare)
Punctul de hotar Holmoş se situează la 4 km N de
comuna Berveni, în zona de frontieră româna-ungară. Situl
arheologic se întinde pe malul fostei mlaştini Ecedea şi este
compus din trei obiective: Holmoş 1 aşezare tell din epoca
bronzului cultura Otomani, aşezare hallstattiană, Holmoş 11
aşezare din epoca romană. Aşezarea din epoca romană se
situează pe o limbă de pământ larg de cea. 50 de m, lung de
cea. 200 de m şi este despă�ită de malul mlaştinii de un
pârâu mlăştinos. Acest amplasament a fost locuit exclusiv în
epoca romană, complexele nefiind deranjate de complexele
din alte perioade istorice.
in anul 2003 au fost continuate săpăturile din anul
2001 pe partea stângă a drumului de ţară care trece prin situl
arheologic, pe teritoriul asociaţiei de agricultori ,.Berlapi"
Berveni. Au fost practicate următoarele secţiuni:
SI
30 x 1 m
S 11
30 x 1 m
S ili
10 x 1 m
S IV
4x1 m
SV
10x 3 m
S VI
10 x 3 m
S VII 6 x 3 m
S VIII 20 x 3 m
S IX
9x3m
·

-

-
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Total 233 m2
Stratigrafie:
Stratul superior (0,35-0,40 m) arabil are o culoare
cenuşiu-negricioasă şi conţine foarte multe fragmente
ceramice şi chirpic. Stratul al doilea (0,35/0,4(}-{),50 m) are o
culoare cenuşiu-închisă şi conţine deasemenea foarte multe
fragmente ceramice şi chirpic. Stratul al treilea (0,50-0,60 m)
are o culoare cenuşiu deschisă, cu puţine fragmente ceramice
şi chirpic.
Faza 1 Ateliere:
Atelier 1 . C 7/S 1, C 22/S VI groapa de deservire pentru vatra
C 26/S VI. Forma ovală in plan 1 ,90 x 3 m; se adânceşte in
două trepte de la nivelul conturării (-0,50 m) la prima treaptă (0,80 m) la bază (-1 ,06 m). Pe latura dreaptă se observă o
intrare cu trei trepte de la steril (-0,50 m) la prima treaptă (0,60 m) la a doua treaptă ( -0,90 m) la bază (-1 ,06 m). Spre
vatră a fost realizat un acces larg de 0,40 m, prima treaptă (0,91 m) a doua treaptă ( -1 m) la bază ( -1 ,06 m).
C 26/S VI vatră. Forma ovală in plan, pa�ial cercetată, 1 x
1 ,40 m. Conturat la -o,61 m. Vatra este foarte slab arsă, se
conturează prin pigmenţi de lut ars.
Atelier 2.C 32/S V groapa de deservire pentru vatra C 31/S V.
Forma ovală in plan 1 ,30 x 1 m, cu o intrare pe partea dreaptă
şi cu un acces spre vatră. Groapa coboară in două trepte de
la nivelul de conturare (-0,53 m), la prima treaptă (-0,70 m) la
fund (-1 ,06 m). Intrarea 0,60 x 0,60 m este formată din două
trepte, la prima treaptă (-0,78 m), la bază (-1 ,06 m). Accesul la
vatră se face in două trepte, la prima treaptă (-0,60 m), la
bază (-1 ,06 m).
C 31/S V vatră. Forma circulară in plan, pa�ial cercetată, cu
diametru! de 0,90 m. Conturat la -Q,44 m. Vatra este foarte
slab arsă, se conturează prin pigmenţi de lut ars.
Atelier 3. C 1 1/S 1, C 35/S V groapa de deservire pentru vatra
C 34/S V. Forma ovală în plan 2 x 1 ,90 m. Se adânceşte
puţin, într-o singură treaptă, de la nivelul conturării (-0,50 m) la
fund (-0,58 m).
C 34/S V vatră. Forma ovală in plan 0,56 x 0,80 m. Conturat
la -Q,44 m. Vatra este mai bine arsă decât celelalte vetre, dar
nu s-a putut stabili grosimea lutului ars.
Atelier 4. C 36/S V groapa de deservire. Taie vatra atelierului
3. Groapă ovală 0,98 x 0,88 m, coboară intr-o singură treaptă
de la nivelul conturării (-0,55 m) la bază (-1 ,04 m). Are un
acces la vatră larg de 0,50-0,60 m, lungimea cercetată 0,78
m. Coboară în trei trepte de la nivelul conturării la prima
treaptă (-0,60 m) la a doua treaptă (-0,65 m), la bază (-1 ,04
m).
Faza 11 Locuinte.
Locuinţa 4. C 6/S 1, C 18/S IV, C 27/S IX şanţul de fundaţie a
peretelui estic, 6 m prins în secţiune. Lărgimea şanţului 0,800,90 m, adâncimea coboară de la nivelul de conturare (-0,50
m) la bază (-0,70 m). La bază s-au conturat urmele parilor pe
două rânduri de la construcţia peretelui: rândul exterior, Gr.
20/ S IV, Gr. 22/S IV cu diametre de O, 1 8-0,20 m şi o urmă de
par la mijloc Gr. 1 9/ S IV, circulară, cu diametru! de 0,30 m.
Locuinţa 3. C 15/S 1, C 20/S VII şanţul de fundaţie a per!ltelui
vestic, 4 m prins în secţiune. Lărgimea 0,60-0,70 de m. In S 1
coboară într-o singură treaptă, de la nivelul conturării (-0,40
m) la bază (-0,50 m). În S VII coboară în două trepte de la
nivelul conturării (-0,40 m) la prima treaptă (-0,46 m) la bază (-
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0,50 m). La bază s-au conturat urmele parilor pe două rânduri
de la construcţia peretelui: rândul exterior, Gr. 1 6/S 1, Gr. 29/S
1, cu diametre de O, 1 8-0,20 m rândul interior Gr. 31 cu
diametru! de 0,20 m şi o urmă de par la mijloc Gr 17/ SI,
diametru! 0,30 m Gr. 28/S VII rectangular, cu o latură de 0,70
m.
C 8/S 1, C 21/S VI şanţul de fundaţie a peretelui estic, 4 m
prins în secţiune. Lărgimea 0,60-0,70 de m. În S 1 coboară
într-o singură treaptă, de la nivelul conturării (-0,40 m) la fund
(-0,50 m). În S VII coboară in două trepte de la nivelul
conturării (-0,40 m) la prima treaptă (-0,46 m) la bază (-0,50
m). La bază s-au conturat urmele parilor pe două rânduri de la
construcţia peretelui: rândul exterior Gr. 26 şi rândul interior
Gr. 27, cu diametru! de 0,20 m, o urmă de par la mijloc, Gr. 25
cu diametru! de 0,40 m.
Locuinţa 2. C 13/S 1, C23/S V şanţul de fundaţie a peretelui
vestic, 4 m prins în secţiune. Lărgimea 0,60-0,70 m. În S 1
coboară într-o singură treaptă, de la nivelul conturării (-0,35
m) la fund (-0,50 m). În S V coboară într-o singură treaptă, de
la nivelul conturării (-0,50 m) la fund (-0,62 m). Pe baza
fundaţiei de perete s-a putut observa urma unor bârne
aşezate pe lungimea şanţului.
C 1 6/S 11, C 24/S VIII şanţul de fundaţie a peretelui estic, 4 m
prins în secţiune. Lărgimea de 0,70 - 1 m. În S 1 coboară într-o
singură treaptă, de la nivelul conturării (-0,35 m) la fund (-0,60
m). În S VIII coboară într-o singură treaptă, de la nivelul
conturării (-0,48 m) la fund (-0,58 m). Pe baza fundaţiei de
perete s-au putut observa urmele unor bârne aşezate
transversal.
Anexe locuinţa 2. C 29 groapă circulară. Diametru! 0,50 m,
coboară de la nivelul conturării (-0,75 m) la fund (-1 ,40 m).
Fără inventar.
C 38 fântână, pa�ial săpată. Circulară, cu diametru! de 1 m,
se adânceşte la adâncimea 2 m până la apa freatică. S-a
conturat la -Q,76 m Fântâna avea o intrare rectangulară, de
1 ,40 x 0,68 m, adâncită la -Q,78 m.
C 37 groapă rectangulară, pa�ial săpată, 1 ,40 x 2,40 m. Se
adânceşte în două trepte de la conturare (-0,56 m) la prima
treaptă (-1 ,02 m) la fund (-1 ,28 m). Pe colţul sudic se poate
observa o treaptă de intrare la -Q,80 m.
Faza III
Locuinţa 1. C 14/S 1, C 33/S VIII şanţul de fundaţie a peretelui
vestic, 5 m prins in secţiune. S-a conturat foarte greu, la
adâncimea de 0,48 de m. Se adânceşte la -Q,54 m. Lăţimea
este de 0,80-0,90 m.
C 1 7/ S 1 , C 30/S VIII şanţul de fundaţie a peretelui estic, 6,5
m prins în secţiune. S-a conturat amestecat cu lutul galben.
Lărgimea 0,90-1 m. Foarte probabil, că au fost scoase
bârnele, pentru că a fost săpată în două trepte de la nivelul de
conturare (-0,52 m) la prima treaptă (-0,90 m) la fund (-1 ,10
m).
Complexe fără posibilitatea de încadrare într-o fază:
C 28/S IX. Groapă fără o formă clară, tăiată de şanţul de
fundaţie a locuinţei 4. Conturat la -Q,42 m se adânceşte la
0,68 m. Lăţimi maxime 1 ,80 x 1 ,40 m.
C 9-1 0/S 1 . Groapă alungită, parţial săpată. S-a conturat foarte
greu, la -Q,50 m. Coboară în mai multe trepte la -1 m.
Lăţimea in secţiune 1 ,30 m.

-
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C 41/S V/S VIII, conturat după demontarea martorului dintre
secţiuni. Groapă circulară, pa�ial săpată, diametru! 2,50 m, s
a conturat la -Q,60 m şi se adânceşte la -Q,68 m. Groapa a
fost înconjurată de gropi de stâlpi: Gr.36/ SVIII adâncimea de
0,72 m, diametru! 0,50 m; Gr. 34/S VIII adâncimea de 0,77 m,
diametru! 0,40 m; Gr. 32/S V adâncimea de 0,80 m, diametru!
0,50 x 0,40 m; Gr. 33/S V, adâncimea de 0,76 m, diametru!
0,40 m; Gr. 35/S V adâncimea de 0,80 m, diametru! 0,40 m.
În anul 2003 s-a continuat dezvelirea L 1 . Lăţimea
locuinţei este de 6 m, lungimea cercetată de 27 de m. S-a
continuat dezvelirea L2, lăţimea 7 m, lungimea cercetată 1 O
m. Au fost descoperite alte două locuinţe de tip identic: L3, cu
lăţimea de 7 m, lungimea cercetată 4 m şi L4, prins numai pe
o latură de 7 m. S-a obţinut date privind sistemul de
construcţie a pereţilor. S-au conturat în şanţurile de fundaţie
urmele a două şiruri de pari, lângă pereţii şanţurilor cu
diametre de O, 1 8-0,20 m şi urmele unor bârne la mijlocul
şanţurilor, cu diametru! de 0,30-0,40 m. S-au conturat urmele
unor bârne aşezate transversal, între pari, care foarte probabil
formau structura de rezistenţă a pereţilor. Aceste locuinţe au
fost construite în două faze. La faza a 11 a aşezării apa�in L2,
3, 4, paralele, orientate N - S, formând o "stradă". De faza a III
a aşezării apa�ine L 1, orientat NE - SV, în superpoziţie faţă
de L2.
Sub nivelul locuinţelor din faza 11 s-au conturat 3
vetre cu groapă de deservire şi o groapă de deservire,
apa�inând fazei 1 a aşezării.
Tipul de locuinţe este unicat pe teritoriul României şi
în Bazinul Carpatic. Cele mai bune analogii găsim în N
Poloniei şi Germaniei, pe malul Mării Baltice.
Materialul arheologic din prima fază se compune
într-un procentaj covârşitor din ceramică modelată cu mâna,
de factură germanică, apa�inând culturii Przeworsk. Datarea
acestei faze se bazează deocamdată pe ceramică. Pe baza
contextelor similare faza 1 se încadrează în a doua jumătate a
sec. 11 - prima jumătate a sec. III. Între materialul arheologic
din fazele 11 şi III nu există mare diferenţă. Apare ceramica
cenuşie de factură romană, ceramica ştampilată intr-un
procentaj redus, fragmente de ceramică vopsită roşiatică
romană şi fragmente de terra sigillata. Apare desemenea
ceramica de factură dacică, cu brâu alveolat şi opaiţele
dacice. Alături de materialul ceramic au fost descoperite şi
piroane, cuie, clanţe folosite in construcţia locuinţelor. Foarte
probabil, că fazele 1 1 şi III se datează în a doua jumătate a
secolului III. Această datare este sprijinită şi de două monede
de bronz romane, probabil din a doua jumătate a secolului III.
Având in vedere tipul de locuinţe şi numărul mare de piese
romane (în anul 2001 a fost descoperit un vas de bronz),
foarte probabil, că aşezarea de la Berveni-Holmoş 1 1 a fost
locuită de o elită tribală germanică, a cărei cultură materială a
fost influenţată de cultura materială dacică, şi de cultura
materială provincială romană. [Robert Gindele]
Planşa 1 3.
Zusammenfassung
Die Fundstelle Berveni-Holmoş befindet sich 4 km
nărdlich von dem Dorf Berveni, an dem Rand des ehemeligen
Moors Ecedea: Holmos 1 bronzezeitliche Siedlung Typ Tell
(Otomani Kultur); Holmos 11- kaiserzeitliche Siedlung. Der
-

Fundort Holmos 11 wurde nur in der Kaiserzeit bewohnt. lm
Jahre 2003 wurden die Ausgrabungen von 2001
weiterge!Ohrt. Wir kănnten in diesem Jahr drei
Siedlungsphase abscheiden. Zu der altesten Phase gehărten
4 Werkstatte, zur zweiten 3 oberirdische Wohnhauser und zur
dritten 1 oberirdisches Wohnhaus .
Die Werkstă.tte bestehen aus einem Ofen und einer
Arbeitsgrube und hatten als lnventur handgemachte
Przeworskkeramik. Die oberirdische Wohnhauser - teilweise
freigelegt - sind Typ Stallhaus, mit Wandgruben, mit einer
Breitseite von 6-7 m und einer Lange von wahrscheinlich 2530 m. In den Wohnhausern und in der Fi.illerde der
Wandgrube wurden handgemachte Przeworskkeramik, graue,
eingestempelte scheibengedrehte Keramik und zwei kleine
Bronzemi.inzen entdeckt. In dieser zweiten Phase erschienen
schon auch Topfsti.icke mit dakischem Charakter und Nagel
und Bri.ickennagel aus dem Zimmerwerk der Hauser. Dieser
Wohnungstyp wurde bis jetzt im oberen TheiBgebiet nicht
entdeckt. Aufgrund der Keramikfunde kănnen wir die erste
Siedlungsphase im 11. Jahrhundert und die zwite und dritte
Siedlungsphase im III. Jahrhundert datieren.
34. Biharea, com. Biharea, jud. Bihor
Punct: Cetatea de pământ
Cod sit: 27445. 01

Colectiv: Sever Dumitraşcu - responsabil, Florin Sfrengeu responsabil sector, studenţii Laura Ardelean, Mihaela Goman,
Lucian Goman (Univ. Oradea)
În anul 2003, cercetările arheologice s-au desfăşurat
tot in incinta cetăţii de pământ, zona de S, continuându-se
cercetările din anii precedenţi. S-a prelungit S 1-2001 cu încă
15 m şi s-au trasat două casete, una de 6 x 4 m (C 1 -2003)
spre valul sudic al cetăţii, la 1 m de S 1 -2001 , în dreptul
metrilor 28-34, a doua de 2 x 5 m (C 2-2003) la N de S 1 2001 , la 0,5 m (în dreptul metri lor 28-33, în continuarea C 32002).
S1 - 2003 - metrii 35-50:
Stratul de cultură medieval timpuriu apare după
înlăturarea stratului vegetal ce are o grosime variabilă de 0,26
- 0,36 m. Acest strat conţine numeroase fragmente ceramice
caracteristice secolelor XI-XIII (fragmente de cazane de lut),
numeroase oase de animale, diferite piese din metal şi pietre
de râu rulate. Între m. 35-37 a fost dezvelită o platformă de
pietre la adâncimea de 0,38 - 0,40 m. Între m. 38-41 s-a
dezvelit o locuinţă cu vatră de foc, care se adânceşte la -1 1 ,15 m. Pe laturile de E şi V apar două gropi de stâlpi de
susţinere. O altă platformă de pietre de râu aflată la
adânc imea de 0,40 m, a fost evidenţiată intre metrii 41 ,8042,74. La capătul estic între metrii 48-49, se adânceşte o
groapă până la -1 ,45 m. Sub acest strat de cultură apare
stratul steril de argilă galbenă.
C 1 -2003 - 6 x 4 m
Săpăturile arheologice au dezvelit o constructie din
piatră (gresie şi calcar cioplite) şi cărămidă cu mortar: cu o
absidă spre S, la adâncimea de 0,50-0,52 m. Această
construcţie poate fi pusă in legătură cu urmele dezvelite in
anul precedent, când s-a descoperit in imediata vecinătate şi
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La adâncimea de 2,1 O m, în sterilul arheologic s-au
conturat 4 gropi de stâlp sub forma unor pete de culoare
neagră, gropi care proveneau de la o locuinţă de suprafaţă
notată cu indicativul L2.
s 2/2003
La adâncimea de 1 ,80 m a fost identificat un cuptor
notat cu indicativul C1. Această instala�e de foc face parte din
categoria cuptoarelor de tip "pietrar", cu pereţii ridicaţi din
pietre clădite una peste alta. Cuptorul a fost distrus din
vechime.
s 3/2003
În această suprafaţă au fost descoperite mai multe
fragmente ceramice, fără a se identifica urmele unor
complexe arheologice.
s 4/2003
La adâncimea de 1 m, a fost surprinsă groapa
notată cu indicativul G1. Acest complex avea forma oval
alungită şi se adâncea in steril până la -1 ,20 m. Pe nivelul 0,90 m, a fost conturată o nouă groapă notată G2. Fundul
complexului a fost atins la adâncimea de 1 , 1 5 m.
s 5/2003
La adâncimea de 1 m, a fost surprinsă groapa
notată cu indicativul G3, fundul acestui complex atingând
adâncimea de 1 ,28m.
s 6/2003
La adâncimea de 0,70 m, a fost surpnnsa o
instalaţie de foc (vatră). Aceasta a fost realizată din lut făţuit
aplicat peste un pat din pietre de râu. La adâncimea de 1 m, a
fost conturată o locuinţă notată cu indicativul L3. Locuinţa este
de tip adâncit, fiind săpată in trepte in sterilul arheologic.
Complexul era prevăzut cu două instalaţii de foc: un cuptor
scobi! în peretele locuinţei şi o vatră plasată pe podea. De
asemenea, in acestă secţiune au mai fost identificate
următoarele complexe: o locuinţă (L4) şi trei gropi (G4, G5,
G6).
L4 - la adâncimea de 1 m, au fost conturate 6 gropi de stâlp,
ce provin de la o locuinţă de suprafaţă.
G4 - complex de formă ovală, conturat la adâncimea de 1 m.
G5 - complex de formă oval-alungită, conturat la adâncimea
de 1 m.
G6 - complex de formă oval-alungită, conturat la adâncimea
de 1 m.
s 7/2003
La adâncimea de 1 m, a fost surprins un cuptor,
notat cu indicativul C2. Acesta a fost distrus din vechime, in
momentul decopertării prezentându-se sub forma unei
aglomerări de pietre de râu şi blocuri de micaşist.
s 8/2003
La adâncimea de 1 m, a fost surprinsă o groapă de
stâlp de formă circulară, care se adâncea in steril 0,20 m.
s 9/2003
În această suprafaţă, la adâncimea de 1 m, au fost
surprinse şase gropi de stâlp, care delimitau o construcţie de
suprafaţă (construcţie notată cu indicativul L5).
s 10/2003
La adâncimea de 1 ,20 m, a fost conturată o groapă
de formă ovală, notată cu indicativul G7.
Au mai fost surprinse următoarele complexe:

un fragment de colonetă romanică, aparţinând eventual
construcţiei sau turnului care s-a dărâma!. Stratul de cultură
cu construcţii de piatră se pare că a bulversa! nivelul cu
cazane de lut şi pinteni cu spin, adâncindu-se până la -0,80 0,85 m. in apropierea absidei apar două gropi (metrii 4,004,20 respectiv 5,00-5,20), cu adâncimea de 1 ,1 5-1 ,20 m. În
profilul stratigrafic sudic (spre valul de pământ), se remarcă un
strat de pământ galben-maroniu, aflat imediat sub stratul
vegetal, scurs probabil din mantaua valului, fără urme de
cultură materială, ce se adânceşte până la -0,40 -0,50 m.
Stratul de cultură medieval timpuriu (cel cu construcţiile din
piatră şi cărămidă) are o grosime variabilă, adâncindu-se spre
centru până la -1 ,30 m. S-au descoperit numeroase oase de
animale, câteva fragmente ceramice, precum şi diferite piese
din metal caracteristice secolelor XI-XIII. Sub acest strat de
cultură apare un strat de pământ galben-negricios pigmentat
aproape steril, ce se adânceşte in zona centrală până la -1 ,55
-1 ,60 m, pătrunzându-se in solul virgin (argilă galbenă).
C 2-2003. 2 x 5 m
Aici au fost puse in evidenţă mai multe platforme de
pietre de râu rulate, ce se află la o adâncime de 0,30-0,34 m:
prima intre metrii 0,60-1 ,30, a doua intre metrii 2-2,80, iar a
treia între metrii 4 şi 5.
Cercetările arheologice vor fi continuate in anii
următori pentru a putea fi lămurită problema construcţiei (din
piatră şi cărămidă cu mortar) cu absidă, precum şi a
platformelor din pietre de râu rulate.
Materialul arheologic a fost adunat in întregime şi
depus in vederea studierii în laboratorul Univ. Oradea.
Materialul osteologie a fost predat secţiei de ştiinţe
naturale a MTC Oradea pentru a fi determinat de specialişti.
35. Bobota, corn. Bobota, jud. Sălaj
Punct: Pe Vale
Cod sit: 140299.02

Colectiv: Dan Băcueţ-Crişan (MJIA Zalău), Daniel Vasile Sana
(DCCPCN Sălaj)
Situl arheologic este plasat in hotarul localităţii
Bobota (corn. Bobota), judeţul Sălaj, pe ambele maluri ale
râului Crasna, in aval de podul rutier Bobota-Derşida, la cea
400 m de acesta.
Săpătura arheologică a fost realizată in baza
autorizaţiei nr. 196/2003 emisă de MCC.
Cercetările din acest sit au avut un caracter de
salvare, fapt determinat de lucrările de amenajare a cursului
râului Crasna (beneficiar Administraţia Naţională "Apele
Române" SA, Direcţia Apelor Someş-Tisa).
in cadrul cercetărilor desfăşurate in anul 2003, pe
malul stâng al râului Crasna, au fost trasate 10 secţiuni,
notate: S 1 , S 2, S 3, S 4, S 5, S 6, S 7, S 8, S 9 şi S 1 O.
Din punct de vedere stratigrafic, situaţia se prezintă
astfel: depunere modernă (lut maroniu), strat cu materiale
arheologice din sec. XIV - XVI (cenuşiu negricios), strat cu
materiale arheologice din sec. IX X (de culoare neagră),
steril arheologic (galben lutos).
s 1/2003
-
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Locuinţa L 1 - depistată prin îndreptarea unei porţiuni din malul
(stâng) al râului Crasna.
Locuinţa X - complex depistat în malul drept al râu lui Crasna.
În cadrul săpăturilor de salvare desfăşurate în anul
2003, la Bobota "Pe Vale" au fost identificate cinci locuinţe,
două cuptoare şi şapte gropi. Materialul arheologic este bogat
şi variat: ceramică (oale, ţesturi, tăviţe), piese de metal (cuţite
de fier, cuie), unelte din piatră (gresii pentru ascuţit) sau din os
(străpungătoare, ace).
Pe baza materialului arheologic descoperit,
aşezarea din acest punct poate fi datată în linii mari în sec.
VIII-IX. Pe lângă complexele medievale timpurii, în suprafaţele
cercetate au fost recoltate şi fragmente ceramice din epoca
romană (sec. 1 1-111), precum şi din evul mediu (sec. XV-XVI).
Întreaga cantitate de material arheologic se află în
depozitele MJIA Zalău.

H on� clrl id. - cam pan i a 2003

cu lăţimea de 0,52 m. Această lăţime a canalului este
constantă pe o lungime de cea. 1 m, după care se lărgeşte
treptat pe măsură ce înaintează spre bucătărie. Luând în
considerare faptul că întregul ansamblu are un umăr de
zidărie ( la -2,65 m), putem susţine ipoteza acoperirii acestuia
cu un pod din lemn.
Construcţia subterană cu boltă se află la distanţă de
2 m de faţa de V a turnului şi a fost demolată parţial de
canalizare. Ceea ce putem preciza este faptul că zidul lateral
al construcţiei avea o grosime de 0,46 m, şi pe el se sprijinea
o boltă a cărei deschidere era de cea. 2 m (calculat după axul
bolţii vizibil în zidărie). Demolarea şi nivelarea deasupra ruinei
au intervenit relativ târziu, materialele descoperite aparţinând
sec. XX. Cărămida folosită la boltă este bine arsă şi are
dimensiunile 30 x 15 x 5 cm.
S 25 a fost realizată paralel cu S23 la colţul de NV al
turnului cu scopul determinării condiţiilor de fundare.
S 24 a fost plasată perpendicular pe peretele de E al
corpului 1, la distanţă de 2 m de umărul realizat de clădirea
adosată neogotică. Secţiunea a avut lungimea de 7 m şi a
avut scop principal verificarea traseului zidului de fortificare.
Zidul fortificaţiei este orientat pe direcţia SSE - NNV,
are o grosime de 1 ,60 m şi este realizat integral din piatră
legată cu mortar din var şi nisip de calitate medie. Mortarul are
un aspect albicios şi conţine mult var în compoziţie. La mică
distanţă (0,26 m) a fost identificat un zid de sprijin, care avea
rolul de fixare a pământului din partea exterioară a fortificaţiei.
Ţesut cu zidul fortificaţiei, pe direcţia E - V, a apărut un zid
ruina! care făcea parte dintr-un sistem de construcţii interioare
despre care nu avem alte informaţii.
Stratigrafic se poate constata un nivel de locuire
preistorică peste care se suprapun nivelele de cultură
medievale. La interior se înregistrează umpleri succesive care
contin
materiale arheologice databile începând cu sec al XVII
lea. ' În exterior se observă o umplere deasupra bermei şi în
şanţ, după care urmează o perioadă în care se aruncă aici
gunoaie (sec. XVIII), urmată de demolarea zidului de
fortificaţie. După acest moment urmează o nivelare legată de
dezafectarea completă a zidului de fortificatie, peste care
intervine un nivel de demolare-reparaţie la clădiri aflate în
zona celei actuale. Peste acest nivel s-a modificat configuraţia
terenului din zona şanţului de apărare, intervenţie legată cu
grad mare de probabilitate de momentul ridicării faţadei
neogotice, urmată de demolări şi nivelări succesive.
Turnul cu orologiu ocupă un spaţiu pe care altădată
se afla o mlaştină, la limita unui platou mai înalt. Stratul de
argilă galbenă surprins în partea de E a secţiunii 22 dă
marginea platoului, dovadă fiind faptul că în S25 la o
adâncime mult mai mare se găseşte doar pământ mâlos cu
urme de turbă. Nivelul apei freatice în această zonă este
foarte sus: în perioadă fără ploi cu 0,20 m sub talpa fundaţiei
turnului.
Pe locul actual al turnului a funcţionat o construcţie
anterioară din care s-a păstrat doar un tronson.
Zidul fortificaţiei vechi dispunea de amenajări
interioare şi de un zid de sprijin la exterior, în faţa căruia se
afla o bermă pavată cu lespezi mari de piatră, după care urma
şanţul de apărare. Clădirea actuală a fost amplasată după ce
amenajarea interioară din timpul funcţionării tortului a fost

36. Bonţida, com. Bonţida, jud. Cluj
Punct: Castelul Banffy
Cod sit: 56229.03

Colectiv: Daniela Marcu lstrate - responsabil, Angel lstrate
(SC Damasus SRL Braşov).
Campania arheologică din anul 2003 de la Castelul
Banffy din Bonţida a avut două obiective precise: 1 . culegerea
datelor referitoare la condiţiile de fundare a turnului cu ceas
din zona bucătăriilor; 2. identificarea traseului zidului
fortificaţiei în raport cu clădirea actuală a corpului 1. Au fost
trasate patru secţiuni.
S 22 a fost deschisă pe latura de N a turnului cu
ceas, la intersecţia dintre turn şi zidul bucătăriilor. A avut
dimensiunile 1 ,20 x 2,50 m, şi a urmărit clarificarea relaţiei
dintre zidul bucătăriilor şi turnul cu orologiu. S-a constatat că
cele două structuri sunt ţesute la nivelul fundaţiilor. Apareiajul
ambelor clădiri este îmbunătăţit în zona soclului cu placaj
(gros de cea 10 cm) din piatră de calcar, astăzi foarte distrus
în unele porţiuni. La o distanţă de 1 ,90 m de turn a fost
identificată o ruină, orientată pe direcţia E - V şi suprapusă de
fundaţia actuală a bucătăriilor.
Stratigrafia ne prezintă un nivel de construcţie care
se întâlneşte cu zidul turnului şi care a fost tăiat de groapa de
demolare a zidului vechi. În general avem de-a face cu
nivelări repetate din care cele mai timpurii materiale recoltate
se datează în sec. al XVIII-lea. Singurul element in situ ar fi un
şanţ oblic care iese de sub fundaţia turnului şi continuă pe
direcţia SE - NV. Şanţul are o lăţime de cea. 0,80 m, a fost
săpat în solul neumblat de mlaştină şi conţine o umplutură cu
pământ negru, pietre şi resturi de lemn.
S 23 a fost plasată în prelungirea zidului de S al
turnului, cuprinzând parţial şi spaţiul din interior. Aici a fost
descoperit un sistem de canalizare şi o construcţie subterană
cu boltă din cărămidă, ale cărei coordonate ne sunt
deocamdată necunoscute.
Sistemul de canalizare a fost construit în întregime
din cărămidă şi după toate indiciile avea rol de colectare
temporară a resturilor menajere de la bucătărie. În capătul
canalizării se află o fosă septică de formă ovală (diametru!

maxim 1 ,04 m), pavată cu cărămidă, în care se varsă un canal
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dezafectată. În sec al XIX-lea, odată cu ridicarea faţadei
neogotice, au loc şi mari mişcări de pământ menite să creeze
un spaţiu suficient in faţa noii construcţii; acum se umple pe
latura de E şanţul de apărare pentru a se lăţi suprafaţa utilă
de la nivelul platoului.
37. Borduşani, com. Borduşani, jud. lalomiţa
Punct: Popină
Cod sit: 92998.0 1

Colectiv: Dragomir Popovici (MNIR), Florin Vlad (MJ lalomiţa),
Ionuţ Torcică (UV Târgovişte), Alexandru Nălbitoru (MM
Câmpulung)

În cadrul cercetării arheologice interdisciplinare
realizată aici, in campania anului 2003, colectivul şantierului
şi-a propus in principal următoarele:
- continuarea cercetărilor in suprafeţele � şi v cu scopul
punerii in conexiune stratigrafică a acestora cu suprafaţa a;
- terminarea cercetării structurilor de locuire surprinse in
campania precedentă;
- urmărirea prioritară a relaţiilor spaţiale existente intre
diversele structuri de locuire;
- continuarea studierii zonelor de pasaj observate între
diversele structuri de locuire în decursul campaniilor
precedente;
- realizarea diagramei stratigrafice a săpăturii acestei
campanii;
Cercetările efectuate au permis obţinerea unor date
foarte importante, referitoare în special la ultimile niveluri de
locuire gumelniţene de pe popina de la Borduşani: locuinţe,
soluţii constructive, materiale utilizate şi relaţiile spaţiale
observate mai ales în cazul locuinţei nr. 33 ale cărei resturi au
fost demontate integral. S-a putut observa astfel că aceasta,
neincendiată, pare să fi fost distrusă intenţionat şi sistematic.
Resturi ale podelei cu lipiturile refacerilor erau răvăşite printre
bucăţi mai mari ale pereţilor.
Locuinţa pare să fi fost împărţită in două camere cu
dimensiuni diferite. A fost surprins şi o parte din pragul de
lemn amplasat în zona trecerii dintre acestea.
Structura de combustie a fost şi ea distrusă
sistematic şi in consecinţă nu s-a putut preciza dacă era un
cuptor sau o vatră. Era amplasată in camera mai mare, lângă
ea fiind grupate mai multe fragmente ceramice provenind de
la vase modelate din pastă fină şi dimensiuni medii şi mici.
Fragmente ceramice provenind de la vase modelate din pastă
grosieră şi semifină cu dimensiuni mai mari, erau grupate in
camera mai mică, în zona de SV a acesteia.
O atenţie deosebită a fost acordată zonelor de
pasaj, care sugerează o utilizare specifică a spaţiului in cazul
acestei aşezări. Aceste observaţii vor trebui confirmate de
viitoarele cercetări.
A fost creată baza de date a şantierului in care au
fost introduse toate înregistrările (US-uri) din suprafeţele � şi V
şi tot utilajul pe piatră şi silex din campaniile 2000-2003. Au
fost realizate şi Diagramele Stratigrafice Cumulative de Sector
ale aceloraşi suprafeţe.
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S-a continuat prelucrarea materialului ceramic din
campaniile 2000-2003 şi introducerea fişelor in baza de date a
şantierului.
Studiul arheozoologic al faunei de mamifere
Adrian Bălăşescu (MNIR-CNCP), Valentin Dumitraşcu (IAB),
Elek Ioan Popa (student Univ. Bucureşti)
Fauna de la Borduşani analizată in urma săpăturilor
din vara anului 2003 numără peste 2000 de resturi de
mamifere, din care au fost determinate specific circa 1254
(65%). Speciile de mamifere aparţin atât animalelor
domestice: Bas taurus (vită domestică), Ovis aries (oaie),
Capra hircus (capră), Sus domesticus (porc), Canis familiaris
(câine), cât şi celor sălbatice: Canis lupus (lup), Vulpes vulpes
(vulpe), Lynx lynx (râs), Fetis silvestris (pisică sălbatică),
Martes sp. Oder), Meles meles (bursuc), Muste/a putorius
(dihor), Lutra lutra (vidra), Equus cf. caballus (cal sălbatic),
Sus scrofa (mistreţ), Cervus e/aphus (cerb), Capreolus
capreo/us (căprior), Bos primigenius (bour), Castor fiber
(castor) şi Lepus europaeus (iepure de câmp).
Animalele domestice sunt mai bine reprezentate ca
NR (81 , 1 %) şi ca NMI (66,7%) faţă de cele sălbatice.
Ca număr de resturi, bovinele şi porcinele au cea
mai mare pondere ca NR (circa 25% fiecare), ceea ce
sugerează rolul important pe care aceste specii il deţin in
cadrul paleoeconomiei animaliere. Pe locul doi se situează
ovicaprinele, urmate de resturile de câine.
Ca NMI situaţia este extrem de interesantă,
deoarece câinii, ovicaprinele şi suinele prezintă procentaje
apropiate care le plasează pe primul loc, acestea fiind urmate
de bovine. Totuşi din punct de vedere al cantităţii de carne
furnizate vita domestică are cea mai mare pondere.
Studiul vârstelor de sacrificare demonstrează că
bovinele erau exploatate atât pentru consumul carnal, cât şi
pentru produsele lor secundare pe care le furnizează, in timp
ce cornutele mici sunt exploatate în principal pentru produsele
lor secundare, in special lapte şi posibil lână.
În ceea ce priveşte sacrificarea câinilor pentru
consum, este greu de spus dacă acesta este un obicei
alimentar sau dacă in anumite circumstanţe de stres alimentar
(lipsa unor resurse alimentare in perioada de iarnă) specia are
o valoare alimentară.
Vânatul contribuie la suplimentarea resurselor de
hrană. Speciile de animale sălbatice cele mai bine
reprezentate sunt in principal mistreţul şi cerbul.
Studiu sedimentologic.Raport preliminar.
Constantin Haită (MNIR-CNCP)
În campania de cercetări arheologice 2003,
obiectivele noastre au fost continuarea cercetării
sedimentologice şi micromorfologice a locuinţelor
gumelniţene, in special a celor neincendiate, ca şi detalierea
stratigrafiei de ansamblu a aşezării.
in acest scop, în suprafaţa Sy, sector 34, SL 40
(conservată doar parţial, din cauza şanţurilor de fundaţie
posterioara şi a unor gropi getice), a fost studiată intreaga
succesiune stratigrafică a locuinţei, alcătuită din podele,
lutuieli fine, niveluri ocupaţionale şi nivelul de amenajare
depus inaintea realizării construcţiei.
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În scopul studierii microstratigrafiei succesiunilor de
construcţie, amenajare şi utilizare a spaţiului din interiorul
locuinţelor, a fost realizată, pe profilul vestic al martorului
stratigrafic al sectorului, o eşantionare continuă, pe două
coloane situate una in vecinătatea celeilalte, constând din 1 1
probe micromorfologice.
Studiile micromorfologice realizate până in prezent
au permis individualizarea diferitelor zone de activitate din
locuinţele gumelniţene, ca şi elaborarea unei baze de referinţă
pentru diferenţierea, din acest punct de vedere, a locuinţelor
gumelniţene din acest sit.
Cu ocazia realizării (in scopuri utilitare) unui sondaj
de 2 x 1 m, situat in vecinătatea vestică a suprafeţei
cercetate, a fost studiată şi eşantionată succesiunea
stratigrafică observată pe profilul estic. Foarte interesant este
faptul că, in această zonă, locuirea eneolitică nu este
suprapusă de nivelurile getice. Studiile micromorfologice
anterioare asupra unităţilor stratigrafice atribuite perioadei de
abandon a sitului după intreruperea locuirii eneolitice au
evidenţiat faptul că cele două niveluri culturale sunt separate
prin orizonturi formate prin transformarea pedogenetică a
nivelurilor eneolitice.
În cazul acestui sondaj, a putut fi observată şi
eşantionată micromorfologic o succesiune constând din
nivelurile de construcţie şi locuire ale unor locuinţe
gumelniţene, ca şi nivelurile transformate pedogenetic după
intreruperea locuirii eneolitice până in prezent.
38. Brăila, jud. Brăila
Cod sit:42691.01

Colectiv: Ionel Cândea, Niculina Dinu (M Brăila), Cristian
Apetrei (UDJ Galaţi)
În anii 2002-2003 cercetările arheologice au
continuat in ceea ce numim vatra medievală a oraşului Brăila1•
Perimetrul delimitat, aşa cum am arătat in nota de mai jos,
precum şi protecţia de care se bucură, ne permit să avansăm
destul de încet, dar cu rezultate, cel mai adesea, interesante.
Trebuie să spunem că urmărim, atât cât este cu
putinţă, cele trei necropole care au conturat însăşi aria pe
care a luat naştere şi a evoluat aşezarea medievală Brăila.
În acest sens am putut cerceta alte două puncte pe
str. Cetăţii, respectiv nr. 59 şi 72. Primul se află la circa 20 m
spre N de punctul Cetăţii nr. 70 (Casa Perpessicius), unde a
fost descoperită in 1986 necropola creştină a oraşului datată
sec. XIII-XIV. Aici, in această zonă, in 2003, am avut prilejul
să putem cerceta arheologic cele două puncte amintite mai
sus şi care ne-au permis să adăugăm date noi in privinţa
întinderii acestei prime necropole medievale a Brăilei.
Cel de-al treilea punct cercetat a fost str. Veche nr.
4 B.
Aşadar, pe str. Cetăţii nr. 59, cercetarea a putut fi
continuată - în raport cu Cetăţii 70 - după aproape 17 ani de
la campania ce a relevat prezenţa acestei necropole creştine
medievale ce precede, în mod indubitabil, fortificaţia din
secolul al XVI-lea ridicată de turci.
Pe suprafaţa, pe care urma să se ridice o nouă
casă, intr-un cartier asaltat de dorinţa de a construi, la nr. 59

am putut practica o suprafaţă de 4 x 4 m. Cunoscând în
general stratigrafia, aşa cum s-a înfăţişat ea in punctul Cetăţii
70, (deci la cea. 20 m spre S) ne aşteptam la date similare.
Mai întâi, pe toată suprafaţa de 16 m2 a existat un strat de
moloz de circa 0,90-1 m. Aspectul acestuia nu a fost omogen
el fiind rezultatul intervenţiilor din ultimii 30-40 de ani. Pe acest
loc s-au mai efectuat lucrări de construcţii in ultimii ani (nu de
anvergură ci magazii, etc.) care au răscolit depunerile, astfel
încât între -0,50 -1 m s-au găsit puţine fragmente ceramice şi
câteva fragmente de oase. Ceramica aceasta este smălţuită
(verde sau maro la interior şi exterior, cu o pastă fină, bine
arsă - cel puţin in parte). Subliniind încă odată cât de
frământat sau mai bine zis răscolit este pământul in aria fostei
necropole şi a fostei citadele, adăugăm şi menţiunea unei
mandibule umane şi a unei lulele (turceşti) la circa -1 ,20 şi
1 ,12 m.
Dacă in suprafeţele cercetate pe Cetăţii 70
inmormântările creştine au apărut după -2 -2, 1 O m. dar
deranjate2, aici, la -1 ,55 m au fost descoperite două cranii,
respectiv M53 şi M54, pentru că, atribuindu-le aceleaşi
necropole, le-am numerotat în continuare. Mai mult, ca şi în
situaţia de vis-a-vis, in preajma celor două cranii s-au
descoperit bârne groase sugerând resturile unor coşciuge,
distruse şi ele, ce pot să provină de la aceste două morminte
sau de la altele. La adâncimea de 1 ,70 m au fost descoperite
o serie de oase umane dar şi de animale, situaţie surprinsă şi
in str. Cetăţii 70. Caracteristic este şi faptul că intre -1 ,20 1 ,70 m nu există fragmente ceramice.
Pe măsura adâncirii suprafeţei, prezenţa pământului
negru afânat precum şi o vertebră cervicală (la -1 ,95 m) ne-au
dat certitudinea că, în mare, situaţia se repetă şi vom
surprinde şi alte morminte, poate, nederanjate.
Într-adevăr, la -2,30 m aproape de axul secţiunii e
apărut un nou schelet, de data aceasta întreg.
M55 - adâncimea 2,30 m. Capul la V şi privirea spre E,
lungimea in secţiune 1 ,70 m, oasele de la laba piciorului drept
erau deranjate, probabil din cauza unor rădăcini vegetale,
mâna dreaptă pe lângă corp iar stânga uşor pe bazin. Astfel,
pentru prima dată în această necropolă unde surprindem
întreg scheletul mormântului în secţiune, una dintre mâini este
aşezată pe bazin. Fără inventar.
Ulterior, spre V, la -2,60 m, a fost descoperit şi pus
in evidenţă M56, tot întreg.
M56 adâncimea 2,60 m. Capul la V şi privirea spre E,
lungimea in secţiune 1 ,60 m; mâinile pe lângă corp. Fără
inventar. Cu această situaţie a poziţiei mâinilor din M56,
.,revenim la normal " in această privinţă şi rămânem in absolut
in privinţa lipsei totale a inventarului.
Este adevărat că deasupra lui, deci în pământul
aşezat in groapa mormântului au fost găsite fragmente de
cărămidă şi câteva cioburi atipice.
Odată cu lărgirea secţiunii spre toate punctele
cardinale s-a trecut practic la săparea fundaţiei locuinţei. Cu
acest prilej au mai putut fi surpinse următoarele situaţii care
ridică numărul mormintelor din cea mai veche necropolă a
aşezării medievale Brăila la 64.
Astfel, spre colţul de SE al S1 la -2,60 m a apărut
doar capul din ceea ce a fost M57, orientat cu faţa spre E.
Restul scheletului a rămas in profilul de E al S 1 . Subliniem că
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el are aceeaşi adâncime cu M56 ceea ce ne face să credem
că orizontul de inhumări de la această adâncime, dintr-un
motiv sau altul a scăpat, in general, neatins. Este o simplă
ipoteză bazată pe faptul că de la această adâncime şi M58 (2,90 m) şi M59 (-2,90 m), evidenţiate doar pe cele două cranii
ale scheletelor - ce la fel presupunem că se pierdeau in
profilul estic al S1 -, au o poziţie firească, privesc spre E, spre
răsărit.
În schimb M60, 61 şi 62 de pe latura de V a S 1
situate mai jos, la -3,1 O m n-au putut fi studiate, ca şi M63 şi
M64 de pe profilul sud-vestic, aflate mai sus la -2,20 m.
Motivul a fost graba cu care s-a acţionat de către
excavatoristul care n-a vrut să mai aştepte ca arheologul să
procedeze la o elementară cercetare a scheletelor surprinse
in zona capuluiJ.
Astfel, săpăturile arheologice din str. Cetăţii nr. 59
au ridicat la 64 numărul mormintelor surprinse in cadrul celei
mai vechi necropole creştine de la Brăila dar, din păcate, n-a
dus decât la cercetarea a două dintre ele, surprinse in S 1 in
intregime, evidenţiind încă 5 morminte lăsate in situ (M53, 54
- -1 ,55 m), M57 (-2,60 m), M58 şi M59 (-2,90 m).
Fără a mai stărui asupra importanţei respectării legii
într-un astfel de demers, în cea mai veche necropolă creştină
de pe teritoriul aşezării medievale Brăila, vom prezenta in
continuare observaţiile prilejuite de practicarea unei casete de
2 x 2 m, in curtea casei din str. Cetăţii nr. 72, adică o
suprafaţă in continuarea celei din Cetăţii 70.
Şi aici ridicarea unei noi locuinţe a impus această
cercetare ce nu s-a putut desfăşura decât doar pe 4 m2.
Stratigrafia, asemănătoare cu Cetăţii 70 şi Cetăţii 59
a constat dintr-un strat masiv de gunoi şi moloz (cea. 1 -1 ,30
m) după care, la -2,30 m au apărut câteva oase de copil
deranjate de amenajarea unui beci recent. La -2,60 m - din
nou -2,60 m - s-au descoperit oasele de la genunchi în jos ale
M65. in rest scheletul mormântului a rămas in peretele
secţiunii, nepermiţând astfel aflarea poziţiei mâinilor. in
schimb aşa cum anticipam, dat fiind poziţia mormintelor din S
1 -S 3 din Cetăţii 70, ne-am convins că necropola continua
spre E, ea "îmbrăcând ", sau mai bine zis folosind, intreaga
faleză înaltă a Dunării.
Fosta cetăţuie, perimetrul fostei citadele a fortificaţiei
ridicată de turci după octombrie 1 540 a fost precedată, mai
întâi, de necropola creştină cea mai veche a aşezării
medievale, poate încă din vremea in care aceasta nu
dobândise trăsături urbane (sec. XIII-XIV).
Descoperirile din 2003 din cele două puncte amintite
mai sus întăresc, in toate privinţele concluziile noastre
publicate acum aproape un deceniu în urmă (1 995).
Sigur apariţia unei poziţii cu o mână pe bazin iar
cealaltă in lungul corpului (vezi mai sus, descrierea M55)
poate fi accidentală şi ne grăbim să o semnalăm ca atare.
Astfel avem o dată mai mult documentată
succesiunea celor două elemente fundamentale: necropola
creştină (sec. XIII-XIV) şi citadela otomană (post 1 540), care
fac inconsistente aserţiuni de curând apărute privind prezenţa,
chiar pe acest loc, a unei cetăţi înainte de turci4•
Strada Veche nr. 4B.
Pentru prima dată de la începutul investigaţiilor
arheologice în zona de S a oraşului Brăila, pe Faleză, într-un

perimetru pe care ne-am obişnuit să-I numim necropola
creştină nr. 3 sau Cimitirul Mitropoliei Proilaviei, n-au fost
descoperite morminte.
Dacă adăugăm la această primă observaţie faptul
că str. Veche păstrează sensul de strada Biserica Veche şi că
pe această stradă unii cercetători ai istoriei oraşului Brăila
amplasează chiar biserica mitropolitană, atunci rezultatele din
punctul nr. 4B sunt, oarecum, surprinzătoare.
Şi aici ridicarea unei noi locuinţe a permis
cercetarea prealabilă a terenului. Suprafaţa a fost de 4 x 4 m
(S 1 ) şi in ea au fost surprinse o serie de complexe
arheologice dintre care, cele mai importante sub raportul
inventarului descoperit au fost cele 4 gropi menajere - G 1 G4.
Aşadar, in cele patru complexe amintite au fost
surprinse câteva categorii de obiecte, deosebit de importante
după părerea noastră şi anume:
În caroul 1 şi 2 la -2,60 m s-a găsit un mic tezaur de
monede turceşti. Este vorba de 20 de mahmudele - Mahmud
al 11-lea (1 808-1 839) - foarte tocite, dintre care doar 3 erau
perforate, ceea ce arată că ele erau retrase din uz şi pregătite,
poate, pentru a fi înşirate intr-o salbă. La puţine (2-3) se poate
citi şi anul de domnie (1 şi 2) ceea ce le plasează la sfârşitul
primului deceniu al secolului al XIX-lea, oricum, in timpul
stăpânirii otomane a Brăilei. Remarcăm ca de fiecare dată in
cazul unor astfel de piese, slaba lor calitate şi tocirea
argintului prin circulaţie.
O a doua categorie de obiecte ce ne-a atras atenţia
sunt fragmentele de brăţări de sticlă. Este evident faptul că
apa�in unor perioade diferite şi unor ateliere greu de precizat
în actualul stadiu de cercetare. Cele din sticlă albastră au
analogii la Brăila, in descoperirile anterioare tot din zona
cimitirului Mitropoliei Proilaviei. Ţinând cont şi de prezenţa
unor bulgări mici de sticlă albastră şi albă, nu excludem
posibilitatea realizării acestor brăţări in secolul al XVIII-lea şi
la Brăila.
În directă legătură cu o astfel de indeletnicire, dar cu
analogii in celălalt capăt al oraşului s-ar afla scoicile marine
aduse special la Brăila pentru a fi prelucrate şi transformate in
paftale. Astfel de scoici au mai fost găsite ca şi aici (str. Veche
4 B) in cartierul turcesc al oraşului, adică pe str. Cetăţii nr. 56,
in chiar inima citadelei. Era probabil un meşteşug răspândit in
sec. XVII-XVIII într-un oraş cu oarecari pretenţii in ale modei
pentru negustori etc.
La fel - descoperirea a două paftale din bronz
alături de un fragment de lănţişor din aceleaşi material, a unui
bumb, a unei bare din bronz şi a unui colţar - sugerează
alături de descoperiri similare, mai vechi, faptul că in secolele
XVII-XVIII existau în Brăila ateliere pentru accesorii şi bijuterii
ieftine.
in sfârşit, două sigilii din plumb pentru mărfuri aduse
din Anvers şi Braşov subliniază încă o dată importanţa
comercială a Brăilei şi in secolele de stăpânire otomană a
oraşului. [Ionel Cândea]
Planşa

14

Note:
1 . in general, aşa cum am precizat in mai multe rânduri
considerăm că oraşul medieval şi medieval târziu, până in
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pragul epocii moderne este cuprins la Brăila de faleza înaltă a
Dunării şi de traseul Bulevardului Al. 1. Cuza şi str. Unirii. În
cadrul acestei suprafeţe distingem alte trei zone de interes:
A. aria fostei cetăţi - la N de Grădina Publică şi Vadul Schelei
până la Bulevardul Al. 1. Cuza. Aici avem stabilită succesiunea
a două repere importante: 1 . Necropola medievală nr. 1 (sec.
XIII-XIV) peste care s-a suprapus după 1 540 (octombrie)
cetatea - fostă fortificaţia otomană
B. aria fostului cimitir creştin nr. 2 de secol XV (cea. 14001 500) din actuala Piaţă Traian şi mai ales de sub şi din jurul
bisericii Sf. Arhanghel Mihail.
C. aria fostei necropole a Mitropoliei Proilaviei, şi intreaga
zonă sudică a oraşului medieval, in lungul Căii Silistrei, Calea
Călăraşilor de astăzi. Aici sunt două mari probleme de urmărit:
a. dispunerea cartierului (cartierelor) creştin(e) ale Brăilei, ce
au gravita! in jurul Mitropoliei Proilaviei şi
b. necropola Mitropoliei (a cărei biserică s-a prăbuşit in 1846
odată cu malul inalt (terasa Dunării).
2. Vezi 1. Cândea, Brăila. Origini şi evoluţie până la jumătatea
secolului al XVI-lea, Brăila, 1 995, p.237, fig. 1 1 .
3. Fiind epuizată cercetarea pe suprafaţa contractată 4 x 4
16 m2, proprietarul n-a mai admis, decât cu greu, o
supraveghere a excavărilor ce urmau să aibă loc pentru
fundaţii.
4. Vezi Petre Ş. Năsturel, La conquete ottomane de Brăila et
la creation du siege metropolitain de Proi1avon, în Il Mar Nero
3, 1 997/98, p.1 91-197. Punctul nostru de vedere, contrar celor
afirmate de ilustrul bizantinist, în Il Mar Nero 4, 1 999-2000,
Brăila, fut-e/le une forteresse avant 1538?, p.181-1 94, este
întemeiat şi pe aceste realităţi arheologice.
=

Resume:

Dans ce rapport des fouilles archeologiques dans le
site medieval de Brăila on presente les resultats preliminaires
pour les points: Cetăţii, no. 59, Cetăţii, no. 79 et Strada
Veche, no, 43.
39. Bucşani, corn. Bucşani, jud. Giurgiu
Cod sit: 10 1387.01

Colectiv: Cătălin Bem - responsabil (MNIR), Silvia Marinescu
Bîlcu - consultant ştiinţific (IAB), Carmen Bem (ciMeC), Dan
Grigore (Şc. gen. Buftea), Irina Nicolae (masterand FIB),
Constantin Haită, Adrian Bălăşescu, Cătălin Nicolae (MNIR
CNCP), Valentin Dumitraşcu, Maia Stavrescu-Bedivan (IAB).
Penuria de fonduri, aşa cum ne-am obişnuit in ultimii
ani, şi-a pus amprenta şi asupra cercetărilor din microzona
Bucşani. Obţinerea unor fonduri dintr-o destinaţie privată ne-a
oferit totuşi posibilitatea să asigurăm continuitatea unor
cercetări care necesită însă mai multă atenţie.
Obiectivul principal al campaniei 2003 a fost acela
de a duce la bun sfârşit acţiunea, începută in 2002, de a
conserva pentru un viitor pe care îl dorim nu foarte îndepărtat,
nivelul intermediar al te//- ului de La Pod. A fost astfel acoperită
cu folie de plastic şi pământ o suprafaţă totală de 800 m2.
Cercetarea acestui nivel va fi posibilă numai in condiţiile
obţinerii unor fonduri importante. De aceea, conservarea a
fost gândilă să asigure o protecţie pe o perioadă îndelungată.

De asemenea, a fost încheiată prelucrarea preliminară a
întregului material arheologic rezultat din cercetarea nivelului
superior al te/1-ului.
Au fost identificate în urma unor noi cercetări de
suprafaţă două staţiuni Boian-Giuleşti, două La Teme şi,
probabil, una Starcevo (materialul ceramic majoritar cu pleavă
în pastă poate indica o astfel de atribuire).
Cercetările de suprafaţă din microzona ale cărei
limite au fost cu alte ocazii prezentate au evidentiat o nouă
trăsătură specifică. Întreaga terasă inferioară a N eajlovului,
dezvoltată numai pe partea stângă a răului, aproximativ intre
te/1- ul de La Pod şi cel de La Pădure, deci pe cea. 2 km
lungime, a fost locuită în toate perioadele istorice anterior
remarcate. Cu alte cuvinte, cei 2 km liniari ai terasei inferioare
ascund resturi de locuire aparţinând culturilor Boian-Giuleşti
(in premieră identificată in zonă) şi Gumelniţa, dar şi din
epoca bronzului, Hallstatt şi La Teme sau din sec. XV-XVIII. O
serie de sondaje stratigrafice în diferite puncte ale terasei
(realizate prin despăgubirea localnicilor în a căror proprietate
este fiecare lot in parte) au adus precizări privind evoluţia pe
verticală a depunerilor antropice. O situaţie deosebită a fost
relevată în cazul punctului cunoscut sub denumirea de Pădure
2 - micul tel/ gumelniţean identificat aici s-a dezvoltat pe o mai
veche (şi mai întinsă) aşezare Boian-Giuleşti, ultimul nivel al
staţiunii apa�inând perioadei La Teme. Cercetarea parţială a
unei gropi de extragere a lutului şi a unui presupus bordei
Boian-Giuleşti (cercetate, din păcate, pe o prea mică
suprafaţă pentru a ne permite să facem consideraţii definitive)
ne-a indicat o posibilă concentrare antropică, relativ
importantă dacă avem în vedere amplasamentul celor două
complexe în cadrul microtopografiei staţiunii.
În sfârşit, dar nu mai puţin important, trebuie să
amintim realizarea unei anchete sociologice asupra
comunităţii locale din Bucşani, obiectivele principale ale
acesteia fiind măsurarea capacităţii comunităţii de a proteja
situri arheologice, dar şi percepţia acesteia asupra
arheologului şi cercetărilor arheologice. Rezultatele, deosebit
de interesante după părerea noastră, urmează să fie date
publicităţii. [Cătălin Bem)
Studiul preliminar al faunei de la Bucsani Pădure 2
Adrian Bălăşescu (MNIR-CNCP)
Fauna analizată, aparţinând fazei Boian-Giuleşti,
descoperită in două sondaje practicate in te/1-ul Pădure 2, nu
este foarte bogată. Ea numără doar 1 29 de resturi, care
apa�in numai mamiferelor (clasa Mammalia), din care s-au
determinat specific 37 (28,7%).
S-au determinat următoarele specii de mamifere
domestice: Bos taurus, ovicaprine (Ovis aries/Capra hircus) ,
Sus domesticus, Canis familiaris şi sălbatice: Sus scrofa
(mistreţ), Capreolus capreolus (căprior).
Având în vedere numărul mic de resturi faunistice
determinate este prematur să emitem consideraţii privind
gestiunea resurselor animale.
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40. Bucu, com. Bucu, jud. lalomiţa
Punct: Pochină

Colectiv: Elena Renţa (MJ lalomiţa)
Cercetările arheologice din anul 2003 au urmărit
finalizarea lucrărilor pe secţiunile LVII, LVIII şi LIX. Pentru
dezvelirea integrală a complexelor arheologice descoperite,
pe aceste suprafeţe au fost trasate două noi secţiuni (S LVIII',
S LX) şi un număr de trei casete, însumând cea. 100 m2
Stratigrafia noilor secţiuni nu diferă mult de cea
cunoscută anterior. Astfel, sub stratul de depuneri menajere
contemporane, care oscilează ca grosime între 0,15 şi 0,60 m
la marginea terasei, se află un strat de pământ cenuşiu·
negricios, granulat, amestecat cu chirpic, fragmente ceramice
mărunţite şi oase de animale, gros de 0,25-0,35 m. Următorul
strat de pământ, nu prea gros (cea. O, 1 5-0,20 m), de culoare
cenuşiu-gălbui, suprapune pământul galben, steril din punct
de vedere arheologic.
Asezarea hallstattiană:
Au fost descoperite patru gropi menajere de formă
tronconică, din inventarul cărora au făcut parte materiale
ceramice fragmentare, oase de animale, chirpic cu impresiuni
de nuiele. Fragmentele ceramice apa�in unor vase de uz
comun, cu un profil arcui!, sunt lucrate din pastă cu cioburi
pisate în compoziţie şi arse oxidant. O parte dintre acestea
sunt decorate cu un brâu alveolat, întrerupt de apucători,
amplasat imediat sub buză. Dintr-o pastă de o calitate mai
bună, cu cioburi mărunte în compoziţie, sunt lucrate
fragmentele de vase bitronconice şi cele de străchini. Sunt de
culoare neagră sau gălbui şi au suprafeţele lustruite.
Fragmentele de străchini au marginea arcuită spre interior şi
sunt decorate cu caneluri oblice la partea superioară.
Ceramica fină este reprezentată de fragmente de ceşti cu to�i
supraînălţate şi vase de mici dimensiuni de formă
bitronconică, de culoare neagră şi gălbui, bine lustruite.
În inventarul uneia din aceste gropi a fost
descoperită şi o unealtă din corn de cerb .
Asezarea getică:
Au fost cercetate integral bordeiele nr. 18, 19, 20, 21
şi 22 şi s-a descoperit încă un bordei (8 23) care nu a putut fi
cercetat în această campanie decât în mică măsură.
818. După demontarea martorului stratigrafic s-a descoperit
un al doilea cuptor, de dimensiuni mai reduse (0,70 x 0,65 m),
amplasat în partea vestică a bordeiului, în exteriorul acestuia.
819. Are formă rectangulară, orientarea NV - SE şi
dimensiunile laturilor de cea 2,50 x 1 ,85 m. Podeaua, păstrată
în bună măsură, era din pământ cenuşiu-negricios, bătătorit
iar cuptorul, din care s-a păstrat doar vatra (cea. 1 ,55 x 1 , 1 O
m) amenajată pe pat de fragmente ceramice, uşor înclinată
spre bordei, era amplasat spre N, în exteriorul gropii
bordeiului.
820. Are laturile de 3,20 x 3,1 O m iar cele două vetre, cu
dimensiunile de 1 ,20 x 1 ,15 m şi 1 , 1 O x O, 75 m şi înclin ale
spre locuinţă, se sprijineau pe un strat de fragmente ceramice.
SE şi
821 . Forma sa este rectangulară, orientarea NV
laturile de 2,30 x 2,05 m. S-a păstrat şi o mică suprafaţă din
podeaua sa dintr-un pământ cenuşiu-negricios, bine bătătorit.
Cuptorul, cotlonit în pământul galben al terasei, era amplasat
la N. S-a observat o compartimentare incompletă a acestuia,
-

cu un perete despă�itor înalt de O, 1 2-0,15 m. Avea
dimensiunile de 1 ,25 x 1 ,15 m.
822. Are formă rectangulară, orientarea NV - SE şi laturile de
cea. 3,20 x 2,30 m. Cuptorul, de acelaşi tip de mai sus, cu
vatra de 1 ,45 x 1 ,25 m amenajată pe pat de fragmente
ceramice, se afla în partea nordică. De remarcat că bordeiul
nr. 22 era pa�ial suprapus de bordeiul nr. 19.
823. Se află în curs de cercetare.
Inventarul arheologic descoperit în locuinţă şi în cele
câteva gropi, în marea lor majorijate, este compus din
material ceramic fragmentar, predominând ceramica lucrată
cu mâna din pastă cu cioburi pisate. Au fost documentate
vasele de tip borcan arse oxidant, decorate cu brâu alveolat şi
apucători, vasele cu corp bombat decorate cu brâu alveolat la
baza gâtului, străchinile tronconice, din care una a putut fi
reconstituită, cănile cenuşii lucrate cu roata şi amforele
greceşti.
Asezarea medieval timpurie:
Pe secţiunea LVIII' a fost descoperit un nou bordei
(828), cu o formă rectangulară, orientarea NV - SE şi
dimensiunile laturilor de 3,65 x 3,45 m. La jumătatea laturii
nord- vestice s-a conturat o groapă de par cu diametru! de
0,25 m care se adâncea cu 0,46 m de la nivelul podelei.
Podeaua, din pământ cenuşiu-negricios, bătătorit, s-a păstrat
aproape în întregime.
Inventarul sărăcăcios, descoperit în locuinţă, se
compune din câteva fragmente atipice de vase de uz comun,
decorate cu striuri orizontale şi val şi fragmente mici de vase
de factură fină, cenuşii, între care unul de la gura unui vas cu
buza îngroşată şi rotunjită. Pe podeaua bordeiului a fost
descoperit un cercei sub formă de verigă, din sârmă de bronz,
cu un capăt ascuţit, aflat într-o stare proastă de conservare.
Asezarea medievală din sec.XVI-XVIII:
A fost cercetat un singur bordei (87) de formă
rectangulară, orientarea E - V şi latura de cea. 2,1 O m. Pe
latura vestică s-au păstrat resturile unui cuptor de dimensiuni
reduse, amplasat în exteriorul suprafeţei ocupată de groapa
bordeiului. Inventarul descoperit a fost extrem de sărac. S-au
descoperit câteva fragmente de căni şi un fragment de pipă.
41 . Bucureşti
Punct: Militari - Câmpul Boja
Cod sit: 1 79132.29

Colectiv: Mircea Negru (MM8)

Obiectivul cercetărilor arheologice întreprinse în
anul 2003 a fost continuarea sondării suprafeţei de E, în
vederea încheierii acţiunii de delimitare a situ lui arheologic.
Suprafeţele totale cercetate reprezintă 147,25 m2.
Au fost trasate două secţiuni (S. 42 şi S. 43). Secţiunea S. 42
avea lungimea de 40 m, lăţimea de 2 m şi adâncimea maximă
de 0,91 m. Secţiunea S 43 avea lungimea de 26 m, lăţimea de
2 m şi adâncimea maximă de 0,95 m.
Stratigrafia pe profilul nordic al secţiunii S. 42 este
următoarea:
O -0,25/0,30 m - strat de culoare cenuşiu-castanie (sol
vegetal);
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-0,25/0,30 -0,42 m - strat de culoare cenuşiu-negnc1oasă
(conţine vestigii din secolele 11-111 p. Chr. şi VI p. Chr.);
-0,43 -0,60 m - strat de culoare castaniu-negricioasă (epoca
bronzului);
-0,61 -0,80 m - strat de culoare castanie (neolitic);
-0,81 -0,91 m - strat de culoare castanie (steril arheologic).
Bordeiul nr. 26
Complexul a fost surprins de la adâncimea de 0,38
m, la baza stratului de cultură cu vestigii din secolele II-III şi VI
p. Chr. Un colţ al său intră in profilul nordic al secţiunii S. 43,
celălalt in profilul sudic al secţiunii S. 43.
Bordeiul avea forma unui paralelogram. Lungimea
sa era de 5,40 m, lăţimea de 4,25 m, iar adâncimea maximă
de -0,74 m. Podeaua nu prezintă urme speciale de
amenajare.
Umplutura bordeiului cuprindea: fragmente de
chirpic (cu lungimi de 1 -4 cm), fragmente de vase ceramice
modelate cu mâna (chiupuri, oale, capace, o ceaşcă dacică)
sau la roată (oale, căni, amfore, străchini), mărgele de sticlă, o
cheie romană din fier, fusaiole, fragmente de lemn ars, etc.
Bordeiul nr. 27
A fost surprins doar un colţ al acestui bordei în
secţiunea S. 43, motiv pentru care nu se poate preciza forma
complexului. Podeaua bordeiului se afla la adâncimea de 0,87 m.
in interiorul complexului au fost găsite puţine
fragmente de vase ceramice modelate cu mâna sau la roată,
lentile compacte de pământ de culoare castaniu-cenuşie şi
fragmente de lemn ars.
Bordeiul nr. 28
Complexul a fost surprins de la adâncimea de 0,43
m, la baza stratului de culoare cenuşiu-negricioasă.
Bordeiul avea o formă aproximativ dreptunghiulară
şi se prelungeşte in profilul nordic al secţiunii S. 43.
Adâncimea sa maximă a fost de 0,88 m. Podeaua nu prezintă
urme de amenajări speciale.
in colţul de NE a fost surprins un cuptor menajer în
formă de potcoavă construit intr-un bloc de lut cruţat.
Lungimea vetrei sale era de 0,79 m, lăţimea de 0,57 m, iar
grosimea de 0,027 m. Pereţii s-au păstrat până la înălţimi de
0,28/0,31 m şi aveau grosimi de 0,025/0,030 m. in jurul
cuptorului au fost găsite fragmente vase ceramice modelate
cu mâna sau la roată, chirpic (cu lungimi de la 1 cm până la
1 3 cm), lemn ars şi cenuşă.
Umplutura complexului cuprindea: un cuţit din fier,
fusaiole, fragmente de vase ceramice modelate cu mâna sau
la roată, chirpic, zgură de fier, lemn ars etc.
Bordeiul nr. 29
Complexul a fost surprins in secţiunea S. 43 de la
adâncimea de 0,42 m.
Forma bordeiului nu poate fi precizată cu
exactitate deoarece o mare parte a sa intră in profilul nordic al
secţiunii S 43. Podeaua, fără urme de amenajare specială, se
afla la adâncimea de 0,93 m.
in interiorul complexului au fost descoperite
fragmente de vase ceramice modelate cu mâna sau la roată,
chirpic, lemn ars, oase de animale etc.
Groapa nr. 36

in martorul dintre secţiunile prezentate a fost
surprinsă groapa nr. 36. Aceasta avea forma rotund-ovală cu
diametrele oscilând între 1 ,15-1 ,25 m şi adâncimea de 0,93
m. Groapa conţinea o cantitate mare de chirpic cu dimensiuni
de 1 -3 cm şi câteva fragmente de vase modelate cu mâna.
in profilul sudic al secţiunii S. 42 a fost surprins încă
un complex arheologic, despre care nu au putut fi obţinute
informaţii relevante. El urmează a fi cercetat in campania
arheologică următoare.
Complexele investigate au fost încadrate cronologic
in secolele 11-111 p. Chr. (bordeiele nr. 26 şi 27), respectiv în
secolul al VI-lea p. Chr. (bordeiele nr. 28, 29 şi groapa nr. 36).
Unele materiale arheologice descoperite în cadrul
bordeiului nr. 26 (mărgelele din sticlă şi un fragment de vas
roman decorat cu motivul solzilor de peşte realizat în tehnica
barbotinei), ne permit să il datăm in perioada cuprinsă intre a
doua jumătate a secolului al 11-lea p. Chr. şi prima jumătate a
celui următor.
Materialul arheologic descoperit in campania din
anul 2003 va fi restaurat în cadrul MMB şi va fi, după caz,
propus pentru inventarul general al muzeului sau va fi
inregistrat in inventarul şantierului arheologic amintit.
Cercetările arheologice din anul 2003 au confirmat
importanţa sitului arheologic pentru cunoaşterea mileniului 1 p.
Chr.
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M. Zgâbea, Fibulele din secolele III şi VI e.n. descoperite in
săpături/e de la Militari, CAB 1 , 1 963, p. 373-384.
V. Zirra, Gh. Cazimir, Unele rezultate ale săpături/ar
arheologice de pe Câmpul Boja din cartierul Militari, CAB 1 ,
1 963, p. 49-71.
The objective of the campaign !rom 2003 was the
final delimitation of the site territory. For that purpose two
trenches were opened in the eastern part of the plateau. Two
dwellings were discovered, dated in the late second hali of the
2"d century A.D. and the first hali of the 3rd century A.D. (B.26,
B.27), and two dwellings and a pit !rom the 61h century A.D.
(B.28, B.29 and Gr.36). The archaeological material consists
of hand-made and wheel-made pottery, glass beads, animal
bones, burnt clay and others.
42. Bumbeşti-Jiu, jud. Gorj.
Punct: Gară
Cod sit: 7931 7.01

Colectiv: Vasile Marinoiu - responsabil, Dumitru Hortopan,
Mădălina Mărgineanu (MJ Gorj)
Cercetările arheologice de la Bumbeşti-Jiu " Gară" s
au desfăşurat în perioada 23 iunie - 4 iulie 2003, atât în
interiorul castrului cu zid de piatră cât şi în vicus-ul militar
aflat în apropierea castrului. Mâna de lucru a fost asigurată de
Primăria oraşului Bumbeşti Jiu şi de MJ Gorj.
În interiorul castrului a fost trasată o singură
secţiune, S 2/2003 (cu dimensiunile de 6 x 2 m) orientată N S şi situată la 0,70 m E faţă de S 2/2002 respectiv, 0,70 m V
faţă de S 3/2002.
in carourile 3-5 a fost surprins un drum care făcea
legătura între bărăcile soldaţilor şi care unea via principa/is cu
via sagularis de pe latura estică a castrului, în praetentura
sinistra. Drumul avea o lăţime de 2,45 m şi rigole din piatră de
râu, de o parte şi de alta, de 0,40 m. Pe mijloc erau dispuse
pietre mari de râu care dădeau curbura convexă a drumului.
Aceste pietre erau aşezate pe un strat de pietriş gros de O, 1 O
m.
in carou! 5, la 0,50 m adâncime faţă de nivelul
actual de călcare şi la 1 ,36 m distanţă de profilul de V al
secţiunii a apărut un zid transversal din pietre de râu, fără
legătură de mortar, dispus pe două rânduri şi care avea o
lăţime de 0,33 m.
Materialele arheologice descoperite în S 2/2003
constau în principal din materiale de construcţie (cărămizi,
ţigle, olane, piroane, balamale etc.), fragmente de vase de uz
casnic din ceramică (oale, capace, castroane, farfurii), de
culoare neagră, cenuşie sau cărămizie, lucrate atât cu mâna,
cât mai ales la roată, precum şi fragmente de sticlă (pahare,
boluri).
În ceea ce priveşte stratigrafia, aceasta corespunde
în linii mari celei înregistrate în secţiunile din campaniile
precedente: între O şi -0,1 O m se află stratul vegetal, intre -

O, 1 O şi -0,50/-0,65 m stratul arheologic roman, iar de la -0,55/0,65 m începe stratul steril din punct de vedere arheologic.
Cercetările arheologice din vicus-ul militar au avut
drept scop verificarea unor detalii de pe harta magnetometrică
realizată în 2002 de către ing. dr. Florin Scurtu, care oferea
indicii privind existenţa unor eventuale construcţiP. Astfel, s-a
deschis o nouă secţiune, S 1/2003, trasată la 5 m E de S
4/2002, având dimensiunile de 1 O x 2 m, orientată N - S. Din
punct de vedere al construc�ilor, S 1/2003 nu a reliefat nici un
element care să confirme existenţa unei sau unor posibile
edificii sau a altor amenajări. Piatra de râu găsită în cantităţi
reduse şi la diferite adâncimi, avea o dispunere aleatorie fiind
cel mai probabil antrenată în pământ în urma lucrărilor
agricole din perioada modernă. În schimb, s-au descoperit
numeroase materiale arheologice romane. Ceramica este
fragmentară, fiind reprezentată de vase de uz casnic, lucrate
cu mâna şi la roată, dintr-o pastă de culoare roşie şi neagră
(oale de diferite tipuri, pahare, castroane, etc.) şi materiale de
construcţie (cărămizi, olane şi ţigle). Tot aici s-au mai
descoperit câteva piese din bronz (un fragment de fibulă), fier
(piroane întregi şi fragmentare, balamale) şi sticlă
fragmentară. De asemenea, s-a găsit şi zgură din fier ceea ce
ne determină să avansăm ideea că în apropiere se afla un
atelier de fierărie.
Stratigrafia acestei secţiuni este similară celor din
anul precedent: între O -Q, 1 0/-0,1 6 m se află stratul vegetal,
între -0,10/-0,1 6 -Q,38/-0,58 este stratul de cultură roman, iar
de la -Q,38/-0,58 m începe stratul steril din punct de vedere
arheologic.
Note:
1 . Florin Scurtu, Cercetări geofizice la Bumbeşti Jiu "Gară ",
CCA 2003, p. 70.
The archaeological research inside the "Roman
Camp" with a stone wall from "Bumbeşti-Jiu Gară" had shown
a road which made the connection between the soldiers' huts.
This road merged "via principalis with "via sagularis" on the
east side in the "praetentura sinistra".
The road was 2.45 m broad and was flanked by
river stone gutters.
The archaeological material that we discovered is
fragmentary - bricks, tiles, shingles, pottery for common use
made by hand and by wheel, glass pots and iron objects from
the 2"d - 3rd centuries.
This research made in the military "vicus" !rom
"Bumbeşti-Jiu - Gară" didn't show any element which could
confirm the existence of a supposed building and settlement.
There were discovered many archaeological
materials, but they were fragmentary: common pottery, bricks,
tiles, shingles, and bronze pieces etc. which belong to the 2"d
- 3rd centuries.
"

Cercetări geofizice
Florin Scurtu (GEI-PROSECO Bucureşti)
La Bumbeşti-Gară au fost realizate măsurători
magnetometrice de detaliu pe două profile paralele, dintre
care unul se suprapune cu secţiunea de cercetare arheologică
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S 1 efectuată în anul 2002 de către MJ Gorj în interiorul
castrului roman (pe o zonă indicată de noi ca favorabilă
descoperirii unor vestigii arheologice), iar celălalt este paralel
cu acesta şi este amplasat la cea. 4 m V de el.
Profilul situat în partea de jos a planşei este măsurat
chiar pe fundul secţiunii arheologice şi indică prezenţa celor 3
ziduri romane descoperite prin săpături (anomalia
corespunzând tezaurului monetar roman descoperit aici nu
mai apare din cauză că acesta a fost scos şi depozitat la MJ
Gorj).
Al doilea profil, paralel cu primul şi situat cea. 4 m
mai la V, arată că cele două ziduri din partea sudică a
secţiunii S 1 se continuă spre V (anomaliile magnetometrice
cu apexele in punctele de coordonate 2,5 m şi 5 m), dar mai
apare încă o anomalie la X = 7 m şi o alta, foarte bine
conturată (semn că sursa ei este foarte aproape de
suprafaţă), la X = 1 1 ,5 m. Din compararea celor două profile
deducem că anomalia de la X=7 m corespunde şi ea unui zid
asemănător cu cele descoperite in secţiunea de verificare, iar
cea nordică este generată de un zid mai gros (cea. 2 m),
probabil din cărămidă. Mica anomalie din zona nordică
(X=1 8,5 m) arată că din zidul nordic găsit in secţiunea 1/2002
nu a mai rămas aproape nimic, ca urmare a lucrărilor agricole
efectuate în trecut in această zonă.
Fondurile necesare acestei cercetări au fost
asigurate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin
programul CERES.
43. Bumbeşti-Jiu, jud. Gorj

Punct: Vârtop
Cod sit: 7931 7.02

Colectiv: Vasile Marinoiu - responsabil, Dumitru Hortopan,
Mădălina Mărgineanu (MJ Gorj)

Cercetările arheologice s-au desfăşurat în perioada
7 - 1 9 iulie 2003 în zona thermae-lor din vicus-ul militar, situat
la S de castrul cu val de pământ de la Bumbeşti Jiu - Vârtop.
Scopul campaniei din 2003 a fost identificarea unor
posibile construcţii in sectorul cercetat in anii precedenţi
trasându-se in acest sens două secţiuni. Datorită existenţei
unui drum industrial, prima secţiune, S 1/2003 cu dimensiunile
de 7 x 2 m, a fost trasată la cea. 30 m N faţă de thermae şi la
1 O m E de DN 66 (E 79), fiind paralelă cu pârâul Vârtop.
Din nefericire, din punct de vedere arheologic,
această secţiune nu a furnizat elemente interesante deoarece
stratul de umplutură modernă rezultat in urma construcţiei DN
66 Târgu Jiu - Petroşani era compact şi consistent. Acest
lucru a fost principalul impediment in continuarea săpăturii,
ajungându-se totuşi până la adâncimea de - 0,60 m.
Secţiunea S 2/2003 cu dimensiunile de 5 x 2 m a
fost trasată la 2 m E de DN 66 şi la 1 m V de S 1/2002, având
orientarea N - S. În caroul 1 , in partea de N a secţiunii, la 0,40 m a apărut fundaţia unei construcţii realizată din piatră de
râu legată cu mortar. Zidul care se prelungeşte spre V a fost
distrus de amenajarea DN 66, fiind evidenţiat pa�ial pe o
distanţă de 0,90 m şi având o lăţime de 0,80 m.
Realităţile din teren nu ne-au permis extinderea
secţiunii spre N sau V din cauza existenţei unui copac cât şi a

DN 66 care se află in imediata apropiere a secţiunii noastre.
Tot in acest carou s-a identificat colţul unui zid construit din
piatră de râu de dimensiuni mici, legată cu mortar, care pare
să continue spre N. Legătura dintre cele două fundaţii s-a
realizat, la un moment dat, printr-un zid de cărămidă care a
fost adăugat ulterior.
Inventarul arheologic constă din materiale de
construcţie din ceramică şi metal (cărămizi intregi şi
fragmentare, ţigle şi olane fragmentare şi piroane cu cap în
formă de T), ceramică uzuală lucrată cu mâna dintr-o pastă de
culoare neagră (un fragment de oală cu brâu alveolar) şi la
roată din pastă de culoare roşie, precum şi fragmente de
sticlă.
În caroul 1 s-a găsit o monedă de bronz, ilizibilă,
care datorită stării precare de conservare nu a putut fi
determinată.
Stratigrafia secţiunii S. 2/2003 este următoarea:
intre O şi -{),21 m este stratul vegetal, între -{),21 -{),80 m
este stratul de cultură roman. În carourile 1 -3 este un strat de
pământ galben care nu se mai continuă in carourile
următoare; de la -{),80 m apare stratul steril din punct de
vedere arheologic.
The archaeological research from the "thermae'
area of the military "vicus" from Bumbeşti-Jiu Vârtop showed
the foundations of some river stane buildings.
The archaeological inventory consists of metal and
ceramic materials, common pottery made by hand or by
wheel, glass fragments and a bronze coin which cannot be
determined. This material dates from the 2nd century A.D.
44. Capidava, corn. Topalu, jud. Constanţa [Capidava]

Cod sit: 63063.01

Colectiv: !Radu Floresc� - responsabil, Cristian Matei (UCDC
Bucureşti), Zaharia Covacef, Cătălin Dobrinescu (MINAC),
Ioan Carol Opriş (FIB), Costin Miron, Marian Ţiplic, Zeno Karl
Pinter (ULB Sibiu)
În amurgul fierbinte al primei duminici din
septembrie trecut, la doar câteva săptămâni de la încheierea
campaniei de săpături, a plecat fulgerător dintre noi Radu
Florescu.
Coordonator al şantierului arheologic de la
Capidava mai bine de patru decenii, fascinant pedagog şi unul
dintre ultimii erudiţi ai secolului XX, Radu Florescu a
reprezentat pentru mulţi dintre noi şi un înţelept sfătuitor,
purtătorul de confort sufletesc în clipe grele, un mare şi
generos prieten.
Predestinat Capidavei prin întreaga legaţie ştiinţifică
părintească, dar şi printr-o mistuitoare pasiune personală,
profesorul Radu Florescu a servit acest excepţional sit al
arheologiei româneşti cum s-a priceput mai bine. Mărturie a
acestei râvne stau nenumăratele-i albume şi cărţi, studii,
materiale de popularizare, zeci de serii de studenţi care şi-au
lăsat parte din suflet la Capidava, fermecaţi de frumuseţea
locului, de şarmul şi de învăţătura excepţională ale

65
www.cimec.ro

C ron 1ca ce rcetă r i l o r a r h e o l o g i c e d i n R o m â n i a - cam p a n i a 2003

profesorului. Constanta înnoire a bazei arheologice din
ultimele decenii, reorganizarea şi sistematizarea depozitelor,
informatizarea inventarului, iniţierea proiectului unui nou
spaţiu de expunere muzeală pentru întregul sit şi artefactele
descoperite, campania de conservare şi restaurare a
fortificaţiei din ultimii ani înseamnă tot atâtea proiecte in care
profesorul a pus moderna-i concepţie şi vizionară stăruinţă.
Radu Florescu nu inceta să ne uimească!
Depănând amintiri, Radu Florescu povestea, intr-un
moment de tandră sinceritate, că el şi Capidava aveau o
"istorie" de 68 ani, căci fusese adus pe şantier pentru întâia
dată de către ilustrul său părinte la vârsta de trei ani şi
jumătate. "Capo' - aşa cum îl chemau cei apropiaţi - nu a mai
părăsit de atunci vreodată Capidava. Până pe 7 septembrie
2003.
Sit tibi terra levis, magistre!

Sectorul l. carourile 051 -R51 si P52
Cristian Matei (UCDC Bucureşti) - responsabil sector
În anul 2003, in sectorul 1 al cetăţii Capidava au fost
întreprinse cercetări arheologice in carouri le 051 si R51 , fiind
deschisă săpătura şi în caroul P52.
În carouri le 051 şi R51 , săpătura a fost dezvoltată
până la nivelul de locuire corespunzător secolului al IV-lea.
Pentru a se putea face observaţii pertinente, martorul dintre
cele două caroruri (051 şi R51 ) a fost îndepărtat după
efectuarea săpăturii, până la nivelul menţionat.
Lucrările din carou! 051 au pus în evidenţă
existenţa unei construcţii de mari dimensiuni, al cărei zid de E,
dinspre basilică - degaja! în cursul campaniei arheologice din
anul 2002 - mărginea o stradelă îngustă sub care se afla un
canal de scurgere a apelor uzate. Zidurile de E şi de V ale
locuinţei se sprijină pe zidul de incintă, care îndeplineşte
funcţia de al patrulea zid al construcţiei.
Zidul de S al locuinţei din carourile 051 şi R51 a fost
demantelat prin construirea unor bordeie, suprapuse pe două
niveluri, care au folosit materiale litice din zidurile de secol V şi
VI, legate cu pământ, deci uşor de dislocat.
În partea de V a carou lui R51 , în afara locuinţei, se
păstrează un zid de 0,60 m lăţime, realizat din moloane
fasonate cu barda şi legate cu mortar. Şi acest zid a fost
demantelat de către locuitorii habitatului de bordeie, care au
turnat peste resturile sale o şapă din lut galben, groasă de
cea. 0,40 m, pe care au bătătorit-o pentru a realiza podeaua
unei locuinţe de tip "bordei". Zidul legat cu mortar pare a fi fost
folosit de locuitorii Capidavei din secolele al V-lea şi al VI-lea,
pentru realizarea unui alt spaţiu despre a cărei destina�e vom
putea emite ipoteze după săparea caroului S 51 . În profilul
martorului din partea de vest a acestui spaţiu amenajat, la
cea. 0,60 m de zidul legat cu mortar, se observa, la nivelul
podelei de lut din secolele al IV-lea şi al V-lea, o bârnă
rotundă şi scândura fixată peste ea, in lungime, care alcătuiau
coama acoperişului de lemn, peste care au fost fixate ţigle de
lut de bună factură, prezente in stare fragmentară in săpătură.
Sub acoperişul prăbuşit, puternic calcinat şi pa�ial păstrat, a
fost descoperit un fragment de capitel (?) din calcar, având
incizate pe suprafaţa sa simboluri creştine, ochi şi cruci. Pe

una din ţiglele descoperite lângă zidul cu mortar se afla incizat
semnul crucii, realizat cu un obiect ascu�t. înainte de arderea
materialului tegular.
Spre colţul de SV al locuinţei din carourile 051 şi
R51 , se afla un chiup fragmentar, fragilizat de incendiu şi
crăpat de presiunea pământului acumulat deasupra sa, din
care se păstra circa treimea inferioară. În interiorul chiupului,
in pământul care 1-a umplut, se afla un ulcior intreg şi un
creuzet de mici dimensiuni, din lut galben. La baza zidului de
sud al locuinţei s-a descoperit o amforă întreagă, cu urme de
arsură de la bârnele de lemn căzute deasupra ei. În stratul de
cenuşă provenit de la incendierea suprastructurii zidului
locuinţei s-au descoperit scoabe şi piroane de fier folosite
pentru fixarea structurii de lemn a acoperişului.
În faza corespunzătoare distrugerii radicale a
aşezării, plasată undeva spre începutul secolului al VII-lea,
atât zidurile locuinţei, cât şi suprastructura de lemn a acesteia,
au alunecat spre interiorul construcţiei, de la S spre N, stratul
de cenuşă indicând existenţa unui puternic incendiu, care a
însoţit şi desăvârşit distrugerea.
Peste colţul de SE al locuinţei din carourile 051 şi
R51 , deasupra unei depuneri de pământ şi dărâmături cu
grosimea de 0,7 m, se afla prăbuşit un masiv de zidărie de
bună factură, din piatră legată cu mortar şi cu o arază de
cărămidă care egaliza construcţia, realizata din cinci rânduri
de cărămizi suprapuse, legate cu mortar, deasupra cărora se
afla un rând de moloane cioplite cu barda. Acest masiv de
zidărie provine - luând în calcul direcţia sa de prăbuşire - dintr
un spaţiu aflat în cuprinsul caroului 052, zonă unde nu s-a
intreprins încă o cercetare sistematică. Aspectul constructiv al
respectivului masiv de zidărie este foarte asemănător cu cel al
zidăriei po�ii de atac. El făcea parte, probabil, dintr-o
construcţie realizată înainte de ridicarea locuinţelor adosate
zidului de incintă, existând posibilitatea, după aspectul său de
pilă portantă, să fi fost parte dintr-o structură ce continua - în
interiorul cetăţii - lucrările de fortificaţie pendinte de poarta de
atac. Modul în care s-a prăbuşit respectivul masiv de zidărie, .
impune concluzia că el se afla ,.in picioare", cel puţin pa�ial, la
data când locuinţa din faţa sa fusese construită prin adosare
la zidul de incintă, fiind păstrat ca parte a unei structuri
anterioare, de secol IV, din motive pe care săpăturile
sistematice viitoare cu siguranţă le vor clarifica. Observăm, de
asemenea, că masivul de zidărie respectiv s-a prăbuşit printr
o mişcare de forfecare şi de translaţie pe direcţia SE - NV, din
interiorul cetăţii, spre poarta de atac, ceea ce implică fie
căderea sa ca urmare a unei fireşti degradări în urma trecerii
timpului, fie datorită unei mişcări seismice. În ambele cazuri,
prăbuşirea sa peste stratul de dărâmătură de deasupra zidului
demantelat ar găsi o bună explicaţie. În ceea ce ne priveşte,
considerăm că respectivul masiv de zidărie s-a aflat la locul
său şi în perioada în care pe suprafaţa cetăţii s-a dezvoltat
aşezarea de bordeie corespunzătoare secolelor IX-XI,
concluzie dată de resturile de vegetaţie aflate sub masivul de
zidărie şi de trei fragmente ceramice, apa�inând secolelor IX
XI, descoperite sub zidăria prăbuşită, în masa de dărâmătură.
Deschiderea săpăturii în caroul P52 a surprins
continuarea zidului de V. cu lăţimea de 0,70 m, al locuinţei din
carou! 051 si P51 , care a folosit pentru delimitarea unui alt
spaţiu de locuit. Acest zid este şi el fixat pe un zid mai vechi,
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cu lăţime dublă, de 1 ,40 m, apa�inând secolului al IV-lea.
Concluziile preliminare conduc la conturarea unei trame
stradale, în care zidurile masive ce mărginesc culoarul de
circulaţie, având canalul pentru eliminarea apelor uzate la
bază, se continua şi servesc drept pereţi pentru mai multe
clădiri, sau sunt parte a unuia şi aceluiaşi edificiu. Posibilul
acces în locuinţa din carourile 051 şi P51 (cu o suprafaţă de
aproximativ 48 m2) se putea face prin colţul de SE al acesteia,
după cum indică zidul coborât în această parte a construcţiei.
Există însă posibilitatea ca în carou! P52 să se afle o altă
cameră a unui edificiu mai mare, din care făcea parte şi
spaţiul de 48 m2, despre ale cărui funcţii şi caracteristici se vor
obţine date din săpăturile ce vor urma.
Se remarcă faptul că toate construcţiile dezvelite
până în prezent, în imediata apropiere a curtinei zidului de
incintă al po�ii de atac, prezintă caracteristica de adosare, pe
una din laturi, la partea interioară a curtinei, care serveşte ca
al patrulea zid al fiecărui edificiu în parte. După cum observam
cu ocazia degajării colţului de nord-vest al bazilicii, care
încăleca o po�iune din zidul curtinei, cel puţin în această parte
a fortificaţiei, cuprinsă între poarta de atac şi turnul de colţ în
formă de potcoavă, zidul de fortificaţie trebuie să fi avut, în
secolul al VI-lea, o funcţionalitate modificată faţă de aceea a
unor epoci anterioare, accesul apărătorilor cetăţii la turnul de
colţ şi pe curtină - dacă acestea mai funcţionau ca elemente
active de fortificaţie - făcându-se cu greutate.
Menţionăm, de asemenea, faptul că locuinţele din
această zonă a cetăţii, aflată în imediata apropiere a edificiului
bazilical, sunt de mari dimensiuni, având o suprafaţă utilă
largă, un spaţiu generos, aflat în oarecare contradicţie cu
spaţiile de locuit din alte zone ale cetăţii - mult mai strâmte şi
folosind podeaua pentru îngroparea unor chiupuri de provizii lucru explicabil pentru perioada de timp în care acestea au
funcţionat, perioadă caracterizată de o aglomerare a spaţiului
cetăţii prin aşezarea unui mare număr de locuitori între zidurile
fortificaţiei. Aglomerarea locuitorilor în spaţiul intramuran a
fost dictată de împrejurările istorice pe care regiunile
Imperiului situate la Dunărea de Jos le-au traversat în această
perioadă de insecuritate politică şi militară. În aceste
circumstanţe, este posibil ca locuinţele din sectorul 1 al
Capidavei să fi servit drept habitat unor prelaţi, cu îndeletniciri
militare - având în vedere piesele de armament descoperite în
locuinţa din carou! P51 - şi chiar meşteşugăreşti - după cum
indică prezenţa în locuinţa din carou! Q51 a creuzetului
destinat turnării metalelor - şi să fi avut o funcţionalitate aparte
faţă de locuinţele din alte sectoare ale fortificaţiei.
Prezenţa între descoperirile mobile a unor obiecte
cu caracter creştin, între care numeroase fragmente de
picioare de "cupe " din sticlă, care pot fi desemnate drept
"candele", întăresc această concluzie. Între obiectele mobile
atrage atenţia, în mod deosebit, fragmentul de "capitel " (?) din
calcar, cu inciziile sale stângace, dar bine conturate, care
redau mai multe cruci şi un ochi ale cărui contururi, formate de
linii prelungi, sunt terminate în formă de cruce, precum şi ţigla
de acoperiş având incizată pe suprafaţa ei o cruce. Aceste
materiale de construcţie vin să completeze gama largă de
obiecte marcate cu semnul crucii sau având o destinaţie
legată de oficierea cultului creştin la Capidava, in secolele IV
VI p. Chr.

Sector est
Zaharia Covacef - responsabil sector, studenti UO Constanta'
în campania din anul 2003 cerceta rea din secto rul
de est (sectoarele IV şi V) a urmărit în primul rând extinderea
săpăturii, în suprafaţă, spre axul viae-i principalis, în al doilea
rând demontarea martorilor care delimitau carourile - şi ale
căror profile fuseseră desenate -, pentru a realiza o imagine
cât mai explicită a ansamblului de construcţii.
După cum era de aşteptat, in carourile nou deschise
- R. 72, R. 73, R. 74, R. 76-77 -, după înlăturarea stratului
foarte consistent de dărâmături (multe pietre in pământ
cenuşos) urmează nivelul bizantin târziu, cu amenajări şi
materiale conservate mai bine sau mai rău. Astfel, in carou! R.
72 de la adâncimea de 0,25 m începe să apară un şir de
pietre ordonate care, de la adâncimea de 0,43 m, se
dovedesc a constitui zidurile unei locuinţe-bordei - 8.1/03 apa�inând perioadei bizantine târzii, orientată SE - NV; una
dintre laturile acesteia se află încă sub martorul dinspre SV.
Dimensiunile locuinţei 8.1/03 sunt: latura de NV 1 ,14 m;
latura de NE = 2,40 m; colţul de SE = 0,60 m. Nu s-a
descoperit nici un fel de mobilier.
În carou! R. 73 descoperim locuinţa-bordei 8.2/03 şi
colţul de S al locuinţei-bordei 8.2/02 descoperită parţial in
carou! Q. 73 in campania anterioară. Locuinţa 8.2/03,
orientată SV - NV, a apărut la adâncimea de 0,30 m (latura
de SE) şi la -0,50 m (latura de NV). Şi la această locuinţă una
dintre laturi se află sub martorul dinspre SV. Dimensiunile
locuintei sunt: latura de NE = 2,00 m; latura de SE = 1 ,25 m.
În interiorul locuinţei-bordei 8.2/03 a apărut o vatră de lut
orientată NE - SV, cu latura mai mică uşor rotunjită.
Dimensiunile vetrei sunt: lungime = 0,60 m; lăţime maximă =
0,53 m; lăţimea la bază = 0,46 m; adâncimea in interior: la
bază (latura de NE) = O, 1 O m; la partea arcuită (latura de SV)
= O, 1 8 m. în jurul vetrei a fost descoperit un strat consistent de
solzi de peşte.
Locuinţa-bordei 8.2/02 a apărut in carou! R. 73 la
adâncimea de 0,60 m (in carou! Q.73 apăruse la adâncimea
de 0,75 m). Latura de SE măsoară 1 ,20 m, iar cea de SV 1 ,00
m.
În carou! R.74, la adâncimea de 0,70 m apare o
podină din lut galben lungă de 2,10 m (de la NE la SV) şi lată
de 1 ,40 m (de la SE la NV) şi un pavaj din cărămizi mari,
pătrate, distrus in cea mai mare parte.
în carourile R. 76-77 - de unde a trebuit scoasă
foarte multă piatră - a apărut o a treia locuinţă-bordei, 8.3/03,
din ale cărei ziduri - apărute la adâncimea de 0,51 m -, se
păstrează foarte puţin. În schimb s-a păstrat destul de bine
vatra, realizată din piatră, orientată SE - NV, plasată la 0,60
m faţă de profilul de NE al caroului şi la 1 ,07 m faţă de profilul
de NV. Dimensiunile vetrei sunt: lungime 0,97 m (0,77 m la
interior); lăţime = 0,79 m (0,45 m la interior). În spatele vetrei,
începând chiar de lângă martorul de NE al caroului, apare un
pavaj din cărămizi care se întinde pe o lungime de 1 ,33 m şi o
lăţime de 0,70 m.
Demontarea martorilor dintre carourile O. 75 - P.
75, O. 74 - P. 74, P. 75 - P. 74, a condus la descoperirea
unui zid intre incăperea C.9 şi C. 1 1 . Zidul, dărâma! la un
moment dat, a fost reparat - încă nu putem preciza în ce
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perioadă -, după care s-a surpat spre NE. De pe zid a fost
recuperată o bucată dintr-o bârnă de lemn, incomplet arsă,
căzută, foarte probabil, din suprastructura construcţiei.
Adâncirea săpăturii in caroul a. 75 a condus la
descoperirea zidului masiv de SE al încăperii C. 1 1 , lat de
0,75 m, inalt de 0,60 m, având aceeaşi structură ca şi zidul de
SE al încăperilor C.6 şi C.9, fiind vorba de fapt un singur zid.
Lângă zid - şi parţial sub martor - a apărut, la adâncimea de
0,82 m, un chiup (al 8-lea din sector), cu gura spartă - dar
recuperată din interior. Dimensiunile vasului, luate din interior,
sunt: înălţimea = 1 ,35 m; diametru! maxim = 1 ,1 8 m; diametru!
deschiderii (la umăr unde este spart) = 0,69 m.
La distanţă de 1 ,45 m, spre N - V, şi la adâncimea de 0,70 m,
a apărut o pilă zidită, pătrată in secţiune (1. = 0,80, i. = 0,60
m), a cărei pereche a fost descoperită in caroul a. 74.
În carourile O. 76-77 apăruseră, in campaniile
anterioare, doi stâlpi din piatră, in faţa încăperii C.1 , despre
care am presupus că susţineau un portic in faţa acesteia.
Adâncirea săpăturii in caroul P. 76 a condus la descoperirea
celui de al treilea stâlp situat la o distanţă de 5 m faţă de linia
primilor doi, dar tot la 2 m faţă de zidul de SE al încăperilor
C.9 şi C.1 1 ; intre primii doi stâlpi este o distanţă de 2,53 m;
aceştia se află la adâncimea de 0,35 m faţă de nivelul actual;
cel de-al treilea la -0,27 m. Dimensiunile (vizibile) ale stâlpilor
sunt: diametru! = 0,40 m (nr.1 şi 2); 0,32 m (nr.3); înălţimea
stâlpului nr.1 = 0,63 m.
Până la adâncirea săpăturii in carourile P. 76-77, a.
76-77, R. 75 şi demontarea martorilor care încadrează
carourile a. 75 şi a. 74 - care să ne permită o viziune de
ansamblu - presupunem că in această parte a sectorului - in
apropierea porţii şi a viae-i principalis - se afla un edificiu
impozant compus din patru încăperi (C. 1 , C.6, C.9 şi C.1 1 ) un
coridor intre C.1 şi C.6, cu portic şi, probabil, etajat.
Materialele descoperite, fragmentare, sunt constituite
din ceramică romane-bizantină şi bizantină târzie, vase de
sticlă - remarcăm un vas de dimensiuni mici, de forma unei
căni cu toartă lată, descoperit intre dărâmături, piese din bronz,
fier, plumb etc. [Zaharia Covacefj
Planşa 1 5-1 .

Sector VI - carourile c-d 75-74
Ioan Carol Opriş (FIB) - responsabil sector
Cercetările arheologice practicate in sectorul VI din
sfertul sudic al cetăţii de la Capidava s-au concentrat in
campania 2003 asupra careurilor T-Ţ 71 -70, T 71 . Săpătura a
fost realizată de o grupă de studenţi ai Univ. Bucureşti,
coordonată de către lector dr. Ioan Carol Opriş (FIB).
Prin studierea nivelului de depuneri romane-bizantine
in caroul T 71 (acolo unde acest demers devenise acum
posibil), s-a urmărit adunarea unor noi observaţii stratigrafice şi
constructive asupra intregului ansamblul zid-bermă-val,
ansamblu atribuit in mod tradiţional castelului romane-bizantin
din secolul al VI-lea p. Chr. Pe de altă parte, la NV de zidul
amintit, ce delimitează sfertul sudic al fortificaţiei de la
Capidava, era cunoscută o compactă locuire in bordeie
medievale timpurii, bordeie cercetate deja de către Grigore
Florescu in campania din 1 956 (vezi Materiale 5). Planul de
săpătură propus presupune avansarea spre straturile inferioare
ale locuirii romane, ceea ce înseamnă, anterior înlăturării

habitatului de bordeie, curăţarea acestora din urmă şi punerea
lor in relaţie cu planurile vechilor săpături. În egală măsură,
dacă astfel de situaţii se vor semnala, vor putea fi adăugate
chiar noi observaţii de natură arheologică. În acest sens, am
inceput in campania 2003 curăţarea bordeielor nr. 1 , 2 Gr.
Florescu 1 956 = 239-240 Radu Florescu, din carourile Ţ 71 -70.
În ceea ce priveşte bordeiul 1 =239, zidurile
perimetrale bordeiului au putut fi urmările pe o lungime de
cea 2,40 x 2,48 m, ele continuând inspre carourile Ţ 70,
respectiv U 71 . Pe colţul dinspre E al bordeiului apare o
amenajare (o vatră, deşi nu au putut fi observate urme de
arsură?; întăritură de colţ?). Ceea ce este mai cu seamă
interesant in caroul Ţ 71 , acolo unde a fost delimitat acest
bordei, este un nou zid, nemarcat pe planurile anterioare,
situat imediat sub nucleul de zidărie cu mortar al castrului
roman târziu. Zidul a fost realizat din piatră legată cu pământ,
din el fiind surprins paramentul dinspre V, pe o lungime de
4,30 m. Perpendicular pe acesta, la limita cu careul Ţ 72, se
lipea un al doilea zid lucrat in aceeaşi tehnică, rupt, pe care l
am putut urmări doar pe o lungime de 1 ,76 m (zidul aflându
se parţial sub martorul Ţ 71 -72). În ultimul rând de piatră
păstrat a fost reutilizat şi un mic capitel din calcar, provenind
cel mai probabil de la ancadramentului unei ferestre. Primul
zid pare să aparţină ultimului nivel constructiv anterior
ridicării zidului imprejmuitor al castrului târziu, fiind deranjat şi
de aşezarea de bordeie suprapuse. În schimb, dată fiind
tehnica foarte slabă, cel de-al doilea zid menţionat putea să
aparţină unui bordei, care să exploateze ziduri încă vizibile
pentru fixarea limitelor perimetrale. Este foarte posibil ca aici
să se fi aflat, de fapt, bordeiul nr. 333, marcat pe planurile
rămase de la prof. Radu Florescu.
Urmele bordeiului 2=240 din careul T' 70
(continuând inspre U 70), ce fusese săpat de către Grigore
Florescu, au putut fi urmările pe o lungime de 3 m (latura
dinspre zidul castrului târziu), respectiv 1 ,20 m inspre Ţ 71 .
Urmele podelei, marcată pe planurile vechi, nu au mai putut fi
observate. A putut fi conturată foarte clar inclusiv groapa de
provizii, marcată şi pe planul Gr. Florescu, aceasta măsurând
0,64 m adâncime de la nivelul podelei şi având un diametru
de cea. 1 .25 m. În plus, ca un element de noutate - nemarcat
in planurile pe care le-am avut la dispoziţie -, a apărut in
colţul dinspre E şi vatra bordeiului, lipită de zidul de incintă al
castrului roman târziu. Înaltă de cea 0,35 m şi cu
dimensiunile exterioare de 0,80 x 1 m, aceasta a fost
amenajată intr-o casetă din piatră.
Potrivit observaţiilor primului cercetător care le-a
studiat, ambele amenajări medievale timpurii par să aibă
suprafaţa egală in dimensiuni celorlalte asemenea bordeie
din zonă, de cea 2,80 x 3,20 m. Profesorul Grigore Florescu
observa şi faptul că adâncimea lor in pământ varia, in funcţie
de nivelul cărora le aparţineau, intre -1 ,20 -1 ,40 m la cele
mai vechi (cum este cazul bordeiului 240), respectiv -0,60 0,80 m la cele din ultimul nivel (bordeiul 239), fapt constatat
şi de noi la reluarea cercetării.
Cercetările din caroul T 71 , situat de data aceasta
la E de zidul castrului roman târziu, au relevat câteva
aspecte de ordin stratigrafic foarte interesante. Au putut li
identificate trei ziduri ale ultimei faze de locuire dinaintea
ridicării zidului castrului, toate trei din piatră legată cu

68
www.cimec.ro

C ro n i c a ce rcetărilor

arheologice d i n

pământ, unul lung de 3,50 m şi lat de 53 cm (nr. 1/2003), cel
de-al doilea perpendicular pe primul şi păstrat pe o lungime
de 2,05 m (nr. 2/2003) şi, în sfârşit unul secundar, de
compartimentare, lat de doar 37 cm şi lung de 1 ,72 m (nr.
3/2003), între primele două. Cercetările ulterioare,
însemnând adâncirea săpăturii şi demontarea martorilor
dinspre carourile T 72 şi T 70, vor fi în măsură a lămuri
dimensiunile şi relaţia exactă între ziduri, care par, la prima
vedere, să apa�ină unuia şi aceluiaşi ansamblu.
Mai interesantă ar fi, însă, observaţia potrivit căreia
(cel puţin pe acest segment) fundaţia zidului castrului târziu
se aşeza direct pe stratul de dărâmătură romana-bizantină
de culoare roşie, cu chirpic şi arsură, peste care a fost aşezat
cu grijă un rând de piatră.
După cum se ştie, paramentul acestui zid
perimetral lipsea, încă atunci când s-au desfăşurat primele
săpături de către Grigore Florescu, fiind cel mai probabil
demantelat în scopul amenajării aşezării de bordeie
mediobizantine. Pe toată suprafaţa studiată atunci, temelia
incintei nu cobora mai adânc de 0,60 m faţă de bermă - lată
de cea 0,80 m şi era aşezată pe ziduri mai vechi şi pe
dărâmăturile tasate dintre ele.
Un al doilea aspect, cu totul neaşteptat, se referă la
valul de pământ amplasat în faţa zidului de incintă al
castrului. Valul, păstrat astăzi pe o înălţime maximă de 1 , 1 O
m, aşa cum reiese din profilul dinspre T 70 al caroului, şi a
cărui axă se găseşte la cea 1 ,90 m de limita zidului de incintă
suprapune zidul nr. 3/2003. Amenajat din pământ de culoare
cenuşiu închis. fapt specific amenajărilor medievale timpurii
la Capidava, valul conţine în partea sa superioară pietre de
dimensiuni medii şi urme de mortar, provenite (după toate
probabilităţile} din demantelarea zidului castrului. Până în
momentul recentelor săpături descrise aici, în literatura
arheologică dedicată problemei fortificării târzii nu fuseseră
oferite specificaţii directe în legătură cu acest val, iar din
discuţiile purtate pe teren şi în faţa planurilor cu prof. Radu
Florescu reieşea logic că el ar reprezenta parte componentă
din ansamblul zid-bermă-val, ridicat cândva între jumătatea
sec. VI ij. Chr. şi începutul celui următor. În concluzie, este
foarte posibil să ne găsim nu în faţa unui unic şi organic
ansamblu defensiv, ci a unor momente constructive situate la
interval de câteva secole.
·

Sector VII - carourile c-d 75-74
Costin Miron (ULB Sibiu) - responsabil
Săpăturile executate de studenţi ai Facultăţii de
Istorie şi Patrimoniu din Sibiu, s-au concentrat şi în campania
iulie - august 2003 asupra pă�ii de NE a sectorului VII, în
carourile c-d 75-74.
A fost continuată degajarea zidului longitudinal, pe
care au fost alipite bordeiele 255, 256, 257, şi care uneşte
zidul de incintă de pe latura de est cu absida din carou! c 72, a
construcţiei ce se întinde în spaţiul carourilor a-d 72-70. În
urma recentei degajări, am putut constata păstrarea unei
elevaţii de 1 m a zidului amintit, al cărui parament de SV este
în continuare prăbuşit pe jumătatea superioară şi în carourile
c 75-74.
Spre deosebire de observaţiile de anul trecut (vezi
CCA 2002), în carourile c-d 75 şi c-d 74 a fost surprinsă o
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dărâmătură pe o lungime de 5 m, care apare ca o fostă
ramificaţie laterală a zidului longitudinal menţionat mai sus.
Zidul a fost demolat şi resturile întinse de stratiotai pentru
nivelarea suprafeţei în vederea construirii bordeielor 255 şi
265. Mortarul folosit la acest zid este de bună calitate, cu
multă cărămidă pisată şi foarte asemănător cu cel din zidul
longitudinal, iar prezenţa numeroaselor tegulae întregi ne face
să credem că zidul a fost ridicat în tehnica opus mixtum. Are
foarte multă piatră spartă, provenind cel mai probabil din
emplecton. intre dărâmături au apărut olane sparte, fragmente
tegulare şi o bârnă groasă arsă, păstrată pa�ial.
În carou! c 76 au fost scoase la iveală resturi de
grinzi arse, fragmente de olane şi mănunchiuri de stuf ars. Tot
aici au apărut un opaiţ de secol VI p.Chr. păstrat fragmentar,
un cârlig de pescuit din bronz cu urme de sfoară pe coadă, o
lamă de cuţit cu lungimea de 1 O cm şi solzi de peşte mic,
probabil din familia cipiridelor.
În carou! d 75, sub bordeiul 255, demolat în
campania de săpături din anul 2002 a apărut un şir de
bolovani, ce a aparţinut unui bordei dintr-o fază de locuire
anterioară.
Săpătura a fost extinsă spre limita de SV, care este
constituită aici de edificiul cu absidă, bordeiul 256 fiind
demontat integral, pentru aducerea la acelaşi nivel a carourilor
c-d 77-76-75, unde stratigrafia este foarte complexă şi dificil
de urmărit din cauza numeroaselor intervenţii medio-bizantine
în straturile romana-bizantine.
Inventarul rezultat este comun, numărând fragmente
ceramice medio-bizantine striate, dar şi multe alte fragmente
ceramice romana-bizantine, provenind de la mai multe amfore
cu coaste şi striuri. Un singur vas, o amforă cu coaste de
dimensiuni mari, a putut fi reîntregit de studenţii specializării
conservare-restaurare din Facultatea de Istorie şi Patrimoniu
- Sibiu. Alături de ceramică, între descoperirile mobile se
numără şi un pahar, probabil, sau un clopoţel de bronz foarte
oxida!, partea exterioară prezentând şi urme de oxid de fier,
iar la interior oxid de cupru, piesă găsită în carou! c 75. Tot
aici au apărut un cap de cheie, o tortiţă tot din bronz, cât şi o
fibulă de bronz de tip Zwiebelknopffiebe/, fără arcul de
închidere şi cu unul din bulbi lipsă.
În bordeiul 256 au fost descoperite la un loc, pe o
arie de 0,40 x 0,40 m, 9 oase de viţel lustruite (probabil de la
rulare sau folosire îndelungată), cu urme de prelucrare.
Problemele puse de sectorul VII rămân în
continuare foarte complexe, iar cercetările înaintează
anevoios din cauza declivităţii terenului şi a săpăturii destul de
restrânse, motive pentru care nu pot fi · oferite răspunsuri
imediate necunoscutelor din acest sector, care are o suprafaţă
destul de mare. in campaniile viitoare poate vom afla, şi
parţial ar fi bine, cum a arătat partea de SV a cetăţii, şi dacă
această parte are actuala configuraţie datorită intervenţiei
voile a locuitorilor cetăţii care ar fi terasat-o, sau în urma unor
mişcări seismice.
Sector VIII (medieval) extra muros
Colectiv: 19an Marian Ţiplic, Zeno Karl Pinter (ULB Sibiu)
In campania anului 2004 au fost continuate lucrările
la secţiunile magistralei 1 (S 2 şi S 3) deschise în anul 2001,
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respectiv 2002 şi au fost deschise alte două casete, cu
dimensiunile de 3 x 3 m (C1 şi C2). Totodată, prin continuarea
lucrărilor la S 2, au fost puse în evidenţă dimensiunile unei
constructii de mari dimensiuni, din care au rezultat obiecte
ceramic� . in acelaşi context, a fost descoperită groapa unui
vas de provizii de mari dimensiuni, din care au fost recuperate
doar câteva fragmente. Materialul ceramic rezultat este
caracteristic secolelor VIII-IX p. Chr.
În caseta C1 a fost delimitat perimetrul 81 ,
descoperit în 81/2001 , din care a rezultat material ceramic
caracteristic fazei Dridu 8. În C2 a fost cercetat un segment
din zidul de piatră ce făcea parte din incinta aşezării
medievale. Un alt segment al acestuia a fost cercetat în caroul
1 al S1 , unde nu s-a putut însă stabili lăţimea reală, datorită
prăbuşirii paramentului exterior, aceasta devenind posibilă
doar din analiza stratigrafiei. În C2 a fost pus în evidenţă un
nou segment, ce a păstrat lăţimea completă - de 2,20 m construit din pietre de talie mică şi medie, legate cu pământ.
45. Capidava, corn. Topalu, j ud. Constanţa.
Punct: La Bursuci
Cod sit: 63063. 04

Colectiv: Cătălin Dobrinescu - responsabil, Valentina Voinea
(MINAC).

Periegheza întreprinsă pe traseul Capidava Ghindăreşti în vara anului 2002 a dus la identificarea unor
urme de locuire din prima epocă a fierului şi din epoca
medievală la cea. 3 km în aval de cetatea Capidava, în
punctul "La Bursuci". Fragmentele ceramice de tip 8abadag I
II descoperite la baza terasei, afectată de o mai veche
exploatare a calcarului din zonă şi de apele Dunării ne-au
determinat să realizăm o săpătură de salvare în punctul
menţionat, dată fiind importanţa materialelor găsite aici.
Volumul relativ redus al cercetărilor sistematice în aşezările
din prima epocă a fierului, în Dobrogea, impunea începerea
acestor săpături de salvare în vara anului 2003.
Obiectivele noastre s-au rezumat, în această
campanie (iunie 2003), la delimitarea aşezării şi stabilirea
stratigrafiei. În acest sens am realizat două sondaje pe platoul
terasei: secţiunea S 1 (6 x 1 m), la cea. 40 m de marginea
terasei, şi sectiunea S 2 (9 x 1 m), la cca.15 m, ambele
orientate N s'. În cele două secţiuni nu au apărut materiale
arheologice concludente şi nici vreun nivel de locuire, fapt ce
ne-a determinat să apreciem că locuirea se afla undeva spre
botul terasei, astăzi distrus de exploatarea calcarului şi de
apele Dunării.
În această situaţie ne-am îndreptat atenţia asupra
malului abrupt, curăţând un profil de cea. 8,60 m lungime în
ruptura terasei, până la stâncă. Această intervenţie, numită de
noi secţiunea S 3 prezintă următoarea situaţie stratigrafică:
- U.S. 4000 - nivel vegetal 0/-0,80 m, în care am găsit câteva
fragmente ceramice medievale (sec. X - XI);
- U.S. 4001 - nivel medieval -0,80/-1 ,85 m, nivel de locuire
medieval, cu fragmente ceramice, dar fără complexe ;
- U.S. 4002 - nivel abandon -1 ,50/-2 m, situat între nivelul
medieval şi cel hallstattian; din această unitate stratigrafică
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am recuperat câteva fragmente ceramice, mai numeroase
fiind cele hallstattiene;
- U.S. 4003 - nivel hallstattian -2/-2,1 0 m, strat arheologic cu
ceramică de tip 8abadag, fără complexe:
- U.S. 4004 - stâncă -2/-2,1 O -2,15 m, formaţiune naturală.
Sintetizând datele de mai sus observăm că în
secţiunea S 3 locuirea hallstattiană începe de la nivelul
formaţiunii naturale, direct peste blocurile de calcar, fără o
amenajare specială. intre acest nivel şi locuirea medievală a
fost delimitat un strat de abandon - de culoare cenuşie,
amestecat cu câteva fragmente ceramice şi blocuri de calcar.
in cele două straturi arheologice nu au apărut complexe
arheologice. Stratigrafia celor trei secţiuni indică o zonă de
locuire periferică, botul de deal fiind distrus de cariera de
calcar şi de apele Dunării.
Secţiunea S 4 are 3,50 x 3,50 m şi a fost trasată la
cea. 50 m în aval de secţiunea S 3, pe panta lină a dealului. in
această seqiune au apărut două complexe - o groapă ce ţine
de nivelul de locuire medieval şi un complex hallstattian. in
această secţiune am identificat opt unităţi stratigrafice:
- U.S. 4000 - nivel vegetal - străpuns pe alocuri de gropi de
crotovine 0/-0,65 m;
- U.S. 4005 - nivel medieval - are pietre la bază şi este
fărâmicios şi cenuşos la răzuire -0,32/-0,70 m;
- U.S. 4006 - nivel hallstattian - este compact, bine tasat, cu
pigmenţi de pământ ars la roşu, pigmenţi de cărbune, pietre,
puţine fragmente ceramice şi oase, -0,65/-1 ,50 m;
- U.S. 4007 - nivel loess - galben, compact, străpuns, pe
alocuri, de gropi mici de crotovine; în acest strat a fost săpat şi
amenajat complexul de pietre hallstattian;
- U.S. 4008 - nivel loess - de culoare roşie, afectat de
incendiu; este compact fără inventar;
- U.S. 4009 - groapă medievală - este săpată în stratul 4005,
fără inventar;
- U.S. 4010 - groapa de amenajare a complexului hallstattian,
săpată în loess;
- U.S. 401 1 - depunere (?) blocuri de calcar, peste stratul de
arsură.
Materialul ceramic descoperit în nivelul tmedieval
este de tip "Dridu" , iar cel din stratul inferior, hallstattian
prezintă elemente decorative specifice culturii 8abadag (de
ex. şir de " S"-uri imprimate).
Planşa 1 5-2.

-

46. Călineşti, corn. Bucecea, jud. Botoşani
Punct: Conacu/ Mic/eseu
Cod sit: 36480.0 1

Colectiv: Eduard Setnic (MJ Botoşani)

Cercetările arheologice desfăşurate la Conacul
Miclescu1 au fost determinate de lucrările de reparaţii capitale,
consolidare şi restaurare iniţiate de către proprietarul actual al
complexului Radu Alexandru Miclescu. Trebuie menţionat că
solicitarea efectuării operaţiunilor de supraveghere
arheologică s-a făcut, ca în multe alte situaţii, cu mult mai
târziu faţă de momentul în care au fost demarate lucrările de
reparaţii la edificiile complexului (2001 -2002), fapt care a
limitat şi îngreuna! semnificativ cercetarea arheologică, o
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bună parte din zonele de interes arheologic (perimetrul
exterior şi suprafaţa interioară a "caselor mici", trei sferturi din
perimetrul exterior şi suprafaţa construită a .,caselor mari",
corpul principal al complexului) fiind iremediabil pierdute, din
punct de vedere arheologic2. in aceste condiţii, intervenţia
noastră a avut două componente: supravegherea lucrărilor în
sol aflate în derulare (şanţuri pentru reţele electrice,
alimentare cu apă şi de canalizare) şi, în paralel, sondarea
prin casete a interiorului, neafectat încă de lucrări de reparaţii,
în scopul salvării, pe cât posibil, a cât mai multor informatii
istorice3. În total au fost executate 7 casete din care şase (n
interiorul şi una în exteriorul edificiului principal al ansamblului
Conacul Miclescu ("casele mari " ), însumând o suprafaţă de
aproximativ 35 m2.
Principalul rezultat furnizat de investigaţia
arheologică a fost descoperirea urmelor fundaţiei unui edificiu
mai vechi decât cel existent astăzi, clădire care a suferit
transformări succesive, cel puţin la nivelul dimensiunilor în
suprafaţă.
Clădirea iniţială se poate data, pe baza observaţiilor
stratigrafice şi a materialului reco�at, în veacul al XVIII-lea,
posibil în prima jumătate a acestuia. Excavarea casetei 3 a
relevat faptul că prima construcţie a avut la colţurile faţadei
principale abside semicirculare, care au jucat, probabil, rolul
de terase deschise. Această idee se bazează pe observaţiile
efectuate asupra structurii elevaţiei edificiului actual care, la
turnul din partea sud-estică a faţadei principale, conservă
multe din elementele clădirii etapei a doua. S-a putut observa
aici că la această din urmă clădire, iniţial, turnurile au fost
spaţii deschise, ulterior ele fiind transformate în spaţii închise
prin zidire şi adăugare de ferestre.
Prima clădire rezidenţială identificată, a avut fundaţii
de piatră de râu, de dimensiuni medii şi mici, neprelucrată în
mod special, pusă în operă cu ajutorul unui mortar pe bază de
var şi nisip - de slabă calitate, în care predomină nisipul.
Fragmentele de cărămidă, de dimensiuni medii şi mici, găsite
la suprafaţa acestor fundaţii, sugerează că şi acest material a
fost utilizat la edificarea acestei prime clădiri, fără a putea
preciza dacă a avut şi un rol structural sau doar decorativ.
Trebuie să subliniem că nu avem elemente de datare certe pe
baza cărora să putem fixa exact momentul edificării acestei
prime construcţii de la Călineşti. Cum în şanţul de fundare şi
în depunerile corespunzătoare acestei etape nu s-au găsit
materiale arheologice datarea se poate face prin raportarea la
depunerile stratigrafice şi a construcţiilor ulterioare. Fundaţiile
acestui prim edificiu au fost identificate la -0,50 -0,60 m faţă
de nivelul exterior actual de călcare.
Ulterior, către finele sec. XVIII şi începutul celui
următor, are loc prima mare transformare, prin demantelarea
construcţiei precedente până la nivelul superior al fundaţiilor şi
edificarea unei noi reşedinţe. Noul edificiu a fost, de fapt, o
dezvoltare în plan a celui anterior. Se pare însă că, la interior,
această a doua clădire a păstrat şi o bună parte din elevaţia
sau compartimentarea primului edificiu, aceasta fiind situaţia
la nivelul demisolului actual, din aceeaşi parte sud-estică.
Din şanţul de fundare al noului edificiu au fost
recoltate câteva fragmente ceramice, aparţinând categoriei
ceramicii arse reducător. Fragmentele, de mici dimensiuni,
atipice, sunt încadrabile la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi

începutul secolului al XIX-lea. Aşa cum am menţionat, la
nivelul demisolului, în structura elevaţiei actuale, se pot
observa segmente de zidărie păstrate din această a doua
etapă de construcţie, care demonstrează faptul că în a doua
etapă au fost reutilizate masiv elementele de structură folosite
la edificarea primei reşedinţe identificate de noi la Călineşti, în
special piatra (doar la nivelul parterului). Subliniem că nivelul
de construcţie al acestei etape suprapune depunerile
anterioare, situaţie observată mai ales în caseta 3 unde au
fost vizibile străpungerile gropilor de pari de schelă şi
deranjarea depunerilor anterioare, în momentul demantelării
primei faze şi construirii celei de a doua.
În fine, ultima mare etapă constructivă poate fi
situată undeva la sfârşitul sec. al XIX-lea şi prima jumătate a
sec. XX. Elocvente în datarea acestei etape sunt situaţiile
surprinse în casetele deschise în jumătatea nord-vestică a
edificiului principal de la Călineşti care au surprins o etapă
constructivă la care s-a folosit ca liant un mortar pe bază de
nisip, var şi ciment. Nu au fost surprinse în sondajele de aici
(casetele 1 , 5, 6, 7), nivele de construcţie anterioare şi nici
inventar arheologic, în afara unor mărunte fragmente
ceramice, caracteristice perioadei amintite (aşa numita
"ceramică etnografică" ), provenite de la corpul unor vase.
Nivelul de construcţie este dat de pietriş mărunt, pigmenţi de
var, nisip şi ciment, fragmente mărunte de cărămidă. Această
ultimă etapă constructivă reprezintă extinderea spre NV a
edificiului anterior (clădirea 2), şi realizarea construcţiei vizibilă
astăzi. Tot acum au fost adăugate şi terasele monumentale
existente şi în momentul de faţă.
O situaţie aparte a fost înregistrată în sectorul
" , situat în interiorul jumătăţii nordice a .,caselor
arcului
dublou
"
mari " , un spaţiu rectangular, zidit din piatră de râu legată cu
mortar pe bază de nisip şi var, de consistenţă slabă, cu
dimensiunile de 4,50 x 4, 40 m. Investigaţiile de aici au arătat
că spaţiul în discuţie a avut o adâncime iniţială de aproximativ
3 m (de la nivelul interior de călcare) şi o destinaţie greu de
precizat astăzi (probabil o pivniţă). Această amenajare poate fi
legată de prima clădire existentă aici, datată de noi în veacul
al XVIII-lea. Lipsesc elemente de datare, în caseta deschisă
de noi, la cota nivelului de edificare şi călcare a acestei
amenajări, nefiind identificat nici un element de încadrare
cronologică. in etape târzii s-a renunţat la funcţiunea iniţială a
încăperii, care a fost astupată - întâi cu deşeuri menajere
(fragmente ceramice, oase de animale, sticlărie spartă, scoici
etc.), iar mai apoi cu resturi de materiale de construcţie
provenite de la refacerile complexului rezidenţial (cărămizi,
fragmente de piatră, mortar de var şi nisip). După prima etapă
de astupare (cu deşeuri menajere) încăperea a fost podită cu
scânduri susţinute de două grinzi încastrate în elevaţia
construcţiei. Materialele ceramice recoltate, prezente din
abundenţă, aparţin secolelor XIX - XX (prima jumătate) şi
cuprind piese fragmentare, în parte întregibile, atât din
categoria ceramicii arse reducător cât şi oxidant. Este o
ceramică de foarte bună calitate şi o gamă largă de forme şi
utilităţi (căni, ulcioare, farfurii, platouri, oale etc.). În stadiul
actual al cercetărilor cea mai plauzibilă explicaţie care se
poate da acestui loc este de pivniţă care a funcţionat în
aceeaşi perioadă cu primul edif1ciu - secolul al XVIII-lea, după
care, în urma amenajărilor efectuate în cadrul reşedinţei şi a
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extinderii edificiilor din fazele 2 şi 3, a fost îngloba! in interiorul
actualului corp principal de clădire.
În linii mari, investigaţia arheologică de la Călineşti
confirmă informaţiile bibliografice pe care le avem faţă de
această importantă reşedinţă boierească din Moldova4• Spre
deosebire de bibliografia cea mai recentă referitoare la
reşedinţa Miclescu de la Călineşti, noi nu putem afirma, in
lumina rezultatelor de până acum, că aici ar exista un nivel de
cultură incadrabil cert in veacul al XVII-lea. Totuşi, având in
vedere circumstanţele cercetărilor şi caracterul acestora,
rezultatele cercetărilor arheologice şi interpretările acestora nu
pot fi considerate decât parţiale. Urmează ca, in măsura in
care va fi posibil, opiniile noastre să fie confirmate sau
infirmate prin extinderea investigaţiilor într-o serie de
perimetre considerate de noi de maxim interes arheologic
(zonele neafectata din apropierea caselor mici, încăperile
acoperite cu pământ din jumătatea nordică a "caselor mari " ,
perimetrul anexelor gospodăreşti, precum şi zona dintre
biserică şi casele actuale).
Trebuie însă subliniat că, dincolo de limitele
cercetării din 2004, edificiul rezidenţial de la Călineşti atribuit
fazei 1 de evoluţie in timp a ansamblului arhitectonic şi istoric
Conacul Miclescu, incadrat in urma datelor obţinute in secolul
al XVIII-lea, este prima şi cea mai veche construcţie civilă de
zid identificată şi investigată arheologic în perimetrul actual al
judeţului Botoşani. Caracteristicile acestei clădiri vor fi, cu
siguranţă, elemente care pot fi luate in considerare într-un
viitor studiu asupra evoluţiei arhitecturii in Moldova veacurilor
XIV - XIX.
S-au prelevat probe de mortar, material osteologie.
Parte din inventarul arheologic recoltat a fost conservat,
fotografiat şi desenat. Baza de date a materialelor descoperite
este în curs de prelucrare.
Locul de păstrare a inventarului arheologic şi arhivei
de cercetare: MJ Botoşani.
Materialele arheologice reprezentative, după
restaurare, vor fi incluse in expoziţia MJ Botoşani, in cadrul
proiectului "Sat şi oraş in nordul Moldovei medievale".
Note:
1 . Monument înscris în LMI 1 991-1 992 la nr. de cod
07B01 07/07B01 08.
2. Cercetarea arheologică, desfăşurată în perioada iunie septembrie a fost finanţată de către beneficiarul lucrărilor.
Trebuie menţionat că relaţia intre acesta, (reprezentat de
către administratorul lucrărilor de reparaţii ing. Mihai Hriţcu şi
şeful de proiect arh. Şerban Sturza) şi MJ Botoşani ca
executant a fost destul de dificilă.
3. Cercetările s-au derulat în baza autorizaţiei de săpătură
arheologică de salvare nr. 1 27/2003. Pe parcursul activită�i
arheologice ne-am bucurat de sprijinul nemijlocit a dl. Florin
Hău, arheolog in cadrul CMB Suceava, căruia îi mulţumim şi
pe această cale.
4. Primul conac a fost ridicat la 171 1 şi reprezenta "prima
variantă a edificiului actual ", o a doua etapă fiind încadrată in
veacul al XIX-lea, prima jumătate, in timpul soţilor Constantin
şi Zoe Miclescu. Tot atunci a fost edificată şi biserica din
incinta parcului (1 826). La sfârşit de secol XIX a fost
construită şi sufrageria din aripa stângă a clădirii. O serie de
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autori sunt de părere că primele clădiri rezidenţiale de la
Călineşti au fost ridicate de familia Miclescu in prima jumătate
a secolului al XVII-lea (el. Narcis Dorin Ion, Castele, Palate şi
conace din România, voi. 1, Bucureşti, 2002, p. 377 - 378).
Stadiul documentării noastre arată că satul Călineşti nu pare a
fi fost in proprietatea familiei Miclescu până către sfârşitul
veacului XVIII şi inceputul celui unnător de vreme ce
recensămintele întocmite in 1 772 şi 1774 arată ca proprietar
al satului pe Constantin Arap (el. Moldova in epoca
feudalismului, Chişinău, 1975, voi. VII, partea 1, p. 1 37 şi
partea a 11-a, p. 192). Abia in anul 1803 Călineştii sunt
menţionaţi ca aparţinând "ai dumisale banului Constantin
Miclescu" (Teodor Codrescu, Uricariul, Condica liuzilor, p.
315, apud Părăscuţă Dumitru, Evoluţia istorică a aşezări/ar
omeneşti din zona actualei comune Bucecea, din cele mai
vechi timpuri şi până in 1918, laşi, 1 994, p. 61).

Bibliografie:
Narcis Dorin Ion, Castele, palate şi conace din România, voi.
1, Bucureşti, 2002.
47. Căşeiu, corn. Căşeiu, jud. Cluj [Samum]
Punct: Retentura dextra
Cod sit: 56675.02

Colectiv: Dan lsac - responsabil (UBB Cluj), Adriana lsac
(MNIT)

Retentura este zona cea mai puţin cercetată a
castrului de la Căşeiu. O secţiune magistrală din anul 1 995 (S
XXXVII) prin retentura sinistra şi sistemul defensiv de pe
latura de S nu a reuşit, din motive obiective (sezon cu ploi
intermitenta) decât să surprindă parţial elemente ale unor
clădiri din lemn compartimentate in genul unor contubernia.
Descoperirea unui pinten din fier de cavalerist şi mai ales
specificul celei de a doua trupe, o cohors equitata, ne-a
determinat să localizăm aici grajdurile (stabula).
Ca o consecinţă a acestor indicii, in anii 2001-2003
am demarat cercetarea sistematică a retenturii, optând pentru
retentura dextra. Sistemul de săpătură a constat din trei
suprafeţe late de câte 5 m, Supr. 1 (2001 ) cu trei porţiuni A, B,
C şi D şi cu lungimea de 43 m, Supr. 2 (2002), având
lungimea de 22 m şi Supr. 3 (2003) cu lungimea de 25 de m.
Prima dintre ele a intersectat toată lăţimea retenturii, de la via
sagularis de S, până la incinta sudică a pretoriului (faza târzie
" III c") aflat la metrul 42 pe profil. Stratigrafia orizontală şi cea
verticală (profilele de E ale celor trei suprafeţe) au clarificat în
mare măsură cele trei faze principale de existenţă ale
clădirilor din retentura dextra şi funcţionalitatea lor
Faza 1
Prima fază a barăcilor din retentura sinistra, datate
cu certitudine în intervalul Traian-Hadrian, aparţine unor
barăci ale cohors Il Brittanorum Poziţionate per strigas,
paralel cu via principalis, acestea sunt marcate de traseele
unor pereţi de lemn scoşi (laţi in medie de 0,35-0,40 m) şi de
un nivel de călcare constant şi relativ subţire (dispus direct pe
humusul antic) greu de sesizat. Materialul arheologic
provenind din acest nivel este redus cantitativ. Trebuie
remarcat faptul că in contrast cu praetentura, umplutura
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Nivelul apa�inând acestei faze, căreia îi corespund
un număr de şanţuri de scoatere a pereţilor construcţiilor, este
constituit dintr-un pământ lutos compact, de culoare bej,
alternând cu lentile gălbui, conţinând numeroşi pigmenţi de
chirpic, dungi compacte de arsură, mortar (nr. 4, metrii 37-38
pe profil), pietricele şi un material arheologic destul de bogat.
Având în medie lăţimea de 0,30-0,50 m, în funcţie de
adâncimea la care au fost secţionate gropile ce reprezintă
doar temelii, acestea sunt săpate în nivelul de locuire
preistoric la adâncimea medie de 0,50 m. Umplutura lor
conţine frecvent fragmente de cărămizi şi pietre, dar şi cioburi
de ceramică romană şi preistorică. De asemenea, pe unele
po�iuni sunt dublate de gropi rotunde de pari cu aceeaşi
compoziţie. Aşa cum arătam, în retentura există trei barăci
orientate per strigas.
Baraca nr. 1 se aftă la doar un metru de incinta
târzie a pretoriului. Patru gropi de scoatere a pereţilor
împreună cu duetul acestora se disting cu claritate atât pe
profil, cât şi în stratigrafia orizontală din Supr.1 A şi B. Este
vorba despre o centuria caracteristică de cohortă, cu perete
median şi câte două rânduri de contubernia. Baraca are
lăţimea de 9 m, fiind compartimentată în contubernia de
aproximativ 3,50 x 2 m şi un pridvor lat de 2 m, peretele sudic
al acestuia fiind surprins la metrul 32. Resturile unei platforme
alcătuite din bolovani mărunţi de carieră prinşi doar cu pământ
identificate în Supr. 1 8 la metrii 32-34 reprezintă nivelul de
călcare (cota de adâncime 1 , 1 0 m) în zona pridvorului.
Această clădire avea la un moment dat încăperile pavate cu
podele de opus signinum, o po�iune compactă de podea
macerată apărând între metrii 34-38.
Despărţită de precedenta de aceeaşi stradelă de
pietriş lată de 1 ,50 m (între metrii 30,50-32) , ce pare să fi
funcţionat în continuare, baraca nr. 2 se conturează la fel de
clar în cele trei suprafeţe, între metrii 20-29 (Supr. 1 ) , 3-12
(Supr. 2) şi 6-12 (Supr. 3) , având ca şi precedenta tot 9 m
lăţime, contubernia de 3,50 x 2,50 m şi un pridvor lat de
aproximativ 1 ,50 m.
Câteva elemente sugestive ne-au atras atenţia în
cazul barăcii nr. 2 şi 3. Aproximativ pe mijlocul celor două
contubernia de N şi perpendicular pe lăţimea acestora, în
Supr. 2 s-au conturat două gropi prelungi (nehaşurate pe
plan), cu dimensiunile de cea. 1 ,50 x 0,40 m şi adâncimea de
-0,20 m (cea care iese din profil) şi respectiv de 1 ,70 x 0,50 m.
În umplutura acestora s-au remarcat fragmente de chirpic
macerat. Alte două gropi de aceeaşi factură au fost
identificate în baraca nr. 3 (între metrii 1 5,50 - 1 8,50 din Supr.
2) , ambele măsurând 2,50 x 0,40 m şi având până la -0,50 m
adâncime. Aceleaşi gropi prelungi au apărut şi în Supr. 3 în
cadrul barăcii nr. 2 (metrii 0-1 , pa�ial ieşind din profile) şi în
baraca nr. 3 (metrii 1 3-14, aproape de cele două profile de E
şi V. Conţinând în umplutură un pământ gălbui amestecat la
partea superioară cu un praf umed şi fin de culoare alb
gălbuie, gropile respective ne-au indreptat fără dificultate spre
acele elemente dintr-un stabulum identificate cu ani în urmă la
Gilău în castrul alei Siliana2. Stabileam atunci că acestea
reprezintă şanţuri-troace de deversare pentru dejecţiile cailor,
dispuşi câte doi perpendicular pe aceste adâncituri albiate
(sau după unele păreri câte trei) dintr-un contubernium de
turma. in timp. dejecţiile conţinând amoniac s-au solidificat

gropilor de scoatere ale pereţilor barăcilor din ambele faze de
lemn (traianică şi post-hadrianică) ce se aftă aproximativ la
aceeaşi adâncime, este extrem de greu de diferenţiat
coloristic şi din punctul de vedere al consistenţei. Aceasta,
deoarece ambele umpluturi constau dintr-un lut gălbui,
alternând cu pete de culoare cenuşie şi care conţine pigmenţi
fini de chirpic, cărbune şi pietricele.
Consecinţa este faptul că planimetria barăcilor din
prima fază a fost greu de reconstituit şi aceasta doar pe
po�iuni. in plus, decelarea celor două faze de lemn a fost
serios ingreunată de suprapunerile de pereţi ce par a urma
acelaşi plan. Situaţia este oarecum neobişnuită, întrucât
cealaltă cohortă de britani este equitata, deci s-a impus
construcţia unor grajduri, al căror plan probabil că nu este
mult schimbat faţă de cel al barăcilor de cohortă.
Putem concluziona că in cele trei suprafeţe, intre
metrii 32 şi 40-41 , 21 -22 şi 28-29 (Supr. 1 ), 9-10 şi 3-4 (Supr.
2) şi 1 2-13 şi 16-17 (Supr. 3) se conturează clar două barăci
ce conţin -pe porţiuni şi suprapuse de faza a 11-a de lemn)
elemente din faza 1 de lemn. Prima baracă, de lângă zidul
pretoriului are lăţimea -pentru faza 11- de 9 m, iar următoarea
de 7,50 m. Suprapuneri şi dublări de trasee au fost sesizate
cu claritate in stratigrafie orizontală, ducând la concluzia că a
doua fază a suprapus-o destul de bine pe prima, respectându
se în linii mari dimensiunile şi orientarea acestor construcţii. O
a treia baracă, spre via sagularis, lipită de precedenta, este
marcată printr-un perete E - V (metrii 1 8 în Supr. 1 C şi 1 3-14
în Supr. 2).
Planimetria primelor două barăci (dinspre
praetorium spre incinta de S), în ambele faze, se încadrează
în specificul unor centuriae de cohortă cu contubernia de cea.
3,50 x 2,50 m.
Puţine alte elemente au putut fi atribuite barăcilor
din această fază. La metrul 37 în Supr. 1 8 a apărut o groapă
elipsoidală de circa 0,90 x 0,50 m tăiată de peretele barăcii
din faza următoare. La metrii 35-36 o a doua groapă de
aceeaşi formă (0,60 x 0,50 m ) şi conţinând doar le�n
carbonizat pare a fi, la fel cu precedenta, o vatră de foc. In
Supr. 2 la metrii 5-6, într-un contubernium probabil din
această fază a fost scoasă în evidenţă o groapă cu marginile
marcate doar de 6 bile rotunde din gresie gălbuie, descoperiri
de acest fel fiind din abundenţă in barăcile din retentura mai
ales din fazele a doua şi a treia. Semnificaţia acestor bile
utilizate ca zdrobitoare la mortaria a fost lămurită în cazul
pretenturii sinistra a castrului de la Gilău, unde numeroase
asemenea artefacte au fost descoperite în interiorul unor vase
de bucătărie Alte trei vetre au fost identificate la metrul 7 din
Supr. 2, în dreptul metrului 8, şi în aceeaşi suprafaţă, în
dreptul metrului 16, ieşind din profilul vestic.
Faza 11
Din punct de vedere stratigrafic, barăcile construite
tot din lemn pot fi atribuite cu certitudine cohortei 1 Britannica
equitata. Această fază debutează prin urmare la începutul
domniei lui Hadrian, asupra sfârşitului respectivei faze
neputând, pe moment, să emitem o părere. Urmând aceeaşi
logică, este evident că acesteia îi sunt specifice şi grajdurile
cailor (stabula) din componenţa detaşamentului de cavalerie,
grajduri care nu au fost identificate în praetentura.
1•
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sub forma acestui praf albicios cu concentraţie fosfatică mare.
Cercetările din castrele Gilău şi Căşeiu in clădirile grajdurilor
îmbogăţesc in mod semnificativ o problemă arheologică de
interes general încă destul de puţin cunoscută.
Baraca nr. 3 se află in zona apropiată via-ei
sagularis, planimetria acesteia fiind mai greu de intuit datorită
suprapunerilor cu clădirea de faza 1 şi a unor trasee de pereţi
care par a indica o compartimentare mai complicată. S-ar
putea să fie o baracă dublă, având ca perete comun cel de la
metrii 20 respectiv 1 2, situaţie in care incinta de S este
reprezentată de peretele pe direcţia E - V din dreptul metrilor
1 2 (Supr. 1 C) respectiv 20 (Supr. 2). Ar rezulta o baracă cu
lăţimea de 8,50 m şi cu o compartimentare mai complicată.
Este cu certitudine vorba tot de un stabulum datorită
argumentelor discutate deja.
Via sagularis a fost identificată in Supr. 1 D între
metrii 3,50 şi 1 0, in Supr. 2 pe o po�iune lăsată ca martor
(metrii 21 -22), şi in Supr. 3 pe profilul scurt de S ceea ce arată
că a fost surprinsă oarecum oblic faţă de sistemul de
săpătură.
În Supr. 1 D între metrii 9 -1 O şi 7 - 8 au fost
surprinse, la mare adâncime, resturile unor platforme de
chirpic (nehaşurate pe plan) foarte compact, reprezentând un
nivel de călcare al aşezării de epoca bronzului, care in
această zonă a castrului este extrem de prezentă in stratul
(nr. 2 pe profil) de sub nivelul roman.
Faza III
Constă dintr-un nivel continuu şi clar delimitat de
pământ gri-negricios mai afânat, cu un conţinut de pietricele şi
nisip, mari cantităţi de ţigle, provenind din acoperiş şi un
abundent material arheologic. Datorită numeroaselor
dărâmături şi pământului impropriu preparării prin raşchetare
a unei stratigrafii orizontale, compartimentarea acestei faze ne
scapă pe moment. Totuşi, pe profil se disting câteva gropi de
scoatere ale unor pereţi sau chiar amprente ale unor ziduri de
piatră. În acest ultim caz am avea o excepţie de la situaţiile
întâlnite in restul castrului, unde clădirile de locuit am
constatat că sunt edificate din lemn, sau lemn şi chirpic.
Peretele de la metrul 40 pare a reprezenta incinta sudică a
barăcii nr. 1 in această fază, amprenta unui perete (cu
corespondenţă pe profilul opus) apărând şi la metrul 31 . În
această situaţie, baraca în cauză ar avea lăţimea tot de 9 m.
O serie de elemente disparate, reprezentând nivele de călcare
solide reprezentate de trotuare, platforme de pietre sau de
cărămizi, completează stratigrafia orizontală.
Astfel, între metrii 28-30, corespunzând metrilor 1 -4
din suprafaţa a doua, există un trotuar impresionant realizat
din două rânduri de blocuri mari plate, bolovani de carieră
neecarisaţi, pietre rotunde de râu şi fragmente de cărămizi
sparte. Fapt semnificativ, in această podea a fost prins un
fragment din gresie gălbuie, apa�inând unui monument
sculptura! de formă neprecizabilă. Trotuarul suprapune o
lentilă de pietriş galben de râu, lată de 3 m (metrii 27-30),
reprezentând o stradelă mai veche şi o podea compactă de
opus signinum (ambele albiate datorită vechii gropi de sub
acestea). Deasupra trotuarului, ce reprezintă cel mai târziu
nivel de călcare (aflat la cota de doar 0,30 de m sub humusul
modern) s-a turnat o ultimă podea de cocciopesto, resturile
macerate ale acesteia fiind identificate pe unele po�iuni intre
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şi peste pietrele ce alcătuiesc trotuarul. Un element de datare
important îl constituie descoperirea în Supr. 2, printre
fragmentele de podea macerată din alcătuirea trotuarului
amintit (la metrul 1 ) a unei monede de bronz emisă de Filip
Arabul, alte două piese de la acelaşi împărat fiind descoperite
în Supr. 3 în ultimul nivel de locuire (faza III).
Aceleiaşi faze târzii, ce se datează la mijlocul
secolului III p. Chr., îi corespund resturile a trei platforme de
piatră în Supr. 1 B (metrii 24-26), C (metrii 15-1 7,50 şi la
metrul 14), una în Supr. 2 (de la metrul 8) şi mai multe in
Supr. 3 (platformele h, m şi n).
O situaţie aparte o reprezintă două podele foarte
bine păstrate, realizate dintr-o substrucţie de pietre mici de
carieră amestecate cu cioburi romane (!), peste care se
aşterne o suprafaţă de cărămizi pătrate cu latura de 1 8 cm
(Supr. 2, m. 1 3-14). Aceste podele apa�in clădirii din ultima
fază deoarece peste ele se dispune dărâmătura postromană
(nr. 1 1 pe profil).
Faza târzie se caracterizează probabil prin
construcţii de piatră cu ziduri seci fără mortar şi fără temelie.
Facem această presupunere bazându-ne pe amprentele de
scoatere a zidurilor amintite mai sus şi care conţin in
umplutură piatră fără mortar. În plus, marile cantităţi de piatră
rezultate din săpătură provin în mod evident nu numai de la
trotuarul amintit.
În ultima fază de existentă a acestor clădiri, care au
funcţionat probabil tot ca şi grajduri, nivelurile de locuire conţin
un material arheologic nu prea bogat. Cea mai interesantă
piesă este o spatha întreagă, lungă de 0,60 m şi lată de 3 cm
aflată intr-o excelentă stare de conservare. Descoperită în
acest context târziu, din resturile platformei de la metrul 9 din
suprafaţa a doua, această sabie tipică de cavalerie datată intr
un context clar de la mijlocul secolului III p.Chr. întăreşte,
dacă mai era cazul, caracterul clădirilor din retentura dextra
în fazele 11 (de lemn) şi III (de piatră), anume acela de stabula
deservind o cohors equitata. Dealtfel in Supr. 2 şi 3 au fost
descoperiţi şi 3 pinteni de fier de cavalerie ceea ce întăreşte
caracterul specific al armamentului descris mai sus.
O situaţie specială a fost surprinsă în zona incintei
de S, mai exact pe agerul acesteia. Profilul, între metrii O 5,50 surprinde un nivel de locuire, marcat de un strat de
pământ negricios şi afânat (nr. 7), conţinând fragmente de
cărămizi sparte şi material arheologic roman. Groapa de
scoatere a unui zid, probabil de piatră, de la metrii 1 -2 pe
profil, apa�ine unei clădiri foarte târzii care a fost construită în
ager, aproape de zidul de incintă. Construcţia respectivă,
surprinsă doar prin cele două amprente de zid de pe profilul
estic al Supr. 1 (metrii 1-2) şi pe cel scurt de sud are o formă
dreptunghiulară, un colţ al acesteia fiind reconstituit in capătul
sudic al primei suprafeţe. Având zidurile fără temelie, probabil
şi fără mortar, această construcţie este rezultatul activităţilor
constructive târzii din castru -probabil la mijlocul secolului III
p. Chr. sau chiar mai târziu- când în castrul de la la Căşeiu o
serie de clădiri, inclusiv pretoriu! sunt edificate peste viae
sagulariae utilizând, din cauza suprafeţei active devenită
insuficientă, po�iuni din ager până in apropierea incintelor.
Cele trei campanii de săpături in retentura dextra se
completează reciproc relevând, in premieră pentru castrul de
la Căşeiu, caracterul locuirii din această zonă reprezentând
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locaţia grajdurilor cailor şi poate şi a unei pă�i din barăcile
cohors 1 Britannica milliaria equitata Antoniniana.[Dan lsac,
Adriana lsac]
Planşa 16 A.

Note:
1 . D. lsac, Castrele de cohortă şi ală de la Gi/ău, Zalău, 1 997,
p. 33
2. Ibidem, p. 44-45
48. Câmpulung, jud. Argeş
Punct: Mănăstirea " Negru Vodă ", str. Negru Vodă nr. 64.
Cod sit: 13506.03

Colectiv: Gheorghe 1. Cantacuzino - responsabil (IAB), Ştefan
Trâmbaciu (MM Câmpulung)

Cercetările arheologice efectuate în 2003 la
Câmpulung au reprezentat continuarea săpăturilor anterioare
de la ansamblul fostei reşedinţe domneşti. Acestea au adus
date asupra celor mai vechi urme de locuire, a bisericii din
secolul al XIV-lea, a elementelor de fortificare şi a urmelor
unor edificii. Săpăturile, executate în acest an cu mijloace
materiale reduse, au urmărit clarificarea unor probleme legate
de cronologia construcţiilor din partea de NE a incintei
ansamblului mănăstirii " Negru Vodă" . S-a urmărit delimitarea
construcţiei de mari dimensiuni, aflată pa�ial sub nivelul
solului, descoperită în 1 981 aproape de marginea terasei, şi
verificarea datării ei prin obţinerea mai multor informaţii
stratigrafice despre nivelul de construcţie. Pe de altă parte s-a
căutat limita de E a clădirii alăturate zidului despă�itor care
limita spre N vechea "curte a bolniţei " , cercetată în 2001 şi
2002. Ca şi în anii precedenţi, aria accesibilă săpăturilor a fost
limitată din motive obiective - de aleea asfaltată, de existenţa
unor pomi şi a culturilor de legume. Această situaţie a
influenţat amplasarea sondajelor.
Zidul exterior sudic al clădirii aflate pa�ial sub nivelul
solului a fost descoperit în partea de N a sondajului dispus
perpendicular pe traseul vechilor secţiuni S. 22 şi S. 1 5, la
circa 6 m S de trotuarul asfaltat (S. 23), la circa 1 1 m de zidul
despă�itor. Grosimea zidului este de 1 ,1 2 m, paramentul fiind
lucrat din blocuri de piatră spartă, bolovani şi cărămidă. S-a
putut observa că, în partea aflată sub nivelul solului din
interiorul clădirii, ridicarea paramentului s-a efectuat
concomitent cu umplerea spaţiului dintre acesta şi marginea
săpăturii executate în vederea construcţiei, cu piatră spartă,
pietre mici de râu şi mortar, iar în unele pă�i cu zidărie din
cărămizi, aşezate orizontal sau pe muchie, şi mortar.
Săpătura nu s-a adâncit în interiorul construcţiei
până în partea inferioară a încăperii, în spaţiul umplut cu
moloz, piatră spartă, bolovani, cărămizi fragmentare. La
exteriorul clădirii s-a atins adâncimea de 1 ,70 m. Nivelul de
construcţie al zidului se află la o adâncime de cea. 0,75 m faţă
de actuala suprafaţă şi este marcat, pe o distanţă de aproape
1 m, de urme de mortar şi moloz. El este situat deasupra unor
straturi (de pământ nisipos gălbui cu prundiş mare, având o
grosime de 0,20-Q,45 m, şi de pământ cenuşiu cu pietre gros
de 0,35-Q,40 m, în care au fost descoperite foarte puţine
fragmente ceramice, cele mai multe putând fi datate în

secolele XIV - XV), suprapuse unui strat gălbui cu prundiş.
Depunerile aflate deasupra nivelului de construcţie al zidului
sunt straturi de pământ cenuşiu granulos cu moloz şi pietre cu
grosimea totală de 0,50-0,55 m, peste care se află solul arabil
atingând cea. 0,25 m.
Poziţia nivelului de construcţie, aşa cum a fost
observată în săpăturile din 2003 pe latura de S a zidului, la
exteriorul clădirii, nu contrazice presupunerea datării acesteia
în secolul al XVII-lea, formulată, ţinând seama de situaţia
stratigrafică, după săpăturile din 1981 1.
În S. 20 D (între zidul despă�itor spre curtea liceului
şi aleea asfaltată, lângă S. 20 B/2002), a fost descoperit zidul
care limitează la E clădirea alipită zidului despărţitor. la o
distanţă de circa 1 8 m de extremitatea ei de V. Fundaţiile
celor două ziduri nu se ţes, iar nivelul de construcţie se află la
cote destul de apropiate. Situaţia stratigrafică observată în
acest sondaj, faptul că fundaţia clădirii adosate zidului
despă�itor - menţionată în diferite catagrafii din prima
jumătate a secolului al XIX-lea - se adânceşte în straturi de
nivelare, indică o datare relativ târzie, probabil în secolul al
XVIII-lea.
Materialele descoperite în S. 23 sunt foarte puţine,
fiind greu de data! cu precizie; unele se pot atribui secolului al
XIV-lea, altele secolului al XV-lea sau al XVI-lea. Majoritatea
fragmentelor ceramice provin din corpul sau de la fundul unor
vase nesmălţuite, din pastă fină, arsă oxidant, cu mica, în cele
mai multe cazuri arderea fiind inegală. Câteva fragmente sunt
lucrate dintr-o pastă relativ zgrunţuroasă, cu mici pietricele.
Predominantă cantitativ în săpăturile din 2003 este ceramica
databilă în sec. XVII - XVIII şi mai ales XIX şi XX, găsită în S.
20 D, în straturi de umplutură şi nivelare târzii, în asociere şi
cu materiale moderne.
Cercetările arheologice din august 2003 au permis
precizări privind planul şi datarea construcţiilor din partea de E
a ansamblului fostei reşedinţe domneşti din Câmpulung.
Unele verificări mai sunt necesare, mai ales pentru
completarea informaţiilor privind dimensiunile şi
compartimentarea clădirii. Vestigiile din această zonă vor
putea fi puse eventual în valoare în viitor, după o cercetare
integrală.
Planşa 1 6 B.

Note:
1 . Gh.

1. Cantacuzino, Sp. Cristocea, Şt. Trămbaciu, O
mărturie arheo/ogică privind viaţa economică a Câmpulungului
medieval, Studii şi comunicări. Muzeul Câmpulung Muscel 2,

1 982, p. 51-54. Atunci, clădirea a fost identificată ipotetic cu
hanul şi prăvăliile mănăstirii ridicate de Matei Basarab.

Les fouilles entreprises en 2003 a Câmpulung ont
continue l'investigation de l'ensemble de l'ancienne residence
princiere du XIVe siecle, entierement modifie au XVIIe siecle,
apres la fondation du monastere. On a pu completer les
informations sur les vestiges de la zone d'est de l'ensemble,
et surtout sur un edifice aux gros murs en pierre, situee
partiellement sous le niveau du terrain, decouvert en 1981 a
l'extremite de l'enceinte, qui a ele alors date au xvue siecle.
Le mur qui limitait la bâtisse au sud a ele mis a jour. Les
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observations stratigraphiques peuvent confirmer la datation
initiale de la construction. On a aussi pu delimiter vers l'est
une des constructions monastiques du XVII le siecle.
49. Cârlomăneşti, corn. Verneşti, jud. Buzău
Punct: Cetăţuia
Cod sit: 50148.01

Colectiv: Mircea Babeş - responsabil (FIB, IAB), Ion Motzoi
Chicideanu - responsabil adj., Despina Măgureanu, Theodor
lsvoranu (IAB), Eugen Marius Constantinescu, Dorin Sârbu,
Sebastian Matei (MJ Buzău), studenţii Maria Magdalena
Duţescu, Dan Călin Ştefan (FIB)

Situl din punctul Cetăţuia, de la Cârlomăneşti, a
furnizat şi in campania anului 2003 descoperiri semnificative,
care ii confirmă importanţa deosebită intre aşezările atribuite
civilizaţiei geto-dace clasice. Obiectivul campaniei din acest
an a fost dezvelirea integrală a edificiului absidat situat în
arealele W3bN şi W4bS/N. Descoperit în campania 1 979, el a
fost dezvelit în cea mai mare parte în 2002-20031•
În 2002, începând de la adâncimea de O , 12-0,20 m,
a fost surprins traseul unui şanţ de fundaţie, cu umplutură
omogenă de lut galben bătut, care descrie un perimetru
dreptunghiular, cu latura de N absidată. Trebuie subliniat că
nu a fost surprins nivelul de săpare a temeliei, care a fost
distrus prin repetatele lucrări agricole. Latura de E a fundaţiei,
care lipsea, a apărut in 2003, la cea. -0,40 m, completând
astfel conturul edificiului. Secţiunea şanţului pe traseul
pereţilor laterali este trapezoidală. Judecând după umplutura
de lut galben, şanţul avea adâncimea de cea 0,40 m şi lăţimea
de 0,50 m la gură, respectiv de 0,20 m la fund. Nava
rectangulară a construcţiei este despărţită de cea absidată
printr-un perete interior transversal, marcat şi el în teren printr
un şanţ de temelie, paralel cu latura sudică. Edificiul are
dimensiunile de 1 1 ,40 x 7,60 m. Din lungime, absida măsoară
3,60 m, iar nava, 7,80 m, în aceste dimensiuni fiind incluse
grasimile pereţilor. Dacă suprafeţei propriu zise, de cea. 73
m2, i se adaugă şi cea a presupusului pridvor, aflat pe latura
de sud, atunci putem vorbi despre o construcţie de cea. 85 m2.
Deşi dispariţia nivelului de săpare a fundaţiei împiedică
localizarea intrării în edificiu, ca de altfel şi a trecerii din navă
in absidă, ipoteza existenţei unui spaţiu deschis, acoperit,
care va fi precedat intrarea, este îndreptăţită.
Posibilitatea existenţei pridvorului (cu toată rezerva
faţă de acest termen2) a fost luată în calcul abia în campania
2003, în urma observării a două gropi de stâlpi situate în afara
conturului continuu al fundaţiei, în dreptul capetelor laturii de
S. in afară de acestea, trebuie menţionate cele patru gropi
mari ce aparţin structurii de rezistenţă, şi anume gropile de
amplasare a stâlpilor de colţ. Două dintre ele (cpl. 7 şi cpl. 26
din W3bN), amenajate asemănător, se aflau in colţurile de SE
şi de SV ale edificiului. Cum în interiorul gropilor nu s-au
observat urme de lemn, este de presupus că stâlpii au fost
extraşi, probabil in momentul dezafectării clădirii, care in mod
cert nu s-a datorat unui incendiu. Celelalte două gropi au fost
sesizate la intersecţia peretelui despărţitor al absidei cu pereţii
laterali (cpl. 4 şi cpl. 1 4 din W4bS), sub forma unor pete

rotunde de pământ cafeniu, compact, in care pătrund capetele
peretilor.
' În interiorul navei, la cea. 0,40 m adâncime, s-a
inregistrat o pată întinsă de lut galben, cu concreţiuni
calcaroase (cpl. 21), asemenea celui din şanţul fundaţiei.
După răzuială s-au conturat două gropi tangente. Groapa cea
mai mare, plasată la N taie suprafaţa de pământ ars de sub
vatra cpl. 2, ceea ce arată că este ulterioară vetrei. Cpl. 21
ridică o serie de întrebări legate de momentul săpării şi de cel
al umplerii, care trebuia să survină rapid, dată fiind situarea
acestei gropi de mari dimensiuni în interiorul unei construcţii.
Lutul existent în umplutura gropii şi folosit de asemenea
pentru temelie poate indica timpi apropiaţi de săpare şi de o
umplere. Până la cercetarea structurii, umpluturii şi a
conţinutului gropii, existenţa unor descoperiri similare ne
îngăduie să presupunem o destinaţie specială a acestui
complex, aceea de bothros3.
Tot în interiorul edificiului absidat, în sfertul de SE, a
fost înregistrat la adâncimea de 0,40-0,60 m un complex de
formă rectangulară, uşor adâncit faţă de nivelul interior de
călcare al cpl. 1 . Mărginit de două şiruri paralele de pietre mari
de râu şi cioburi, intre care se află o aglomerare de fragmente
ceramice, cpl. 25 are axul lung orientat N - S şi este paralel cu
laturile de E şi V ale marelui edificiu cpl. 1 . in alcătuirea
şirurilor laterale, in afară de pietre, predomină fragmentele de
la vase lucrate la roată. S-au mai găsit oase de animal
(maxilar de cal, falcă de vită) şi o mandibulă umană. Trebuie
subliniat că structura identificată este deschisă, neacoperită,
iar şirurile nu puteau suporta o suprastructură. În interiorul cpl.
25 se afla şi o zonă intens pigmentată, cu cenuşă şi
dărâmătură de perete ars până la vitrifiere. Aglomerarea de
fragmente ceramice are dimensiunile de 1 , 1 O x 1 ,40 m.
Majoritatea cioburilor provin de la vase lucrate cu mâna, mai
multe dintre ele sparte pe loc.
În campania 2003, la exteriorul absidei, în partea de
SE, a apărut o monedă de argint, aparţinând celei de a doua
faze de imitaţii după tetradrahmele de tip Filip al 11-lea, cu
iconografia foarte asemănătoare tipului monetar Vârteju
Bucureşti, dar având greutatea sensibil redusă (4,98 g) în
comparaţie cu media înregistrată pentru tipul menţionat (cea.
7-8 g). Aceasta este dealtfel o caracteristică constatată la
majoritatea monedelor geto-dacice descoperite la
Cârlomăneşti4
Un alt complex, a cărui cercetare a început în 2002
şi a fost încheiată în 2003, se află în arealul W4bN, la cea. 1 ,5
m N de absida edificiului cpl. 1 . Acesta se prezintă ca o fâşie
compactă de pietriş, perpendiculară pe axul edificiului, cu
lăţimi cuprinse între 0,90 şi 2,1 O m şi o lungime de peste 9 m
(complexul continuându-se şi în afara săpăturii). La
secţionarea longitudinală, s-a văzut că masa pietrişului a fost
menţinută şi delimitată cu pietre mari aşezate pe margini.
Pietrişul este amestecat cu un pământ brun cenuşiu. Dintre
pietrele mărunte au fost recoltate mici fragmente ceramice şi
oase de animale. Sub masa de pietriş, a apărut acelaşi lut
galben compact, care descrie o arie semicirculară, ce ar putea
să aibă legătură cu amenajarea absidei.
Pornind de la observaţiile legate de stratigrafia
verticală şi orizontală a depunerilor superioare din arealele
cercetate în campaniile 2001 -2003, credem că se poate vorbi
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de cel puţin trei momente, respectiv nivele de construc!ie,
ocupare a spaţiului, ce pot fi atribuite secolului 1 a. Chr.:
- nivelul superior este reprezentat de nivelul de săpare al
şanţului de fundaţie al clădirii absidate (ridicată in stadiul final
al existenţei aşezării), acest nivel a fost distrus de intervenţiile
ulterioare locuirii dacice;
- nivelul de mijloc este marcat de nivelul de amenajare al celor
două vetre cpl. 3 şi cpl. 1 O apărute la cea. O, 15-0,20 m
adâncime şi tăiate de şanţul de fundaţie menţionat;
- nivelul inferior corespunde nivelului de amenajare şi
depunere a elementelor structurii cpl. 25, identificate la
adâncimea de 0,40-0,60 m.
Cât priveşte nivelul de călcare interior al
construcţiei, acesta ar putea fi indicat de vatra cpl. 2, a cărei
crustă deteriorată s-a păstrat in sftu la adâncimea de O, 1 O
O, 14 m. Această vatră, plasată aproximativ in centrul clădirii,
ar putea să-i apa�ină, deşi nu există o legătură stratigrafică
directă dovedită.
O descoperire notabilă a campaniei 2003 este
reprezentată de fragmentele unui chiup cărămiziu, lucrat la
roată, aflate in strat, in colţul de NV al arealului W4bN. Pe trei
cioburi ce se întregeau s-au păstrat, scrise în pasta crudă a
vasului, cinci litere greceşti cursive: .. . AEw� B... Inscripţia
poate fi pa�ial intregită [�am]AEw� B...... şi tradusă
(vasul/proprietatea) regelui B.... Inscripţia este prima de la
Cârlomăneşti şi cea de-a doua inscripţie grecească scrisă in
Dacia preromană, după cea de la Ocniţa5
Datorită numeroaselor analogii6 de plan, orientare
(absida spre N - NV) şi de sistem constructiv, răspândite in
întreaga Dacie, edificiul absidat prezentat aici se inscrie in
categoria clădirilor publice de mari dimensiuni, cu caracter de
cult, iar complexul 25 poate fi considerat şi el drept o dovadă
a existenţei unui spaţiu consacrat in organizarea internă a
aşezării de tip dava de la Cârlomăneşti.
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50. Cârlomăneşti, corn. Verneşti, jud. Buzău
Punct: Arman1
Cod sit: 50158.04

Colectiv: Ion Motzoi-Chicideanu -responsabil (IAB), Dorin
Sârbu (MJ Buzău), Mihai Constantinescu, Nicu Sultana (CCA
Bucureşti).
Obiectivul cercetărilor a fost cimitirul din epoca
bronzului situat în punctul La Arman, situat la extremitatea
sudică a satului Cârlomăneşti, corn. Verneşti, jud. Buzău. În
cursul anului 2001 s-a făcut o interven!ie de salvare in punctul
respectiv, fiind cercetat un mormânt de inhumaţie şi
identificate alte complexe funerare ce au fost atribuite epocii
bronzului, respectiv culturii Monteoru, "faza"/stilul ceramic lc1 .
Cu aceeaşi ocazie a fost identificată şi o depunere apa�inând
unei locuiri din perioada târzie a epocii bronzului, care
suprapune inmormântările. Rezultatele intervenţiei de salvare
din 2001 au fost făcute publice printr-o comunicare susţinută
la IAB şi la Sesiunea de comunicări a MJ Buzău din mai 2002.
În prezent un studiu realizat pe baza mormântului cercetat in
2001 se află sub tipar2.
Cercetările arheologice din punctul La Arman s-au
efectuat in cadrul mai larg al campaniei arheologice de la
Cârlomăneşti, constituindu-se in sector aparte. Dată fiind
situarea cimitirului in parte in zona locuită şi in parte in zonă
cultivată s-a avut în vedere în primul rând salvarea a cât mai
multe complexe funerare, iar apoi delimitarea zonei
necropolei. Ca atare cercetarea a avut în primul rând un
caracter de salvare, dar s-a ţinut cont şi de faptul că este
primul obiectiv cu caracter funerar datând din epoca bronzului,
obiectiv care poate fi pus in relaţie cu locuirea din punctul
Cetăţuie, astfel că cercetarea are in vedere şi investigarea
exhaustivă a obiectivului. Totodată s-a mai avut in vedere şi
cercetarea locuirii din perioada târzie a epocii bronzului, în
special pentru precizarea raportului acesteia cu
înmormântările din bronzul mijlociu. Dat fiind faptul că
săpăturile urmau a se face intr-un cimitir s-a prevăzut şi
prelevarea materialului osteologie din complexele cu caracter
funerar pentru diagnosticare antropologică. De asemeni s-a
mai ridicat şi materialul osteologie din complexele monteorene
târzii, de data aceasta fiind vorba de oase de animale.
Săpăturile au avut loc în perioada 1 1 septembrie - 1 1
octombrie 2003.
Finanţarea a fost asigurată de către IAB cu fonduri
de la Academia Română şi de către MJ Buzău, cu fonduri de
la Consiliul Judeţean Buzău.
În data de 1 2 sept. 2003 s-a făcut o primă verificare
a amplasării obiectivului arheologic. Locul denumit La Arman
este un platou de formă neregulată asupra luncii râului cu cea.
60 m. În prezent platoul este împărţit in loturi personale
cultivate cu porumb. Către V platoul este tăiat de o viroagă,
astăzi uli!ă a satului Cârlomăneşti. Viroaga s-a lărgit cu
vremea, iar cu 4-5 ani in urmă a fost amenajată cu buldozerul
in mai multe rânduri. Ca urmare, marginea apuseană a
Armanului are astăzi aspectul unui mal inalt de circa 2-3 m, în
care au fost observate de către localnici oseminte umane, iar
în anul 2001 s-a efectuat o intervenţie de salvare fiind cercetat
un mormânt de inhumaţie aparţinând epocii bronzului, cultura

Planşa 17 A.

Note:
1 . Textul a fost redactat de Despina Măgureanu
2. G. Stoica, P. Petrescu, Dicţionar de artă populară, 1997, p.
395-397, vocea pridvor
3. Vezi Gr 1 8/C1 de la Brad, adâncă de 1 6 m, datată in sec 1
a. Chr., V. Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de la Brad,
1995, p. 80-83, fig. 24
4. Monedă determinată de Th. lsvoranu, cf. C. Preda,
Monedele geto-dacilor, 1973, p. 21 5-247; idem, Istoria
monedei in Dacia Preromană, 1 998; M. Babeş, Dacia NS 19,
1975, p. 125-139
5. D. Berciu, Buridava Dacică, 1 981 , p. 136-148
6. Brad - faza 1, cf. V. Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de
la Brad, 1 995, p. 62-69, fig. 20-23; Malaja Kopanja, cf. V.
Kotigorosko, Ţinurile Tisei Superioare in vecurile 111 fe.n IV
e.n., 1 995, p. 7 4-80, fig. 25, 26, 28, 29; Popeş�. cf. R. Vulpe,
Aşezări getice din Muntenia, 1966, p. 31 -34, fig. C; Solotvino,
cf. A. Rustoiu, Solotvino-"Cetate" (Ucraina Transcarpatică),
2002, p. 58-60, fig. 1 31/2, pl. VIII.
-
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Monteoru, "faza" lc1 . La suprafaţa terenului se găsesc cioburi
preistorice şi, mai rar, bolovani de râu.
Pentru cercetarea cimitirului a fost trasată o
secţiune - S. 11 - cu dimensiunile 1 7,5 x 4 m, orientată
aproximativ V - E, perpendiculară pe uliţa actuală, în dreptul
gospodăriei Marian Sandu. Locul exact al amplasării secţiunii
a fost determinat de prezenţa în malul platoului a unui
mormânt de inhumaţie. Imediat după trasarea secţiunii a fost
materializată în teren o axă de triangulaţie orientată N - S.
Cum posibilitatea amplasării unor borne permanente era
exclusă, terenul fiind cultivat, poziţia axei de triangulaţie a fost
fixată pe plan prin raportarea la 3 stâlpi din beton din gardul
de S al gospodăriei Petre Marina. Pe baza axei de triangulaţie
s-a redactat un plan general la scara 1 /200 pe care a fost
trasat aliniamentul actual al limitei de V a platoului La Arman,
amplasamentul secţiunilor S. 1/2001 şi S. 11/2003. gardul de
beton al gospodăriei P. Marina şi drumul de care, care
traversează platoul de la N la S. O ridicare topografică cu
teodolitul a mai fost făcută şi de către Dan Ştefan, ridicare
care a cuprins şi terenurile din spatele celor două gospodării
menţionate mai jos, intregul plan dig�alizat fiind racordat la
ridicarea efectuată in sistem GPS in cursul anului 2002.
În cursul cercetării s-a efectuat şi o verificare de
suprafaţă pe terenul aflat la V de gospodăriile Marian Sandu şi
Ioan Toşu, situat pe un pinten desprins către S din terasa
înaltă a Nişcovului. La suprafaţă se găsesc cioburi preistorice
şi o cantitate remarcabilă de bolovani de râu, ultimii indicând
prezenţa unor complexe arheologice. De altfel şi din spusele
localnicilor, cu prilejul unor săpături cu caracter gospodăresc,
de-a lungul anilor s-au găsit "oale, oase şi cenuşe". Pe baza
acestor informaţii şi a observaţiilor din teren este posibil ca
necropola identificată pe Arman să fie întinsă mai spre V şi
mai spre N.
Cimitirul identificat pe Arman, se află la circa 400 m
SV de staţiunea monteoreană din punctul Cetăţuia. Cum însă
o depunere cu material de stil lc1 nu a fost surprinsă pe
Cetăţuie, rămâne de soluţiona! problema raportului dintre
cimitirul identificat pe Arman şi locuirea de pe Cetăţuie. O altă
problemă care a stat în faţa colectivului arheologic în cursul
campaniei 2003 este aceea a locuirii din perioada târzie a
epocii bronzului, aparţinând unei etape finale a culturii
Monteoru. Încă din 1 975 A. Oancea menţiona o aşezare pe
platoul La Arman, caracterizată prin ceramică striată şi pe
care o atribuia "aspectului Petrişoru-Racoviţeni" . În 1 980-1 981
am făcut câteva cercetări de suprafaţă pe Arman găsind mai
multe cioburi cu Besenstrich şi chiar un omoplat de vită cu
cavitatea glenoidă crestată, piesă ce asigură
contemporaneitatea acestei locuiri cel puţin cu prima etapă a
culturii Noua. În 2001 fusese cercetat superficial, prin
taluzarea malului, un complex adâncit în pământ, cu mult
material ceramic şi oase de animale. Întregul material ceramic
era puternic ars secundar, în complex mai fiind găsite bucăţi
masive de chirpic, unele arse până la zgurificare.
Săpătura arheologică propriu zisă a început in data
de 1 2 sept. 2003, imediat după curăţarea terenului şi trasarea
secţiunii. Din punct de vedere stratigrafic situaţia se prezintă
astfel: sub un sol negru, afânat de arături, gros de cea. 0,200,25 m, se întinde o depunere de pământ negru cenuşos cu
material arheologic reprezentat prin fragmente ceramice,
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bucăţi de chirpic, oase de animale şi pietre de râu. Grosimea
acestei depuneri este de cea. 0,30 m. Imediat sub ea se
găseşte un sol cafeniu la culoare, lutos şi dur, fără material
arheologic. Grosimea acestei depuneri este, în medie, de 0,40
m, sub ea găsindu-se un loess galben. În depunerea neagră
cenuşoasă au fost înregistrate pe câteva planuri aglomerări
de material arheologic, care însă nu constituiau complexe
distincte. După materialul ceramic, depunerea respectivă
aparţine unei etape finale a culturii Monteoru, caracterizată
fiind prin prezenţa unor cioburi din pastă cu cioburi pisate, cu
suprafaţa brăzdată de striuri. Formele care au putut fi
identificate sunt borcanul cu margine simplă, uneori cu brâu
sub buză, simplu sau alveolat, castroane din pastă de calitate
mai bună, cu corp semisferic, cioburi cu decor tipic stilului
Mllb. Singura piesă de metal este reprezentată printr-un buton
din Cu/Bz. Rareori, antrenate de ganguri, au apărut cioburi de
stil lc1 sau lc2. Subliniez faptul că nu a fost surprins nivelul de
călcare corespunzător complexelor funerare suprapuse de
stratul negru cenuşos.
În cursul cercetărilor au fost surprinse mai multe
complexe - morminte, gropi - după cum urmează:
Cpl. 1 - a apărut la -0,23 -0,25 m de la nivelul actual de
săpare sub forma unei grămezi din bolovani de râu, de formă
aproximativ circulară. Stratigrafic, complexul este suprapus de
depunerea neagră-cenuşoasă, în acest loc, aproape de
capătul vestic al S.ll, stratul arabil fiind răzuit cu un buldozer
cu 2-3 ani în urmă. Deasupra complexului, în depunerea
neagră-cenuşoasă au fost găsite cioburi şi oase de animale.
După curăţare s-a observat că în centru se găsea o
mandibulă de animal, probabil cabalină, iar sub ea o ceaşcă
cu două torţi trase din buză şi supraînălţate, cu un decor în
relief tipic stilului Monteoru lc2. După desenul de plan, groapa
a fost secţionată şi s-a observat că avea o formă aproximativ
cilindrică. La demontare s-a observat că unele pietre fuseseră
trecute prin foc, iar printre ele s-au mai găsit aşchii de oase,
un molar de carnivor şi un altul de ovicaprină. Pe fund, printre
pietre, s-a găsit un fragment ceramic din pastă cu cioburi
pisate, de la un vas pântecos cu margine simplă, cu o
proeminenţă aplicată pe gât. Sub proeminenţă ciobul are
suprafaţa brăzdată cu striuri.
A fost considerat cenotaf şi a primit, ulterior, sigla M.
12.
Cpl. 2 - a apărut la -0,35 -0,37 m de la nivelul de săpare sub
forma unei grămezi din bolovani de râu, de formă aproximativ
circulară. Către N, complexul este suprapus parţial de profilul
nordic al secţiunii. Din punct de vedere stratigrafic complexul
este suprapus de stratul de sol negru-cenuşos. Aproximativ în
mijlocul complexului se poate observa o alveolare în care s-a
descoperit un ciob cu decor M.lc2. Dupo desenul de plan,
complexul a fost secţionat şi s-a observat că groapa a avut în
mijloc un soi de "puţ" , în profil silueta complexului relevând că
groapa a avut o primă treaptă de la care s-a coborât în centru
cu încă cea. 0,40 m. intreaga groapă a fost umplută cu
bolovani de râu, iar pe fund s-a găsit o ceaşcă cu două torţi,
cu un decor în relief, tipic pentru stilul Monteoru lc2
întregul complex a fost considerat un cenotaf şi a
primit, ulterior, sigla M. 13.
Cpl. 3 - a apărut la -0,44 m de la nivelul de săpare, sub forma
unei grămezi mai mici de bolovani de râu. Grupul acesta de
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bolovani se găsea la circa 0,15 -0,20 m spre SE de complexul
anterior. La cercetare s-a dovedit că este un simplu grup
alcătuit din 1 2 bolovani, foarte probabil risipiţi din Cpl. 2.
Cpl. 4 - a apărut la circa -0,24 -0,30 m de la nivelul de săpare
fiind alcătuit din fragmente ceramice, mici bucăţi de chirpic,
oase de animale şi ceva mai rare, pietre de râu. La cercetare
s-a dovedit că este vorba de o alveolare a depunerii negre
cenuşii. Cele mai multe din fragmentele ceramice aparţinând
acestui complex provin de la vase din pastă grosieră, cu
suprafaţa brăzdată cu măturica. Pe această baza grupul de
materiale poate fi atribuit locuirii din perioada târzie a epocii
bronzului.
Cpl. 5 - a apărut la -0,40 de la nivelul actual de săpare,
parţial sub profilul de E al suprafeţei. Este constituit din
bolovani de râu. Pentru cercetarea în suprafaţă s-a prelungit
secţiunea, lăsându-se un martor pentru secţionarea
complexului şi desenul de profil.
Ulterior s-a dovedit că este vorba de un mormânt de
inhumaţie care a căpătat sigla M. 8.
Cpl. 6 - a apărut la -0,35 m de la nivelul actual de călcare,
sub forma unei pete circulare cu diametru! de 1 ,1 O m şi o
culoare neagră. După secţionare s-a constatat că este vorba
de o groapă modernă.
Cpl. 7 - a apărut la -0,35 m de la nivelul actual de călcare,
sub forma unei pete circulare cu diametru! de 1 m şi o culoare
neagră. După secţionare s-a constatat că este de fapt o
alveolare a stratului de pământ negru.
Cpl. 8 a fost descoper� la -0,37 m de la nivelul actual de
călcare, sub forma unei grămezi de pietre. Ulterior s-a dovedit
a fi un mormânt de inhumaţie care a primit sigla M. 5.
Cpl. 9 - a fost descoperit la -0,36 m de la nivelul actual de
săpare, sub forma unui grup de pietre de formă aproximativ
rectangulară. După ce a fost curăţat s-a făcut un desen la
scara 1/1 O şi apoi a fost secţionat. S-a observat că întregul
complex avea o groapă puţin adâncă umplută cu pietre de
râu. Pe fund, aproximativ la mijlocul complexului a fost
descoperită o ceaşcă cu două torţi cu decor tipic Monteoru
lc1 . Pe această bază a fost socotit a fi un cenotaf şi a primit
ulterior sigla M. 1 4.
Cpl. 1 Oa-b - a fost descoperit la -0,40 m, sub forma unei pete
circulare, de culoare cafenie pătată. Complexul, în fapt două
gropi întretăiate, deranjau parţial, către E, amenajarea
funerară a M. 8. La partea superioară s-au găsit bucăţi masive
de chirpic arse secundar, uneori până la vitrifiere, bolovani de
râu şi un fragment de râşniţă. Umplutura conţinea cioburi,
unele cu Besenstrich, altele provenind de la castroane
semisferice cu buza îngroşată şi două cioburi cu decor tipic
Monteoru llb. Într-un gang ce străbătea gropile s-a găsit o
brăţară din Cu/Bz, simplă, cu capetele ascuţite. Este posibil ca
brăţara să fi aparţinut M. 8. Către fundul gropii, în umplutura
propriu-zisă s-a descoperit un colan din Cu/Bz, cu capetele
răsucite. Abia la fundul gropii şi pe profilul secţiunii acesteia s
a putut observa că este vorba de două gropi, 1 0a străpunsă
de 1 Ob, cea de a doua situată către NV. Ambele gropi se
lărgeau către fund, astfel că extremitatea estică a Gr.1 O se
găsea sub M. 8. Pe fundul Gr.1 O s-au găsit mai multe oase de
animal, dintre care se remarcă un craniu de ovicaprină. După
materialul ceramic Gr. 1 Oa-b aparţin locuirii monteorene târzii.
-

Cpl. 1 2 a fost descoperit la -0,42 m de la nivelul actual de
săpare, sub forma unei grămezi de bolovani de râu ovali.
Întregul complex se găsea într-o groapă adâncă de circa 0,10
m, săpată în stratul cafeniu. A fost considerat un cenotaf şi a
primit sigla M. 15.
Cpl. 1 4 - a fost descoperit la -0,60 m de la nivelul actual de
călcare, sub forma unei pete aproximativ circulare, parţial sub
profilul de sud al secţiunii. După secţionare s-a observat că
este vorba de o groapă care se lărgea către fund. La partea
superioară se găseau foarte multe bucăţi masive de chirpic,
arse secundar uneori până la vitrifiere. Mai multe bucăţi de
chirpic prezentau urme de făţuială. Materialul ceramic din
groapă se caracterizează prin prezenţa cioburilor cu suprafaţa
brăzdată de striuri - Besenstrich -, fapt pentru care groapa
aparţine locuirii monteorene târzii. În afara cioburilor din
umplutură s-au mai adunat mai multe oase de animale, între
care se remarcă o mandibulă de bovină.
Cpl. 1 1 , 13 - s-au dovedit a fi simple alveolări ale depunerii
negre, fără semnificaţie arheologică.
M. 2 - se găsea în malul de pe partea stângă a uliţei
amenajată cu buldozerul. Pentru cercetare s-a taluzat malul
apoi a fost desenat şi ridicat scheletul. Datorită
deranjamentelor recente craniul lipsea. Scheletul, aflat la 1 .41 m de la nivelul actual de călcare, se găsea chirci! pe
partea stângă, cu mâinile îndoite din cot şi cu palmele aduse
în sus. Scheletul avea o orientare către SV. În dreptul celei se
găsea o cupă cu corp globular şi cu marginea răsfrântă şi
lăţită. După decor M. 2 aparţine "fazei" lb. După ridicarea
scheletului s-a taluzat malul din nou şi s-a observat că groapa
mormântului, săpată de sub stratul cafeniu, era în trepte, în
sensul că de la groapa iniţială s-a mai săpat în jos, pe fundul
treptei a doua fiind depus scheletul.
M. 3 - se găsea tot în mal, la -0,95 m de la nivelul actual de
săpare, fiind puternic deranjat. Din oase se mai păstrau doar
tarsienele, metatarsienele şi falangele ambelor picioare. S-a
putut deduce că scheletul a stat tot pe partea stângă. Nu au
fost descoperite elemente de inventar.
M. 4 - a apărut la -0,45 m de la nivelul actual de săpare, în
colţul de SV al secţiunii, sub forma unei grămezi de bolovani
de râu, deasupra cărora se găsea un bolovan din
conglomerat. Deasupra pietrelor s-au găsit doi molari de
cabalină şi o roată de car, miniaturală, din lut. După răzuială
s-a conturat groapa, de formă ovală. Scheletul se găsea la
0,57 m de la nivelul actual de săpare, chirci! pe stânga cu
craniul către SV 243Q, membrele inferioare îndoite din
genunchi şi călcâiele aduse către şezut. Mâinile erau îndoite
din cot cu palmele aduse spre faţă. După demontare, sub
craniu s-au găsit două inele de buclă din Cu/Bz, de tip A.
M. 5 a fost descoperit la -0,37 m, sub forma unui grup de
bolovani de râu şi a unuia din conglomerat, sub care se
găseau câteva oase. Parţial se găsea sub peretele de S al
secţiunii, astfel că s-a lărgit săpătura în acest loc. Peste
grămada de bolovani de râu s-au găsit cioburi mici, bucăţi mici
de chirpic, fragmente de oase de animal şi, din nou, o roată
de car miniaturală din lut. Subliniez că peste bolovanul din
conglomerat se găsea un ciob cu decor în relief tipic stilului
Monteoru lc2. Forma gropii în plan nu a fost surprinsă cu
claritate, dar după forma grămezii de pietre, foarte probabil
era ovală. Sub pietre a fost descoperit un schelet de adult,
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chirci! pe dreapta cu craniul către SV. Mâna dreaptă este
îndoită din cot cu palma adusă spre faţă, iar cea stângă avea
braţul paralel cu coloana vertebrală, iar antebraţul uşor indoit
din cot cu palma adusă sub genunchi. Peste bazin se găseau
mai multe cioburi de la un vas spart din vechime.
M. 6 - a fost descoperit in taluzul uliţei, la circa 6 m N de
secţiune. Se găseşte la -{),65 m de la nivelul actual de
călcare. Datorită faptului că mormântul era plasat într-o zonă
cu multă vegetaţie - arbuşti - nu a putut fi cercetat, săparea
fiind amânată pentru campania viitoare.
M. 7 - a fost descoperit la -{),45 m de la nivelul actual de
călcare, in colţul de NE al sondajului - S. 1 - din 2001 . Groapa
nu a putut fi surprinsă pe plan, dar se putea observa in profil
că era adâncă de 0,25 m. Groapa a fost umplută cu bolovani
de râu şi, din nou, cu unul din conglomerat. Sub pietre, la 0,54 m, se găsea un schelet de copil, chirci! pe stânga cu
craniul către SV, într-o stare deosebit de precară de
conservare. Nu a avut nici un fel de element de inventar
M. 8 - a apărut la -0,40 m de la nivelul actual de săpare sub
forma unei grămezi masive din bolovani de râu, care
acopereau o suprafaţă rectangulară. Colţul de NV era deranjat
de Gr. 1 Oa-b. După secţionare s-a observat că groapa fusese
săpată în trepte, iar după depunerea cadavrului, a fost
umplută cu pietre. Pe fund , la -1 ,05 -1 ,1 O m, se găsea un
schelet chirci! pe stânga, cu craniul către SV. Membrele
inferioare erau îndoite din genunchi, cu călcâiele aduse spre
şezut. Membrele inferioare lipseau, ca şi o parte din scheletul
cranial, datorită unui deranjament din vechime, gang. În
spatele scheletului, aproximativ în dreptul vertebrelor toracale,
s-a găsit un inel de buclă din Cu/Bz de tip B. Este posibil ca şi
brăţară descoperită într-un gang, ce străbătea Gr. 1 Oa să fi
apa�inut acestui mormânt.
M. 9 - a apărut sub forma unei grămezi mai mici din bolovani
de râu, sub care la -{),77 m de la nivelul actual de săpare, se
găseau fragmentele unui schelet de copil, deosebit de precar
conservat. După fragmentele unor oase lungi - tibii şi peroneu
- scheletul a fost aşezat chirci!, dar nu se poate preciza pe ce
parte. Orientarea este tot către SV. Lângă fragmentele de
cutie craniană se găsea o ceaşcă cu două to�i, nedecorată.
M. 1 O - a fost descoperit la -0,80 m de la nivelul actual de
săpare. A avut o groapă rectangulară cu colţurile rotunjite,
"
"căptuşită pe margini cu bolovani de râu. În interior s-au găsit
doar câteva fragmente de oase calcinate, dar dimensiunile lor
sunt prea mici pentru a se putea stabili dacă este vorba de
oase umane. În schimb, aproape de latura de N s-a găsit o
ceaşcă cu două to�i, întreagă, cu un decor din incizii şi
impresiuni punctiforme, specific stilului lb.
M. 1 1 - a fost descoperit la -{),91 m de la nivelul actual de
săpare, scheletul fiind suprapus de doi bolovani mari de râu.
Scheletul se găsea în decubit ventral, cu membrele inferioare
îndoite din genunchi, iar cele superioare îndoite din coate cu
palmele aduse către faţă. Şi in_ acest caz orientarea
scheletului era cu craniul către SV. In gură s-au găsit două
inele de buclă din Cu/Bz de tip B.
Săpăturile din punctul La Arman au dus la
descoperirea unui cimitir apa�inând epocii bronzului, cultura
Monteoru. Cele 1 5 complexe funerare - morminte şi
cenotafuri -, plasate destul de des, nu au avut amenajări
exterioare, întregul cimitir fiind plan. În ceea ce priveşte ritul
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funerar, dacă luăm în considerare posibilitatea ca M. 1 O să fi
deranjat un mormânt de incineraţie, se poate vorbi de o
necropolă birituală cu o majoritate inhumată.
Dintre particularităţile cimitirului se distinge în primul
rând constanţa orientării scheletelor cu craniile către SV,
practică mai puţin obişnuită la inmormântările monteorene
cunoscute până astăzi. O altă particularitate este dată de cele
patru "cenotafuri" , dintre care trei au avut câte un vas. De
asemeni mai trebuie remarcat obiceiul umplerii gropilor cu
pietre, practică rituală cunoscută mai mult in mediul
Mnogovalikovaja3, dar şi intr-un singur caz la Cândeşti, la M.
5004. Un alt element distinctiv îl constituie gropile cu trepte, fie
că este vorba de morminte - M. 2 şi M. 8 -, fie că este vorba
de cenotafuri - Cpl. 1/M. 1 2 şi Cpl. 2/M. 1 3 -, structură
funerară de asemeni cu paralele in mediile Mnogovalikovaja5.
Judecând după ceramică descoperită in morminte,
inmormântările identificate până acum pe Arman se înscriu în
timp în intervalul lc2-lb. Desigur că viitoarele cercetări
preconizate ar putea să extindă acest interval, dar nu foarte
mult, căci depunerea monteoreană târzie constituie pentru
inmormântările de la Cârlomăneşti La Arman un terminus ante
quem. În sfârşit, mai trebuie subliniat că la cele 1 5 complexe
funerare s-au descoperit destul de multe elemente de inventar
constituie fie din ceramică - 5 vase -, fie din piese de port,
unele de excepţie cum este cazul M. 1 cu un Osenhalsring.
Privind din această perspectivă noul cimitir
monteorean se arată a fi foarte promiţător, motiv pentru care
se are în vedere reluarea săpăturilor arheologice pentru o
cercetare exhaustivă.
O problemă aparte o constituie caracterul
descoperirilor din perioada târzie a culturii Monteoru,
complexe care suprapun cimitirul. O serie de elemente proprii
acestor complexe - chirpicii arşi până la vitrifiere, prezenţa
unor animale depuse în gropi - ca şi lipsa unor locuinţe
propriu-zise pledează pentru un comportament de caracter
ritual, care, desigur, urmează a fi confirmat în cursul
cercetărilor viitoare. [Ion Motzoi-Chicideanu]
Planşa 17 8.

Note:
1 . Rezultatele campaniei 2003 la 1. Motzoi-Chicideanu, D.
Sârbu, M. Constantinescu, N. Sultana, sub tipar la Mousaios
9, 2004.
2. 1. Motzoi-Chicideanu, Despina Gugiu, Un mormânt din
epoca bronzului descoperit la Cârlomăneşti, judeţul Buzău,

sub tipar la SCIVA.
3. E. Sawa, Kultura

mnogovalikovoj keramiki Dnestrovsko
Prutskogo meidurecăja, Chişinău 1 992, p. 84.

4. M. Florescu, A. C. Florescu, Materiale 1 5 (Braşov), 1983. p.
1 1 3-1 1 4, cu o explicaţie naivă.
5. E. Sawa, op.cit., p. 73-75.

In a rescue intervention in fali 2001 was saved a
Bronze Age tomb in the village Cârlomoneşti, county BuziJu,
near the Bronze Age settlement from the same locality
situated in the point Cetuţuia. Due to objective reasons an
archaeological excavation was impossible on that time. In
September 2003 were started the excavations the main
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purpose being to save the Bronze Age cemetery already
destroyed by erosion and villagers.
The cemetery is placed on a large plateau called La
arman which is part of the northern terrace of Nişov spring at
about 400 m south-west of the settlement Ceruţuia. To day the
terrace is about 40 m height and is cultivated with maize. The
first tombs appeared in a ravine which "cut" the plateau and
became the main street of the village. After the inventory especially a cup with two hand les - of the grave 1 , the burial
belongs to the "phase" lc1 of the Monteoru culture (see
footnote 5). Although in Ceruţuia were performed
archaeological researches on a large scale during several
campaigns in 1 972-1 981 only one tomb, belonging to a late
stage of Monteoru culture, was discovered inside the
settlement, the place of the necropolis remaining unknown.
Due to the time of crap and restricted financial
support the rescue excavation of the fali 2003 was made on a
small scale. In the same time a topographical sketch of the
entire plateau was made. In the first campaign were
discovered 1 5 funerary objects on a surface of about 80
square meters. The inventories of the tombs consist of jewelry
- ear rings and a collar so-called ăsenhalsring - and pottery.
The skeletons laid crouched on the left side, excepting grave
5 with the skeleton laying on the right side and grave 1 1 with
the skeleton laying on the belly but with the legs flexed and
laying on the left, ali with the skulls toward SSW or SW. Very
interesting is the manner in which some grave pit were dug,
i.e. the grave nr. 2 with a pit with two stairs, or the custom to
fiii up the pit-grave with a lot of pebbles, i.e. grave nr. 8. The
rest of the tombs had the skeletons covered also by pebbles
and in the middle of these a large slab of conglomerate.
Except the skeleton graves - nr. 1 -1 O - were discovered
another faur objects without human bones - Cpl. 1 -2, 9 and
12 -. The structure of these - pit, in one case with step, and
the filling with a large amount of pebbles - and the inventory a cup for Cpl. 1 2 and 9 - are very clase to those of the tombs
reason for which ali these faur objects were considered as
symbolic graves, so-called "cenotaphs" . A special case is the
grave nr. 1 O. The tomb had an oblong pit with some rocks
around and inside a double handled cup. In the pit were
discovered only small pieces of burnt bone. The form and
dimensions of the pit are unusual for a cremation grave and
the burnt bones were too small to see it they are human ones
or not. We think that the grave nr. 1 O could be also a
"cenotaph".
The custom to fiii the pit graves with pebbles seems
to be of eastern origin as is proved by some tombs belonging
to Mnogovalikovaja culture. The same thing could be said
regarding the pit graves with two steps.
Regarding the decoration of the cups of the
inventories the graves could be placed in the lc2-lb "phases"
of Monteoru culture. The cemetery ceased to function some
time in the Late Bronze Age as is proved by two large (nr.
1 Oa-b and 14) pits with a pottery characteristic for the final
stage of Monteoru culture.
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51 . Cefa, com. Cefa, jud. Bihor
Punct: La Pădure (aşezarea medievală Rădvani)
Cod sit: 28255.0 1

Colectiv: Ioan Crişan - responsabil (MTC Oradea), Simona
Stanciu - antropolog, Florin Sfrengeu (Univ. Oradea)
După cum se cunoaşte din rapoartele anterioare
vestigiile satului medieval cercetat se află la circa 3 km SV de
centrul localităţii Cefa şi la tot atâţia kilometri de frontiera
româna-ungară, la marginea unei păduri. A fost o aşezare
omenească de lungă durată a cărei existenţă s-a derulat pe
aceeaşi vatră începând din neolitic. Din anul 1 21 4 până in
sec. al XVII-lea, când a fost abandonat din cauza
numeroaselor incursiuni turceşti, satul apare in documente
sub numele de Rădvani.
După ce in prealabil a fost studiată topografia sitului şi au fost
efectuate mai multe sondaje de control, intre anii 1990-1999
săpăturile s-au desfăşurat in sectorul D, unde locuirea
medievală a fost mai consistentă. Au fost cercetate mai multe
locuinţe şi anexe gospodăreşti medievale timpurii din secolele
VIII-X şi XI-XIII şi medievale din secolele XIII-XVII.
În anul 2000 a fost abordată necropola aşezării,
localizată cu mult inainte printr-un sondaj de control executat
in sectorul A al sitului. Necropola împreună cu biserica
reprezintă cele mai însemnate obiective în cercetarea
sistematică a unei aşezări medievale. Existau indicii că în
acest sector s-a aflat şi biserica şi încă din campania anului
2000 au fost identificate amplasamentul şi vestigiile sale.
Aceasta a făcut ca in anii următori eforturile noastre să se
concentreze asupra acestui din urmă obiectiv.
Prin campaniile de săpături din anii 2000-2002 în
necropolă au fost cercetate 21 1 morminte cu 213 defuncţi
(două morminte fiind duble), grupate pe trei nivele: unul din
sec. XI-XIII, următorul din sec. XIII-XVII şi cel modern
reprezentat, deocamdată, doar printr-un singur mormânt.
Concomitent cu cercetările din necropolă au fost
dezvelite şi vestigiile bisericii. Biserica a fost construită in a
doua jumătate a secolului al Xlii-lea în două etape,
încadrându-se stilistic în romanicul târziu, cu posibile
elemente gotice. A fost o biserică-sală de dimensiuni mijlocii
cu absidă patrulateră decroşată. Reanalizând planul edificiului
şi detaliile de construqie existenţa unui turn deasupra absidei
pare puţin probabilă. În epoca modernă, la o dată
necunoscută, această biserică a fost demolată. Prin
descoperirea vestigiilor sale repertoriul bisericilor medievale
din Bihor s-a îmbogăţit cu un monument a cărui existenţă
fusese până atunci doar presupusă.
Cercetările din necropola aşezării medievale
Rădvani au continuat în anul 2003 prin studiul pietrelor din
fundaţia amintitei biserici. Încă de la inceput s-a constatat că
acestea prezintă urme de decor sculptat. Ele au fost dislocate
şi verificate - elemente de decor fiind sesizate pe toate
pietrele; sunt pietre de talie provenite de la un edificiu mai
vechi demolat din motive necunoscute. În fundaţia bisericii au
fost identificate şi trei pietre de mormânt marcate cu semnul
crucii. Una dintre pietre este o lespede de circa 500 kg, pe
care au fost imprimate cruci şi motive animaliere. Pietrele
acopereau mormintele din nivelul de înmormântări din
secolele XI-XIII. Aceste morminte erau probabil în legătură cu

,
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un lăcaş de cult din zid având detalii din piatră sculptată, de la
care provine materialul refolosi! la construirea bisericii din a
doua jumătate a secolului al Xlii-lea.
Al doilea obiectiv urmărit in campania din anul 2003
a fost localizarea amplasamentului acelei prime biserici din
secolele XI-XIII. in acest scop a fost trasată perpendicular pe
secţiunea S VII in direc�a N - V o secţiune S VIII A in lungime
de 20 m. in această secţiune au fost surprinse un număr de
68 morminte apa�nând unui număr de 70 defuncţi (două
morminte fiind duble). Mormintele apartin
. celor două nivele
medievale de inmormântări: din secolele XI-XIII şi XIII-XVII. în
mormintele din primul nivel au fost descoperite piese de
podoabă caracteristice acelei perioade precum şi monede din
timpul regilor Bela 1 (perioada ducatului 1048-1060), Ştefan 11
(1 1 16-1 131) şi Bela 11 (1 131-1 141). La nivelul acestor
morminte in secţiune au fost sesizate şi unele urme ce pot fi
legate de o activitate constructivă.
in campania din anul 2004, urmărind acelaşi
obiectiv, ne propunem prelungirea secţiunii S VIII in aceeaşi
direcţie şi, in măsura posibilităţilor, efectuarea unei radiografii
a solului in sectorul A al sitului.
52. Cenade, corn. Cenade, jud. Alba
Punct: Biserica fortificată
Cod sit: 3770.0 1

Colectiv: Ioan Marian Ţiplic, Zeno Karl Pinter (ULB Sibiu),
Maria Emilia Ţiplic (ICSU Sibiu)
Cercetarea arheologică a ansamblului arhitectonic
din localitatea Cenade, jud. Alba a inceput in anul 2000, fiind
efectuate până in prezent patru secţiuni (S 1 S 4) şi opt
casete (C 1-8) prin care s-a incercat obţinerea unor informaţii
cu privire la planimetria bisericii şi etapele de construcţie a
zidului de incintă. Rezultatele cercetărilor din anii 2000-2001
au fost publicate1 şi in baza lor s-a putut emite ipoteza
existenţei anterior actualei bisericii a unei alte construcţii cu
plan diferit de cel cunoscut.
Ca urmare a solicitării unei expertize arheologice
care să fie strict cantonată asupra interiorului monumentului,
in perioada 30 iunie - 5 iulie 2003 a fost efectuată o campanie
de cercetare arheologică in interiorul bisericii, fiind trasate
două secţiuni (S 3 şi S 4), de aşa manieră încât să poată fi
racordate la un plan mai amplu de cercetare a bisericii, care
să cuprindă o secţiune magistrală pe axul bisericii şi o serie
de secţiuni şi casete complementare acesteia, atât in interiorul
monumentului cât şi in exteriorul lui.
Biserica fortificată2
Prima reprezentare grafică ce ni s-a păstrat redă
biserica fortificată dinspre SE şi datează de la mijlocul
secolului al XIX-lea, cu certitudine înainte de 1 860, fiind
realizată de M. Schlichting, un topometrist cadastral şi
silvicultor, care a întocmit mai multe desene ale unor biserici
fortificate din Transilvania. in acest fel s-a putut constata prin
compararea desenelor unor monumente ce nu au suferit
modificări de la data realizării reprezentărilor grafice până in
prezent, cu monumentele respective, o acurateţe deosebită a
autorului in reprezentarea diferitelor elemente arhitectonice.
La Cenade, conform desenului lui, situaţia de la sfârşitul
-

secolului al XIX-lea ni se prezintă diferit faţă de situaţia
actuală şi ne oferă numeroase detalii arhitectonice astăzi
dispărute. Astfel turnul de poartă este încă prezent şi are
acoperiş piramidal, iar doi contraforţi masivi flanchează
intrarea şi sprijină şanţul de hersă. Şi turnul mai mic de pe
tronsonul de sud al incintei este încă funcţional şi acoperit cu
acoperiş in două ape. Turnul clopotniţă de pe latura de V a
bisericii este bine vizibil şi a fost prevăzut cu acoperiş ţuguiat.
O altă reprezentare foarte prost păstrată a fost realizată de O.
Krabs in 1 860 şi prezintă imaginea dinspre sud a ansamblului
bisericii fortificate. in această imagine se vede bine turnul de
poartă, dar turnul clopotniţă este deja prăbuşit, fiind vizibil
doar ca ruină ce depăşeşte însă nivelul acoperişului.
Monumentul ecleziastic de la Cenade poartă mai
multe inscripţii cu datări exacte ale unor elemente
constructive. Uşa portalului de pe latura de S a navei poartă o
splendidă inscripţie în fractură minusculă gotică: " Hilf Gott und
Maria aus Not• şi "Soli Deo gratia" 1522. După unele afirmaţii,
în secolul trecut mai exista in biserică un clopot "cu inscripţie
latinească" şi data! 1693, rechiziţionat in primul război
mondial. Astăzi doar pe clopotul mare se mai păstrează o
inscripţie din două litere A şi O, imposibil de data!. Cutia milei
din lemn şi cu picior spirala! frumos sculptată şi pictată cu
motive florale poartă anul 1792. Pe galeria de S, se vede un
panou pictat ce menţionează ctitorirea respectivei galerii la
data de 9 august 1794. Pe o grindă a şarpantei acoperişului
apare anul 1862, iar pe galeria de orgă apare inscripţia
Verehret Mich Reichart 1863". Pe unul dintre panourile
galeriei de nord, se poate vedea o inscripţie ce menţionează
numele preotului Mich.(ael) Dengel şi al curatorului Peter
Dor/ing, în anul 1904. Pe aceeaşi galerie in partea de E apare
menţionat organistul Simon Aber şi fiul acestuia Johann, care
•

fiind rezidenţi in Aliance/Ohio -S.U.A., contribuie financiar la
refacerea galeriei în 1907, probabil după reconstrucţia părţii

de E a bisericii in 1906. Orga actuală a fost montată de Otto
Rieger in anul 1917, înlocuind una mai veche, actualmente
dispărută.
Turnul de poartă a fost demolat după afirmaţiile unor
localnici, martori ai evenimentului, in anul 1923.
Din configuraţia actuală a monumentului se poate
deduce că partea cea mai veche a bisericii o reprezintă
jumătatea de V a navei, unde se mai păstrează
ancadramentul de factură gotică al portalului de S şi un
ancadrament de fereastră caracteristic goticului târziu
transilvănean, plasat tot pe latura de S, sub rândul actual de
geamuri. Acest element, ca şi existenţa in zona amenajării de
clopotniţă a unor fragmente de ancadrament cu profilatură
gotică demontate cândva din construcţia ecleziastică, duc la
concluzia unei ample refaceri a monumentului gotic (este
vorba de refacerea corului gotic). Pe partea de V a
monumentului se văd zidurile de pornire a turnului clopotniţă,
ale cărui contururi in plan au fost surprinse printr-o secţiune (S
2) in cadrul cercetării sistematice din octombrie 2001.
Descrierea sectiunilor
S 3 - a fost deschisă in faţa actualului arc de triumf, ce separă
corul de nava bisericii, raportată la axul intrării a doua de pe
latura de S a navei; limita nordică a acestei secţiuni a fost
dată de talpa de lemn ce susţine stâlpii galeriei de N.
Amplasarea secţiunii a �nut cont de amplasarea amvonului la
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îmbinarea corului cu nava, pe latura de S, amvon realizat din
beton şi deci de dată mai recentă, amplasare, care a obturat
accesul dinspre interior la îmbinarea dintre zidul navei şi cel al
corului (dimensiuni: 7,30!7 x 1 ,5 m).
Stratigrafia secţiunii: partea superioară a profilului
(peretelui - care a fost luat ca referinţă peretele de E al
secţiunii) este alcătuită de podeau de scândură, sub care se
află un strat de nisip, inegal ca şi grosime pe toată lungimea
profilului. Partea nordică a secţiunii este diferită de cea
sudică, deoarece la cea. -Q,30 m (faţă de nivelul de călcare în
biserică) se aftă deja un strat de lut (strat steril din punct de
vedere al conţinutului de material arheologic). in partea de S a
secţiunii (carourile 1 -2) stratigrafia este deranjată de o criptă
din cărămidă, ce are o deschidere de cea. 2 m, dar care a fost
spartă cândva la sfârşitul secolului al XIX-lea sau începutul
secolului al XX-lea, pe baza materialului descoperit în
umplutura acesteia, precum şi de un nivel de înmormântare,
din care a fost cercetat un mormânt (M 40). În caroul 1 (de la
m. O la m. 1 ,50) se află un zid din piatră de râu şi spărturi de
piatră de carieră cu grosimea de 0,90 m, pe care a fost adosat
perpendicular un alt zid din piatră de carieră (mai ales calcar).
De o parte şi de alta a zidului din piatră de râu sub un strat de
nivelare din pământ amestecat cu resturi de materiale de
construcţie se află un strat sub�re de mortar ce pare să
marcheze momentul de dezafectare a zidului. Acest nivel de
demolare a fost spart când a fost spartă şi bolta criptei.
Fundaţia zidului din piatră de râu se află la cea. -1 ,05 m faţă
de nivelul de călcare, iar din stratul de pământ ce se află sub
fundaţie, ce suprapune gresia naturală au fost scoase
fragmente ceramice apa�inând Hallstattului A-8 şi un
fragment de buză de vas încadrabil în sec. XII-XIII. Ultimul
strat este constituit din gresie nisipoasă ce apare încă de la 0,30 m, dar a fost deranjată de şanţurile de fundaţie a zidurilor
şi de înmormântări.
S 4 - a fost deschisă în faţa uşii cu ancadrament gotic de pe
latura de S a bisericii, urmărindu-se clarificarea traiectului
zid ului din piatră de râu din S 3. Amplasarea secţiunii a ţinut
cont de existenţa sub galeria de S a unor strane (bănci) prinse
in podea, rezultând amplasarea ei pe deschiderea uşii.
- dimensiuni: 2,5 x 1 ,5 m;
- stratigrafia secţiunii: a putut fi cercetată doar în partea de N,
unde s-a constat puternica bulversare a straturilor datorită
înmormântărilor, nivelul de înmormântare începând imediat de
sub stratul de nisip peste care a fost pusă podeaua din lemn.
in partea sudică pe toată lăţimea secţiunii a fost descoperit un
zid din piatră de calcar, ce prezintă o îngroşare ce ar fi putut
reprezenta baza unui contrafort interior. Adâncimea fundatiei
'
acestui zid este de cea. 0,80 m şi sub el se află un strat cu
material ceramic apartinând Hallstattului A-8.
În S 3 au fost cercetate şi două morminte întregi
(M40 şi M41 ) alte 2 păstrate fragmentar (M42/S 3 şi M43/S 4),
morminte fără inventar, cu defuncţii aşezaţi pe spate într-un
sicriu de lemn cu întărituri metalice la colturi:
M40 - se afla în caroul 2 al S 1 , la adâncimea de -Q,60 m,
fiind orientat V - E; are mâinile depuse pe abdomen; este lipit
cu partea stângă de zidul de sud al criptei; s-au păstrat doar
cuiele şi urmele sicriului din lemn. S-a practicat o casetă (CB)
pentru cercetarea s-a integrală.

M41 - se afla în caroul 4 al S 1 , la adâncimea de 0,76 m, fiind
orientat V - E; are mâinile impreunate pe pelvis; din zona
pelvisului intră sub profilul de E.
M42 - se afla in carou! 1, intre fundaţia actualului zid al navei
şi fundaţia zidului din piatră de râu, la -0,42; se păstra doar
braţul drept şi câteva falange, fiind distrus probabil cu ocazia
lărgirii corului în anul 1906.
M43 - se afla în caroul 2 al S4, la o adâncime de -0,55 m; a
fost surprinsă partea inferioară a scheletului, din zona
sternului intrând sub profilul de E.
Nici unul dintre mormintele descoperite nu a avut
inventar funerar, două dintre ele (M40, M41 ) fiind morminte în
care defuncţii au fost depuşi in sicriu de lemn ce avea
întărituri din fier la colţuri. Lipsa unor materiale capabile să
ofere informaţii cu privire la cronologia mormintelor nu ne
permite să facem o datare exactă a lor, dar din analiza
raporturilor cu celelalte elemente constructive descoperite
oferă unele indicii privind datarea.
Prin cercetarea arheologică efectuată în interiorul
bisericii s-au clarificat unele probleme legate de existenţa unui
edificiu mai vechi decât cel aflat actualmente în picioare, dar
s-au născut o serie de întrebări legate în special de
planimetria exactă a acestui prim edificiu de cult din Cenade,
precum şi de datarea exactă a lui.
Se poate spune cu certitudine că în caroul 1 al S 3
(partea de S) a fost descoperit zidul de E al corului gotic, cor
ce a fost demolat şi s-a construit un altul mai mare în anul
1906. În profilul CB - făcută pentru cercetarea M40 - a fost
dezvelit un alt zid construit tot din pietre de calcar, exact ca şi
zidul din S 4. Raporturile cronologice între ele sunt
următoarele:
- zidul din 83 este sigur funcţional in perioada cuprinsă între
începutul secolului al XV-lea şi anul 1906. Datarea relativă a
lui este dată de nivelul de înmormântări deranjat de fundaţie,
nivel de înmormântare data! cu moneda (qvartig) de la
Sigismund de Luxemburg, descoperită in M2/2000.
- zidul din S 4 face parte din planimetria unui aşezământ
religios construit înainte de jumătatea secolului al Xlii-lea şi
este contemporan cu zidul descoperit în C4/2000. Datarea
relativă a acestuia este dată de existenţa unor fragmente de
pietre profilate ce trădează o factură romanică târzie.
in raport cu zidul de perioadă gotică a corului se
poate data şi Cripta A din cărămidă, descoperită in S 3, criptă
ce a fost construită în perioada de funcţionare a corului gotic,
fiind deci ridicată anterior anului 1 906, dar nu înainte de
începutul secolului al XV-lea. Mormintele aflate pe cele două
laturi ale sale sunt ulterioare construirii Criptei A, putând data
cel mai devreme din secolul al XVII-lea, dar o datare exactă
este imposibilă datorită inexistentei
' unui inventar funerar.
in concluzie, succesiun ea cronologică a elementelor
descoperite se prezintă astfel:
- zidul din 84, împreună cu zidul din C4/2000 şi C1/2000, face
parte din structura unei biserici construită înainte de sfârşitul
secolului al XIV-lea (?), care a fost demolată, fiind construită
biserica actuală, dar nu pe vechile fundatii.
- zidurile din S 3 (aflate la capetele s�cţiunii), fac parte din
structura corului gotic, demolat la începutul secolului al XX
lea.
- cripta A este contemporană cu faza corului gotic.

83
www.cimec.ro

C ro n ica cercetă r i l o r arheo l o g i c e cJ i il R o m â n i a - cam p a n i a 2003

- mormintele 40-41 sunt ulterioare construirii Criptei A.
- mormintele 42-43 fac parte din orizontul de înmormântări
deranjat de fundaţiile bisericii gotice, fiind legate de existenţa
unui monument romanic (?) anterior.
Note:
1 . Pinter, Z.K., Ţiplic, M., Crângaci, M., Biserica fortificată din

Cenade
Jud.
Alba
[Salencen(l),
Scholten(g),
Szaszcsanad(m)], Studiu istoric şi arheologic, Arhitectura

ecleziastică din Transilvania 2, Satu Mare, 2001 ; Pinter, Z.K.,
Tiplic, M., Crângaci, M., Cenade. Biserica fortificată, CCA
2001 ; Pinter, Z.K., Ţiplic, M., Crângaci, M., Cenade. Biserica
fortificată, CCA 2002.
2. Pentru detalii vezi Pinter, Z.K., Ţiplic, M., Crângaci, M.,
Biserica fortificată din Cenade, în: loc.cit.

in carourile 1 şi 2 din S.IV/2003 la adâncimea de
0,85-0,90 m apar câteva bucăţi de lipitură la distanţe de 0,500,60 m.
în caroul 4 la adâncimea de 0,85 m apare un
fragment ceramic având un decor cu meandre iar în partea
nordică , în caroul 10, la -0,90 m au fost găsite fragmente
ceramice de la un vas mare de provizii, decorate cu un brâu
dublu alveolat; tot aici au apărut şi câteva torţi groase de
vase.
În caroul 1 la adânc imea de 1 ,1 O m apar câteva
fragmente decorate cu liniuţe verticale realizate prin
impresiune şi un alt fragment de culoare neagră având ca
decor un romb cu linii în retea.
Cu ocazia săpării unui şanţ pentru o conductă de
gaze chiar lângă DN Tg. Jiu - Craiova, a fost găsită o oală
fragmentară de culoare cărămizie, cu două mănuşi mari de
formă tubulară ceea ce ne-a determinat să trasăm o casetă,
C. 1 3 x 1 m, la 1 m E de şanţ. Materialul arheologic
descoperit în C. 1 este de aceeaşi factură cu acela din S. III şi
S. IV/2003.
Ceramica descoperită în campania din 2003 este
una tipică fazei a V-a a culturii Verbicioara (după periodizarea
lui D. Berciu) fiind lucrată din pastă grosieră, semifină şi fină.
Din pastă grosieră au fost descoperite o ceaşcă
fragmentară de culoare cărămizie din care se păstrează
mănuşa şi o parte din perete. Toarta prezintă un buton şi este
rotundă în sectiune.
O altă ceaşcă fragmentară este de
·
culoare neagră- cenuşie. Au mai fost descoperite vase m�ri
de provizii fragmentare cu unul sau două brâuri alveolare. In
anumite situatii brâul alveolar este întrerupt de apucători
dispuse orizontal în cruce, sub buza vasului.
Din pastă fină şi semifină au fost descoperite
castroane fragmentare de culoare cărămizie sau cenuşie, cu
urme de arsură secundară având buza trasă spre interior,
fundul drept şi un buton pe pântec.
in campania de săpături din anul 2003 au fost
descoperite mai multe fragmente ceramice din pastă fină d�
culoare neagră: unul dintre acestea are incizate cercun
concentrice, pe exteriorul cărora sunt mai multe �unele
dispuse tot sub formă de cerc; un alt fragment ceram1c are
incizat pe exterior un romb, în timp ce un altul are reprezentat
motivul meandrului.
in apropiere de punctul "Valea Satului" pe dealul
Biserica Dacilor" a fost descoperită o ceaşcă din pastă
�emifină având fundul şi buza drepte iar toarta ruptă din
vechime: Forma sa este una specifică tot fazei finale a culturii
Verbicioara.
Materialele arheologice descoperite la Ceplea
Piopşoru încadrează cronologic aşezarea în etapa târzie �
cuHurii Verbicioara (faza a V-a, după D. Berciu). Deocamdata
nu s-a reuşit surprinderea limitelor aşezării de la Ceple� . 
Plopşoru, acest obiectiv urmând să fie atins în campanule
viitoare.
Analogii cu descoperirile arheologice de �a C� pl.ea
Piopşoru întâlnim în aşezarea de la Vierşani - Jup�neşt1 U�?·
Gorj) unde a fost descoperit material arheologic spec1flc
culturii Verbicioara IV-V2.
=

53. Ceplea, corn. Plopşoru, jud. Gorj
Punct: Valea Satului
Cod sit: 81308.0 1

Colectiv: Gheorghe Calotoiu - responsabil, Mădălina
Mărgineanu (MJ Gorj)

Satul Ceplea se află la 65 km S de Tg. Jiu, pe DN
Tg. Jiu - Craiova. Staţiunea arheologică pe care ? :ercetăm
se află în zona Casei Cepleanu, la 50 m SE de paraul Valea
Satului.
În perioada 21 iulie- 8 august 2003 au fost
continuate cercetările arheologice în punctul Valea Satulujl
unde au fost deschise două secţiuni: S. III (8 x 2 m), S. IV (1 O
x 2 m) şi o casetă, C. 1 (3 x 1 m) orientate N - S. Mâna de lucru
a fost asigurată de Primăria comunei Plopşoru.
in S. 111/2003 după îndepărtarea stratuiUI. vegetal
apare un strat de culoare cenuşie începând de la car?ul .2 de
la adâncimea de 0,30 m până la caroul 4 la adanc1mea
maximă de 0,65 m;în caroul 5 se ridică până la 0,30 m pentru
ca în caroul 6 să coboare până la -0,60 m, ridicându-se din
nou în caroul 8 până la -0,15 m.
Sub acest strat cenuşiu apare un pământ negru
compact până la -0,65 -0,70 m. Între -0,65 şi -1 ,15 m este
stratul arheologic, de culoare nea�ră având fragmente
ceramice, bucăţi de chirpici şi pietre. Intre -1 ,15 -1 ,25 m, pe
toată lungimea secţiunii este solul viu.
in carourile 3, 4 şi 5 începând de la -0,65 m apar
fragmente ceramice provenind de la vase mari de provizii cu
ornamente duble alveolate, fragmente de străchini, cu buza
trasă spre interior, şi caneluri oblice, fragmente de vase
lobate, torti de la o cană de culoare cărămizie.
În S. IV/2003 (cu dimensiunile de10 x 2 m)
stratigrafia se prezintă astfel:
0-0,1 5 m, sol vegetal;
-0,15 -0,20 m, strat de pietriş;
-0,30/-0,50 -0,65/-0,75 m, strat cenuşiu;
-0,65/-0,75 -1 ,10/-1 , 1 8 m, strat arheologic.
.
-1 ,10/-1 ,1 8 m, sol steril din punct de vedere arheologic.
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industria materiilor dure animale. Testarea expresivităţii şi a
potenţialului informaţional intr-un bias diacronic de-a lungul
preistoriei se conturează astfel ca un alt obiectiv al abordării
de faţă.
Studiul artefactelor descoperite la CRC se va face in
mod unitar, conform reperelor metodologice actuale ale
domeniului. Este aplicată clasificarea tipologică şi protocolul
de analiză elaborate recent şi care au stat la baza elaborării
tezei de doctorat a autorului, ca şi a redactării mai multor
studii şi articole, unele foarte recenteJ. Ocupând un loc
important în cadrul activitătilor curente de subzistentă sau in
sfera manifestărilor de o�din artistic/estetic ale d iverselor
comunităţi preistorice (şi nu numai), industria materiilor dure
animale (sau industria osului, cum a consacrat-o traditia
cercetării) pune la dispoziţie date foarte valoroase, în că
receptate sumar şi subexploatate in mediul de cercetare de la
noi. Acest gen particular de industrie este ilustrat in mod
remarcabil (şi unic in multe aspecte) prin structura
inventarelor vestigiilor mobile atribuite culturilor preistorice din
paleoliticul superior şi până în epoca bronzului. Anticipând
asupra concluziilor, evidenţiem faptul că acest lucru va reieşi
pregnant şi in urma analizei materialelor de la CRC.
Detaliile privind aspectele metodologice ale
demersului care vizează studiul complex al IMDA au fost
prezentate in mod detaliat cu mai multe ocazii recente şi nu
mai insistăm asupra lor cu prilejul de faţă4. Este vorba de:
- criteriile şi structura tipologiei (categorii/ grupe/ tipuri/
subtipuri/ variante/ subvariante);
- structura repertoriului descoperirilor, a fişei individuale, a
vocabularului etalona!;
- coordonatele analizei: elementele debitajului şi ale fasonării;
amenajările specifice; inregistrarea şi interpretarea urmelor
�acro- şi microscopice ale procedeelor de fabricare, precum
ŞI cele generate de utilizare.
Lotul IMDA de la CRC care este inclus in lucrarea
de faţă cuprinde 38 piese (N total 38). întregul efectiv este
inedit şi a fost studiat de noi in mod direct şi exhaustiv. În
afara lotului se menţionează descoperirea in nivelul atribuit
culturii Wietenberg a mai multor mărgele realizate pe cochilii
de Dentaliums; aceste piese nu au fost disponibile şi nu avem
a�� pra l�r al_te date, astfel că doar le menţionăm in repertoriu
_ elaborate. Lotul analizat provine din cercetările
ŞI m statiStiCile
derulate i� sit în toate campaniile (1997, 1 998 şi 1 999).
In afar� precizării de către autorii săpăturilor, pe
. .. stnct
_ strat1grafice,
cnteru
a apartenenţei la o cultură sau alta,
nu oferim, deocamdată, date suplimentare asupra contextului
de provenienţă a artefactelor. Nu folosim, de asemenea
informaţii asupra restului artefactelor recuperate din stratui
respectiv şi care ne-ar putea contura tabloul ambiantei
paleo��hnologice în care a evoluat industria respectivă a
r:naterulor dure animale (materialul paleofaunistic; industria
l1tică şle!uită şi cioplită; alte elemente de utilaj litic:
_ _ pentru prelucrarea prin abraziune, percutoare,
lespez1/plac1
polizo�re pe galeţi etc. Accesul complet la aceste categorii de
matenale este de natură să augmenteze, fără îndoială,
valoarea documentară a lotului pieselor analizate.
Pentru repertorierea artefactelor şi buna lor
d�p�rtajare şi identific.are/regăsire pe niveluri corespunzătoare
d1fentelor culturi definite în situl din "Peştera de la Cauce", am

1. Gh. Calotoiu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Verbicioara
Litua 6, 1994, p. 7-42.
2. Ghe. Calotoiu, Cercetările arheologice de la Vierşani Jupâneşti, jud. Gorj, Drobeta 7, 1 996, p. 49-54.

in judeţul Gorj,

Abstract

In the village Ceplea - Plopşoru, Gorj county, was
partially investigated a settlement from the Late Bronze Age
(the Verbicioara V-th phase after D. Berciu).
Here were discovered ceramic fragments made of
fine paste. Also !here were discovered pottery and fragments
of pots with alveolate and notched ornaments from rough
paste.
54. Cerişor, corn. Lelese, jud. Hunedoara
Punct: Peştera Cauce
Cod sit: 90084.01

Colectiv: Corneliu Beldiman (UCDC Bucureşti), Sabin Adrian
Luca (ULB Sibiu), Cristian Roman, Dragoş Diaconescu (MCC
Hunedoara)
Cavernamentele carstice de la Cerişor, corn. Lelese,
jud. Hunedoara se află in partea estică a Muntilor Poiana
Ruscă, pe platoul Cerişor-Lelese, dezvoltat intre valea
Runcului şi valea Sohodolului. În ultimii ani unele dintre
peşterile cunoscute in această regiune au fost cercetate
sistematic din punct de vederea speologie şi arheologic.
Rezultate notabile au oferit mai ales săpăturile din ,.Peştera
Mare"1 şi cele din ,.Peştera de la Cauce" . Cercetările din acest
ultim sit s-au desfăşurat intre anii 1997 şi 1 999. Stratigrafia de
aici oferă o consistentă secvenţă de locuire preistorică,
marcată de resturi ale culturilor Starcevo-Criş, Turdaş,
Tiszapolg�r. Coţofeni, Wietenberg.
In contextul mai larg al valorificării sistematice a
descoperirilor IMDA preistorice din România, obiectiv urmărit
in ultimii ani şi in mediul cercetării specifice de la noi2,
?emersul ?� fa�ă urmăreşte să ofere o sinteză asupra
1nventaruiU1 med1t al artefactelor din materii dure animale
descoperite in ,.Peştera de la Cauce" de la Cerişor (CRC).
Demersul are semnificaţii aparte, în conditiile in care
oferă in premieră prilejul studierii diacronice a uno; loturi (din
păcate, nu prea consistente numeric) de artefacte provenind
din acelaşi sit; ele au fost atribuite, pe baze stratigrafice, unui
număr de cinci culturi arheologice distincte, apartinând unor
epoci diferite, separate prin sute de ani şi �ilenii, dar
dezvoltate de comunităţi umane având in comun un element
major: habitatul instalat periodic în mediul endocarstic,
ocuparea unei microregiuni şi exploatarea sezonieră sau
permanentă a potenţialului ei economic.
Strategiile adaptaţionale ale acestor comunităţi îşi
gasesc reflectarea .m dovezile păstrate ale comportamentului
lor tehnologic, a cărui expresie este şi industria materiilor dure
animale (IMDA). Astfel că avem prilejul de a stabili
convergenţe şi deosebiri, de a constata eventuale linii stabile
ale tradi�iei prelucrării MDA, inovaţiile înregistrate etc. sau, cu
alte cuvmte, elemente de tradiţie şi de progres reflectate de

=

·
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adoptat următoarele convenţii: situl a primit abrevierea CRC;
fiecare nivel a fost individualizat, de jos în sus (de la cel mai
vechi la cel mai recent) printr-o cifră romană, de la 1 la V;
astfel, siglele pe culturi rezultate se prezintă astfel:
CRC/1 cultura Starcevo-Criş
CRC/11 cultura Turdaş
CRC/111 cultura Tiszapolgăr
CRC/IV cultura Coţofeni
CRCN cultura Wietenberg
in aceste condiţii, fiecare piesă va avea un indicativ,
format din: abrevierea sitului/sigla culturii şi numărul de ordine
în cadrul repertoriului; exemplu: CRC/1 3; CRC/IV 4 etc.
Avantajele majore ale acestui sistem, care permite
identificarea precisă a fiecărei piese, manipularea în condiţii
optime a referin!elor la aceste piese, în orice condiţii şi,
totodată, extinderea fără limită a repertoriului, pe măsura
apariţiei noilor descoperiri sau prin reconsiderări operate
asupra materialelor deja studiate s-au verificat deja în
studierea sistematică a industriei materiilor dure animale până
în faza A a culturii Vinca inclusiv şi, izolat, şi mai târziu cultura Noua6. Studiul sistematic al IMDA din "Peştera de la
Cauce" de la Cerişor oferă un alt prilej semnificativ de aplicare
a acestei metodologii, cu rezultate notabile, care se vor detalia
în continuare.
Analiza parametrilor tehnologiei, de la identificarea
specifică şi anatomică a materiei prime şi până la decelarea
urmelor de uzură şi formularea ipotezelor legate de rolul
funcţional se vor derula distinct pentru fiecare cultură atestată
în sit.
Achiziţia materiilor prime semnifică parcurgerea unui
lanţ de etape, succedate într-o perioadă scurtă de timp; acest
lanţ începe cu segmentul 1, care cuprinde: 1 . sacrificarea
animalelor domestice sau vânarea animalelor sălbatice, 2.
tranşarea, 3. stocarea/consumul şi 4. recuperarea elementelor
scheletice. Următorul segment este cel strict tehnologic (Il),
respectiv fabricarea artefactelor: 1. debitaj, 2. fasonare,
amenajarea detaliilor marto-funcţionale diverse. Ultimul
segment (III) constă în: 1 . utilizarea/abandonul sau 2.
utilizarea/reamenajarea/abandonul artefactelor.
in cazul cornului de cerb, achiziţia parcurge etape
simplificate, legate de: culegerea din mediul ambiant în
perioada căderii (ianuarie-februarie) (bois de chute) sau
vânarea animalelor şi detaşarea coarnelor de pe craniu (bois

2 003

Cultura Turdaş. Categoriile prezente sunt în număr de cinci,
după cum urmează: 1 . metapodiile de ovicaprine (6); 2. cornul
de cerb (4); 3. osul lung de bovine (1 ); 4. osul lung de erbivor
nedeterminabil (1); 5. defensa de mistreţ (1). Ele provin de la
următoarele specii: 1 . ovicaprine; 2. cerb; 3. bovine; 4. erbivor
nedeterminabil; 5. mistreţ.
Cultura Tiszapolgăr. Se constată existenţa a şase categorii: 1 .
metapodii de ovicaprine (2); 2. tibia de suine domestice şi
ovicaprine (1 + 1 ); 3. oase lungi de erbivore nedeterminabile
(2); 4. corn de cerb (2); 5. fibula de porc domestic (1 ) ; 6.
mandibula de bovină dom estică (1 ). Speciile atestate sunt, în
ordine: 1 . ovicaprine; 2. porc domestic; 2. erbivore
nedeterminata; 3. cerb; 4. bovine domestice.
Cultura Coţofeni. Categorii de materii prime după identificarea
scheletică sunt în număr de patru: 1 . cornul de cerb (3); 2.
caninii de câine (2); 3. ulna de ovicaprine; 4. oasele lungi de
erbivore nedeterminabile. Speciile prezente în spectrul
paleofaunistic care a procurat materii prime pentru IMDA sunt:
1 . cerbul; 2. câinele; 3. ovicaprinele; 4. erbivorele
nedeterminabile.
Cultura Wietenberg. in ceea ce priveşte materiile prime
prezente în lotul analizat, se constată existenţa a patru
categorii: 1 . oasele lungi de erbivore nedeterminabile (2); 2.
metapodul de ovicaprine (1 ); 3. cornul de cerb (1 ); 4. cochiliile
fosile de gasteropode (Dentalium sp.). Ele provin, aşadar, de
la următoarele specii: 1 . erbivore neidentificabile; 2.
ovicaprine; 3. cerb; 4. gasteropode fosile.
Se constată predominarea vârfurilor diverse (grupa
tipologică 1 A, N 27; în cadrul ei, cele realizate pe metapodii
de ovicaprine şi pe raze de corn de cerb sunt cele frecvente.
Între tipurile noi înregistrate în lotul studiat (în raport
cu lista deja elaborată şi care acoperă circa 15 milenii,
respectiv culturile paleoliticului superior, epipaleoliticului,
mezoliticului şi neoliticului timpuriu7, se numără: 1 A21 (cultura
Starcevo-Criş), 1 A22 (cultura Turdaş), 1 A23, 1 A24, 1 A25
(toate aparţinând culturii Tiszapolgăr); 1 F1 1 (cultura Starcevo
Criş); 1 G9 (cultura Coţofeni). Cel mai remarcabil este, fără
îndoială, vârful amenajat pe segment de mandibulă de bovină
domestică (1 A24).
Cultura Starcevo-Criş. Structura tipologică a micului lot
aparţinând culturii Starcevo-Criş (N 4) include un număr de
două categorii (1 = Unelte; V = Diverse), trei grupe tipologice (1
A = Vârfuri; 1 F = Linguri-spatule; V A = Piese tehnice) şi patru
tipuri (1 A21 = Vârf pe fragment diafizar de os lung fasonat
distal şi proxima!; 1 A? b = Vârf pe semi-metapod proxima! de
ovicaprine; 1 F1 1 = Lingură-spatulă rectangulară cu margini
paralele şi extremităţi convexe; V A2 b2 = Materii prime - rază
de corn (de cerb).
Cea mai bine reprezentată este categoria uneltelor
(1); aceasta include trei piese, dintre care două sunt vârfuri.
Remarcăm prezenţa a două tipuri nou definite şi adăugate în
lista deja existentă a IMDA preistorice, respectiv 1 A21 şi 1
F1 1 .
Datele relative la structura tipologică a lotului sunt
redate sintetic în tabelele nr. 1 - 2 şi histograma nr. 2.
Cultura Turdaş. Structura tipologică a lotului atribuit cullurii
Turdaş (N = 1 3) include un număr de două categorii (1 =
Unelte; V = Diverse), cinci grupe tipologice (1 A = Vârfuri; 1 B =
Netezitoare; 1 F = Linguri-spatule; 1 G = Vârfuri oblice; V A
=

=

de massacre).

Se constată, în general, frecvenţa utilizării
metapodiilor de ovicaprine şi a cornului de cerb; se
înregistrează şi recurgerea la materii prime insolite, precum
segmentul de mandibulă, folosit pentru realizarea unui vârf de
mari dimensiuni (cultura Tiszapolgăr).
Trebuie ţinut seama însă şi de posibilitatea ca unele
artefacte să nu fie fabricate pe loc, ci aduse din aşezările de
origine, ceea ce limitează concluziile legate de procurarea
materiei prime şi, implicit, practicarea unor ocupaţii în situ! de
peşteră, precum prelucrarea materiilor dure animale.
Cultura Starcevo-Criş. Constatăm existenţa a trei categorii: 1 .
metapodii de ovicaprine (2); 2. fragment de perete de corp
costa! de erbivor nedeterminabil (1 ); 3. corn de cerb (1 ). Prin
urmare, speciile reprezentate sunt, în ordine: ovicaprinele,
erbivorele nedeterminabile, cerbul.

=
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200; V = 201 -250. 1-11 sunt clase mici, II-IV clase mijlocii, V şi
următoarele clase mari. Pe aceste criterii, se observă
predominarea vârfurilor de clasă mică şi medie (11 şi III).
Totodată, trebuie făcută remarca după care corelaţia criteriilor
materie primă/tip determină amploarea claselor de lungimi
decelate. Efectivele reduse nu permit conturarea unor
concluzii mai consistente pe baze statistice.
Debitajul înregistrează aplicarea unor procedee
simple, precum percuţia directă şi fracturarea prin ftexiune,
percuţia directă/despicarea sau percuţia directă/cioplirea.
Acestea se combină cu două-trei alte operaţii în scheme de
debitaj complexe, care mai includeau şi: abraziunea în
suprafaţă şi şănţuirea axială. Impactul probabil al folosirii
uneltelor de tăiaVcioplit metalice (topor, cuţit de cupru şi
bronz) se înregistrează în cazul culturilor Coţofeni şi
Wietenberg.
Predilectă apare recurgerea la şănţuirea axială în
fabricarea vârfurilor pe metapodii de ovicaprine, în cadrul
culturilor Starcevo-Criş, Turdaş şi Tiszapolgar.
Cultura Starcevo-Criş. Etapa debitajului înregistrează
aplicarea unui număr de trei procedee tehnice distincte.
Acestea sunt: percuţia directă/despicarea (PD/D); cioplirea
(PD/C); şănţuirea axială (Şa). Ele au fost utilizate în mod unic
(PD/D, două cazuri; PD/C, un caz) sau într-o succesiune de
două (Şa + PD/0, un caz). Domină percuţia
directă/despicarea (PD/D), aplicată exclusiv.
Cultura Turdaş. Etapa debitajului înregistrează aplicarea unui
număr de cinci procedee tehnice distincte. Acestea sunt:
(PD/F);
percuţia
percuţia
directă/fracturarea
directă/despicarea (PD/D); cioplirea (PD/C); abraziunea în
suprafaţă (As); şănţuirea axială (Şa). Ele au fost utilizate în
mod unic (PD/F, două cazuri; PD/D, un caz; PD/C, două
cazuri); într-o succesiune de două procedee (Şa + PD/D, 5
cazuri; As + PD/D, un caz); într-o succesiune de trei procedee
(As + Şa + PD/D, 2 cazuri).
Se constată că domină aplicarea unui lanţ format
din trei procedee (5 cazuri), conturând o schemă predilectă de
debitaj al metapodiilor de ovicaprine pentru realizarea
vârfurilor de tip 1 A7.
Cultura Tiszapolgar. Etapa debitajului înregistrează aplicarea
unui număr de trei procedee tehnice distincte. Acestea sunt:
percuţia
directă/fracturarea
percuţia
(PD/F);
directă/despicarea (PD/D); cioplirea; şănţuirea axială (Şa). Ele
au fost utilizate în mod unic (PD/D, 5 cazuri; PD/F, 2 cazuri);
într-o succesiune de două procedee (Şa + PD/D, 2 cazuri).
Se constată că domină aplicarea procedeului simplu
al despicării (5 cazuri), în scopul rezolvării etapei iniţiale a
realizării vârfurilor de os.
Cultura Coţofeni. Etapa debitajului înregistrează aplicarea
unui număr de două procedee tehnice distincte. Acestea sunt:
percuţia
percuţia
directă/fracturarea
(PD/F);
directă/despicarea (PD/D). Ele au fost utilizate în mod unic
(PD/D, un caz; PD/F, 6 cazuri).
Se constată că domină aplicarea procedeului simplu
al percuţiei directe/fracturării (6 cazuri), în scopul rezolvării
etapei iniţiale a realizării vârfurilor de os şi corn.
Cultura Wietenberg. Etapa debitajului înregistrează aplicarea
unui număr de două procedee tehnice distincte. Acestea sunt:
percuţia
directă/fracturarea
(PD/F);
percuţia

Piese tehnice) şi opt tipuri: 1 A1 = Vârf pe fragment diafizar de
os lung fasonat distal (2); 1 A7 a = Vârf pe semi-metapod distal
de ovicaprine (5); 1 A17 a = Vârf pe segment de rază de corn
de cerb (1 ) ; 1 A22 = Vârf pe rază de corn (pumnal sau
perforator) (1); 1 87 Netezitor pe fragment de defensă de
mistreţ (1 ) ; 1 F2 = Lingură-spatulă cu partea distală ovală şi
partea mezială plană (1); 1 G1 = Vârf oblic pe segment de rază
de corn (de cerb) (1 ); V A2 b2 = Materii prime - rază de corn
(de cerb) (1 ).
Cea mai bine reprezentată este categoria uneltelor
(1); aceasta include 1 2 piese, dintre care 9 sunt vârfuri diverse;
restul reprezintă tipuri prezente în câte un exemplar.
Remarcăm prezenţa unui tip nou definit pentru lista tipologică
existentă a IMDA, respectiv 1 A22.
Cultura Tiszapolgar. Structura tipologică a lotului atribuit
culturii Tiszapolgar (N = 1 O) include un număr de două
categorii (1 = Unelte; V = Diverse), trei grupe tipologice (1 A =
Vârfuri; 1 G = Vârfuri oblice; V A = Piese tehnice) şi şapte tipuri
(1 A1 = Vârf pe fragment diafizar de os lung fasonat distal (2); 1
A7 a = Vârf pe semi-metapod distal de ovicaprine (2); 1 A23 a
= Vârf pe fi bula fără epifiză (1 ); 1 A24 Vârf pe segment de
mandibulă (1 ) ; 1 A25 = Vârf pe radius proxima! (2); 1 G9 = Vârf
oblic pe segment perforat de rază de corn (de cerb) (1); V A2
b2 = Materii prime - rază de corn (de cerb) (1).
Cea mai bine reprezentată este categoria uneltelor
(1); aceasta include 9 piese, dintre care 8 sunt vârfuri de os
diverse, iar unul de corn; materiile prime în curs de prelucrare
sunt prezente cu o piesă (rază de corn de cerb). Remarcăm
prezenţa a patru tipuri adăugate listei tipologice a IMDA
existente: 1 A23, 1 A24, 1 A25, 1 G9.
Cultura Coţofeni. Structura tipologică a lotului atribuit culturii
Coţofeni (N = 7) include un număr de două categorii (1
Unelte; III = Podoabe), trei grupe tipologice (1 A = Vârfuri; 1 G
= Vârfuri oblice; III A = Dinţi perforaţi) şi cinci tipuri: 1 A 1 = Vârf
pe fragment diafizar de os lung fasonat distal (1 ) ; 1 A 1 O = Vârf
pe ulna (1); 1 A16 = Vârf de corn (plantator/unealtă de săpat)
(2); 1 G9 = Vârf oblic pe segment perforat de rază de corn (de
cerb) (1); III A2 = Canin (2).
Cea mai bine reprezentată este categoria uneltelor
(1); aceasta include 5 piese, dintre care 4 sunt vârfuri de os
diverse, iar unul de corn; podoabele sunt prezente cu două
piese, canini inferiori de câine sau de vulpe, provenind
probabil de la acelaşi individ. Este de remarcat din nou
prezenţa vârfului oblic de tip 1 G9, semnalat anterior, pentru
prima oară, în lotul atribuit culturii Tiszapolgar.
Cultura Wietenberg. Structura tipologică a lotului atribuit
culturii Wietenberg este modest (N = 4 + n); el include două
categorii (1 = Unelte; III Podoabe), cu două grupe tipologice (1
A = Vârfuri; III C = Cochilii perforate) şi patru tipuri: 1 A1 = Vârf
pe fragment diafizar de os lung fasonat distal (2); 1 A7 a = Vârf
pe semi-metapod distal de ovicaprine (1 ) ; 1 A 17 a = Vârf de
corn pe segment de rază de corn de cerb (chasse /ame) (1);
III C1 = Cochilii perforate întregi (n).
Se remarcă faptul că din punct de vedere
dimensional, singura grupă tipologică expresivă este aceea a
vârfurilor (1 A), dat fiind efectivul ei general cu valoare relativ
înaltă (N = 27).
Clasele de lungimi sunt stabilite în mod
convenţional: 1 = 0-50; 11 = 51-100; III = 1 01-150; IV = 151=
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directă/despicarea (PD/D). Ele au fost utilizate în mod unic
(PD/D, 2 cazuri; PD/F, 2 cazuri).
Procedeele fasonării şi ale finisării sunt mult mai
diversificate decât acelea aplicate în etapa debitajului,
urmărindu-se atât obţinerea formei definitive a obiectului, cât
şi amenajarea unor detalii morfo-tehno-funcţionale specifice;
de asemenea, aici se includ şi: tratamentul termic; finisarea
suprafeţelor sau a perforaţiilor (alezarea); amenajarea
dispozitivului care servea la fixare prin suspendarea pe o fibră
oarecare (perforaţii)8. Observăm predominarea abraziunii
multidirecţionale ca procedeu de bază al fasonării. Perforarea
este prezentă la amenajarea specifică pentru fixarea cozii
vârfurilor de corn şi la fasonarea obiectelor de podoabă, unde
apare şi şănţuirea axială. În cazul vârfurilor atribuite culturii
Coţofeni percuţia directă/despicarea pare un procedeu
frecvent aplicat în etapa fasonării pentru obţinerea unei
porţiuni înguste a părţii distale, pe care să se poată amenaja
partea activă prin abraziune. Ca procedee rare constatăm:
retuşarea, tăierea transversală, cioplirea cu ajutorul unei
unelte metalice, excavarea ţesutului spongios al cornului de
cerb.
Aplicarea tratamentului termic pare a fi frecventă,
dar trebuie să avem în vedere şi posibilitatea ca urmele
specifice respective să se datoreze arderii accidentale.
În ceea ce priveşte fixarea în suport, respectiv
recurgerea la uneltele compozite prevăzute cu coadă, mâner
sau piesele de podoabă ataşate pe un fir sau fâşie de piele
etc., remarcăm frecvenţa lor relativ redusă.
Pentru fixarea transversală de tip negativ (perforaţie
transversală) ne referim la vârfurile de tip 1 G9 şi la dinţii
perforaţi; fixarea axială de tip negativ este aceea care priveşte
cochiliile de tip III C1 ; netezitorul de tip 1 87 era foarte probabil
fixat axial distal sau axial lateral într-un mâner de lemn (fixare
axială de tip pozitiv).
Cultura Starcevo-Criş. Procedeele fasonării/finisării decelate
în cazul lotului IMDA atribuit culturii Starcevo-Criş sunt în
număr de două: abraziunea multidirecţională (Am, 3 cazuri);
tratamentul termic (TrT, un caz).
Aşa cum se observă, în majoritatea cazurilor,
abraziunea multidirecţională a fost singurul procedeu de
modelare decelabil aplicat în etapa fasonării; vârful de tip 1
A21 prezintă şi indicii de aplicare a tratamentului termic.
Cultura Turdaş. Procedeele fasonării/finisării decelate în cazul
lotului IMDA atribuit culturii Turdaş sunt în număr de opt:
abraziunea multidirecţională (Am); cioplirea (PD/C);
perforarea unilaterală (PfU); raclajul axial (Ra); retuşarea (Rt);
tăierea transversală (TT); tratamentul termic (TrT); finisarea
prin abraziune/lustruire (Fn/A, L).
Se constată, în majoritatea cazurilor, că Am a fost
singurul procedeu decelabil aplicat în etapa fasonării (7
cazuri); avem şi un caz în care singurul procedeu decelabil al
fasonării a fost PD/C. Combinarea procedeelor are
următoarea configuraţie: două procedee (PD/C Am, 2
cazuri; Am + Fn/A, L, un caz); trei procedee (Rt + Ra + Am, un
caz; Am + TI + PfU, un caz). Fixarea într-un suport (mâner de
lemn, probabil este de presupus în cazul piesei piesa CRC/11 7
(netezitor pe fragment de defensă de mistreţ), altfel
manevrabil cu randament redus.
+

Cazul de asociere complexă a mai multor procedee
tehnice ale fasonării este ilustrat de aceeaşi piesă CRC/11 7;
"lanţul operator" viza, iniţial, obţinerea unui pandantiv cu
perforaţie proximală; pe piesa fracturată accidental (cu ocazia
perforării?) s-a amenajat netezitorul respectiv. Un alt caz de
asociere complexă este acela al lingurii-spatule de tip 1 F2;
fasonarea şi finisarea acesteia s-a realizat prin abraziune
multidirecţională şi abraziune pe substrat flexibil (frecare cu o
bucată de piele sau de material textil).
În două cazuri s-a recurs la reamenajarea părţii
active prin Aa sau Am după fracturare (vârfuri de tip 1 A? a).
Amenajările specifice sunt reprezentate în lotul
analizat de: regularizarea marginilor prin retuşare (piesa
CRC/11 2); perforaţia pandantivului discutat mai sus (piesa
CRC/11 7), care s-a realizat prin rotaţie rapidă, aplicată
unilateral, probabil cu ajutorul sfredelului.
Frecventă pare recurgerea la tratamentul termic
(TrT), decelabil în 9 cazuri, majoritatea pieselor fiind
constituită de vârfurile de os.
Cultura Tiszapolgăr. Procedeele fasonării/finisării decelate în
cazul lotului IMDA atribuit culturii Tiszapolgăr sunt în număr
de 6: abraziunea multidirecţională (Am); cioplirea (PD/C);
despicarea (PD/D); perforarea unilaterală (PfU); retuşarea
(Rt); tratamentul termic (TrT).
În majoritatea cazurilor, Am a fost singurul procedeu
decelabil aplicat in etapa fasonării (4 cazuri). Combinarea a
două procedee de modelare are următoarea configuraţie:
PD/C + PfU, un caz; PD/D + Am, 3 cazuri; Rt + Am, un caz).
Nu este prezentă combinarea a trei procedee de fasonare; nu
s-au sesizat indicii de fixare în suport.
Amenajările specifice sunt reprezentate în lotul
analizat de perforaţia unilaterală iniţiată (neterminată) a piesei
CRC/111 9 (vârf de tip 1 G9).
Frecventă pare recurgerea la tratamentul termic
(TrT), decelabil în 5 cazuri, majoritatea pieselor fiind
constituită de vârfurile de os.
Cultura Coţofeni. Procedeele fasonării/finisării decelate in
cazul lotului IMDA atribuit culturii Coţofeni sunt in număr de
şapte: abraziunea multidirecţională (Am); cioplirea (PD/C);
perforarea bilaterală (PfB); scobirea sau excavarea (Se);
şănţuirea axială (Şa); finisarea prin rotaţie continuă (alezare)
(Fn/Rot); tratamentul termic (TrT).
Nu s-a constatat predilecţia pentru aplicarea unui
procedeu anume; în trei cazuri avem recurgerea la perforarea
bilaterală, ca mijloc de amenajare specifică a dispozitivului de
fixare in suport (coadă de lemn, piesa CRC/IV 7 de tip 1 G9);
dispozitivul de suspendare a dinţilor este obţinut tot prin
perforare (piesele CRC/IV 3-4).
Vârful de tip 1 A1 O (CRC/IV 2) a fost fasonat prin
cioplire şi abraziune multidirecţională. Piesele perforate
prilejuiesc şi constatarea combinării a trei-patru procedee
distincte de modelare/finisare: PD/C + PIB + Se + Fn/Rot, un
caz; Şa + PfB + Fn/Rot, 1 caz; PfB + Fn/Rot, 1 caz.
Recurgerea la tratamentul termic (TrT) este
decelabilă în 3 cazuri, majoritatea pieselor fiind constituită de
vârfurile de os şi corn.
Cultura Wietenberg. Procedeele fasonării/finisării decelate in
cazul lotului IMDA atribuit culturii Wietenberg sunt in număr de
trei: abraziunea multidirecţională (Am, un caz); cioplirea
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Aceste urme sunt indicii singulare de utilizare pentru
2 piese (Tc/L); în majoritatea situaţiilor, ele se combină pe una
şi aceeaşi piesă şi caracterizează, în mod curent, afectarea
părţii active a vârfurilor de os şi corn, respectiv modificarea
aspectului conferit prin fasonare/finisare; configuraţia
combinaţiilor este: Tc/L + FL (7 cazuri).
Vârfurile de os prilejuiesc şi constatarea folosirii în
continuare şi după fracturarea extremităţii sau a părţii distale
(3 cazuri); 4 piese nu par a mai fi fost utilizate după
fracturarea extremitătii dis tale.
Cultura Coţofeni. În iotul atribuit culturii Coţofeni se constată
prezenţa următoarelor tipuri de urme de uzură: tocirea/lustrul
(Tc/L); fracturarea prin impact (FI); striuri (Str).
Aceste urme sunt indicii singulare de utilizare pentru
3 piese (Tc/L); ele se combină pe una şi aceeaşi piesă şi
caracterizează, în mod curent, afectarea părţii active a
vârfurilor de os şi corn, respectiv modificarea aspectului
conferit prin fasonarelfinisare: configuraţia combinaţiilor este:
FI + Str (un caz): Tc/L + FI + Str (un caz).
Cultura Wietenberg. în lotul atribuit culturii Wietenberg sunt
înregistrate următoarele tipuri de urme de uzură:
tocirea/lustrul (Tc/L); lasarea fibrelor ţesutului compact (Ts):
fracturarea prin impact (FI).
Aceste urme sunt indicii singulare de utilizare pentru
o piesă (Tc/L); ele se combină pe o altă piesă (Ts + FI).
Analiza urmelor de uzură, ca şi comparaţiile cu
situaţiile decelate prin studiile paletnologice detaliază
aspectele în conexiune cu ocupaţiile documentate de
artefactele IMDA: pentru vârfuri: perforarea şi asamblarea
pieilor şi a materialelor textile (cusutul); împletitul fibrelor
vegetale şi animale; armă (pumnal, tipul \ A22); armă de lovire
(vârf de corn de tip 1 G9); unealtă de săpat sau afânat solul;
pană pentru despicat lemnul; chasse /ame pentru debitajul
materialelor litice; netezitor pentru prelucrarea lemnului;
utilizarea instrumentarului domestic de tipul lingurilor-spatule
pentru îngurgitarea alimentelor (rolul funcţional "banal" de
linguri pentru mâncat) sau pentru curăţarea făinii/a
substanţelor colorante de pe râşniţele de tip plat; materii prime
pentru fabricarea vârfurilor diverse pe raze de corn de cerb;
podoabe - elemente de colier (dinţi perforaţi) şi cochilii întregi.
Vârfurile domină în mod absolut toate loturile, de la
cele banale, de tip 1 A 1 , la cele cu fabricare după o schemă
mai complicată, aplicată sistematic, combinând mai multe
procedee, în virtutea tradiţiilor tehnice ale comunităţilor
respective (Şa, PD/D etc.).
Cum deja s-a subliniat, trebuie ţinut seama şi de
posibilitatea ca unele artefacte să nu fie fabricate pe loc, ci
aduse din aşezările de origine, ceea ce limitează concluziile
legate de procurarea materiei prime şi practicarea unor
ocupaţii, precum prelucrarea materiilor dure animale.
Cornul de cerb poate oferi indicii asupra sezonului
de achiziţie (prin vânătoare sau prin culegere). Nu este însă
cazul pieselor analizate în lotul de la CRC, pentru care nu
dispunem de date suficiente (resturi de prelucrare, elemente
scheletice care să arate clar modul de procurare etc.).
Posibilitatea de a "importa" artefacte fabricate in situ\ de bază
este de luat în calcul şi în cazul uneltelor de corn.
În cazul artefactelor studiate, asocierea diverselor
tipuri de piese din MDA ilustrează, în general, contextele

(PD/C, un caz); tratamentul termic (TrT, două cazuri).
Procedeele de modelare sunt aplicate în formulă simplă
(necombinate, Am, un caz) şi combinate câte două (PD/C +
Am, un caz). Vârfurile CRCIV 3 şi CRCIV 4 prezintă şi indicii
de aplicare a tratamentului termic.
Dat fiind efectivul redus al lotului respectiv, datele
nu au expresivitate statistică minimă.
Examinarea sistematică a suprafeţelor cu ochiul
liber, cu lupa şi în microscopie optică de mică putere a
întregului lot de piese de la CRC a relevat prezenţa combinată
a mai multor tipuri de urme de uzură, care, cu un grad mai
mare sau mai mic de probabilitate, sugerează funcţionalitatea
pieselor respective9. Aproape nelipsite sunt urmele de tocire şi
de lustru, intense sau superficiale, ca şi fracturile curente,
rezultate prin aplicarea unor forţe laterale. Celelalte tipuri de
urme de uzură decelate pe piesele studiate se referă la
utilizări specifice ale tipurilor respective, având frecvenţă
redusă şi foarte redusă.
Reamenajarea vârfurilor după fracturare pare rară
(un caz clar, cel al piesei CRC/11 6); în schimb, frecventă pare
a fi continuarea folosirii vârfurilor după fracturarea extremităţii
distale.
Datele relative la urmele de utilizare decelate pe
piesele studiate sunt sintetizate în tabelul nr. 6.
Cultura Starcevo-Criş. Se constată următoarele tipuri de urme
de uzură: tocirea/lustrul (Tc/L); fracturarea prin flexiune sau
aplicarea unor forţe pe o direcţie laterală în raport cu axul
principal al piesei (FL). Aceste urme se combină în 2 cazuri şi
caracterizează, în mod curent, afectarea părţii active a
vârfurilor de os şi a lingurilor, respectiv modificarea aspectului
conferit prin fasonare/finisare.
Tot vârfurile de os prilejuiesc şi constatarea folosirii
în continuare şi după fracturarea extremităţii sau a părţii
distale (un caz): un vârf nu pare a mai fi fost utilizat după
fracturarea extremităţii distale. Nu avem cazuri de
reamenajare după fracturarea în timpul folosirii.
Cu�ura Turdaş. În cazul lotului atribuit culturii Turdaş se
constată prezenţa următoarelor tipuri de urme de uzură:
tocirea/lustrul (Tc/L); fracturarea prin flexiune sau aplicarea
unor forţe pe o direcţie laterală în raport cu axul principal al
piesei (FL); fracturarea prin impact (FI); fracturarea prin
presiune (FP); microretuşe (Rt): striuri (Str): lasarea fibrelor
ţesutului compact (Ts).
Aceste urme sunt indicii singulare de utilizare pentru
piesa CRC/11 7 (microretuşe) şi pentru piesele CRC/11 3 şi
CRC/11 8 (tocire/lustru); de cele mai multe ori însă, ele se
combină pe una şi aceeaşi piesă şi caracterizează, în mod
curent, afectarea părţii active a vârfurilor de os şi a lingurilor,
respectiv modificarea aspectului conferit prin
fasonarelfinisare; configuraţia combinaţiilor este: Tc/L + FL (6
cazuri); Tc/L + FP; Ts + FI; Ts + Str + FI (câte un caz fiecare).
Vârfurile de os prilejuiesc şi constatarea folosirii în
continuare şi după fracturarea extremităţii sau a părţii distale
(3 cazuri); 2 piese nu par a mai fi fost utilizate după
fracturarea extremitătii' distale.
Cultura Tiszapolgar. în lotul atribuit culturii Tiszapolgar avem
prezenţa următoarelor tipuri de urme de uzură: tocirea/lustrul
(Tc/L); fracturarea prin flexiune sau aplicarea unor forţe pe o
direcţie laterală in raport cu axul principal al piesei (FL).
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curente domestice ale descoperirii in situ ale acestora şi ale
utilizării lor: este vorba de contexte de fabricare, de utilizare şi
de stocare sau de abandon (contexte intra-si�.
Pentru lotul analizat lipsesc indiciile legate de
contextele specifice de fabricare, aceasta şi datorită lipsei
datelor privind inventarul complexelor de provenienţă şi al
datelor asupra materialului paleofaunistic; piesele tehnice
(materii prime neprelucrate, piese reamenajate) ar fi fost,
astfel, în măsură să documenteze de o manieră indubitabilă,
prelucrarea MDA pe loc, în cadrul sitului respectiv.
Ca şi în multe alte situaţii studiate, este de acceptat
ipoteza după care fabricarea artefactelor din MDA se făcea în
contextul domestic şi nu ilustra practicarea unui meşteşug
specializat.
Fiind vorba de un sit de peşteră, acesta era probabil
ocupat sezonier, în perioada primăvară-toamnă; gama tipa
funcţională a lotului IMDA analizat este compatibil cu
specificul activităţilor ipotetice derulate într-un astfel de sit;
astfel, creşterea animalelor şi prelucrarea produselor rezultate
din această ocupaţie de bază par să aibă un reflex
preponderent în seria artefactelor discutate de noi:
prelucrarea IMDA, prelucrarea pieilor, a fibrelor de origine
animală etc.
Date fiind efectivele mici avute la dispoziţie pentru
fiecare cultură şi caracteristicile lor tipologice irelevante în
plan cultural-cronologic, încadrarea culturală este adoptată
după concluziile autorilor cercetărilor, care au stabilit-o, în
general, pe baza analizei materialului ceramic din fiecare
nivel.
in ceea ce priveşte analogiile, nu ne-am propus în
condiţiile date ale derulării analizei noastre, exploatarea
exhaustivă a surselor publicate, demers cu atât mai dificil cu
cât nu dispunem încă de lucrări de sinteză amplă asupra
IMDA după faza A a culturii Vinca. Cu prilejul de faţă trimitem
la un număr minim de analogii, regăsite în literatura avută la
dispoziţie; am privilegiat, cum este şi firesc, descoperirile din
regiunea unde se plasează CRC, respectiv siturile preistorice
din zona endocarstică a Munţilor Poiana Ruscă; totodată, ne
rezervăm abordarea mai amplă a temei cu un alt prilej şi pe
baza unor efective mai largi.
Cultura Starcevo-Criş. Unele dintre materialele atribuite
acestei culturi de la CRC au analogii în mai multe situri din
arealul specific. Vârfurile pe aşchii diafizare (1 A 1 ) şi cele pe
segmente de metapodii de ovicaprine (1 A7) sunt prezenţe
curente în mediul culturii Starcevo-Criş; cităm ca exemple
piesele descoperite la: Cluj-Napoca/Gura Baciului, Ocna
Sibiului - "Triguri", Leţ, Zăuan, Dubova - " Cuina Turcului",
nivelul IV, Balş ş.a. (tipul 1 A1); Cluj-Napoca/Gura Baciului,
Ocna Sibiului - "Triguri ", Leţ, Zăuan, Dubova - "Cuina
Turcului", nivelul IV, Dumbrava, Trestiana, Basarabi, Cârcea 
"Viaduct" (tipul l A7)10. Lingurile-spatule de mici dimensiuni pe
metapodii (1 F2) sau realizate pe fragmente de coaste (tipul 1
F10) se cunosc din mai multe aşezări de pe teritoriul
României, intre care Trestiana ocupă un loc central11; tipul 1
F11 reperat la CRC este însă nou şi nu are, deocamdată,
analogii exacte cunoscute de noi.
Cultura Turdaş. Materialele Turdaş de la CRC îşi găsesc
analogii în situl de la Turdaş - " Luncă" 12 şi Hodoni, atribuit
culturii Vinca, C113 Cultura Tiszapolgar. Analogii de precizat.

Cultura Coţofeni. Pentru artefactele IMDA aparţinând acestei
culturi am regăsi! analogii in siturile de la: Cerişor - " Peştera
nr. 1 " 14; Băile Herculane - .Peştera Hoţilor", Baeşa Montană
- Colţani, Ostrovul Corbului, Sebeş - "Râpa Roşie" 15 ; Şincai
16
Cultura Wietenberg. Artefactele IMDA au analogii în siturile de
la: Cerişor - " Peştera nr. 1 "17; Piatra Craivii, Sântimbru,
Ţelna18; Derşida1 s .
În tentativa noastră de biais diacronic de-a lungul
celor cinci culturi prezente prin vestigii în situl CRC se
constată, în general, frecvenţa utilizării metapodiilor de
ovicaprine şi a cornului de cerb; se înregistrează, în acelaşi
timp, şi recurgerea la materii prime insolite, precum segmentul
de mandibulă, folosit pentru realizarea unui vârf de mari
dimensiuni (cultura Tiszapolgar).
Înregistrăm, de asemenea, predominarea vârfurilor
diverse (grupa tipologică 1 A, N 27); în cadrul ei, cele
realizate pe metapodii de ovicaprine şi pe raze de corn de
cerb sunt cele frecvente.
Între tipurile noi înregistrate în lotul studiat (în raport
cu lista deja elaborată şi care acoperă circa 15 milenii,
respectiv culturile paleoliticului superior, epipaleoliticului,
mezoliticului şi neoliticului timpuriu20, se numără: 1 A21
(cultura Starcevo-Criş), 1 A22 (cultura Turdaş), 1 A23, 1 A24, 1
A25 (toate aparţinând culturii Tiszapolgar); 1 F1 1 (cultura
Starcevo-Criş); 1 G9 (cultura Coţofeni). Cel mai remarcabil
este, fără îndoială, vârful amenajat pe segment de mandibulă
de bovină domestică (1 A24).
Evidenţiem şi faptul că, din punct de vedere
dimensional, singura grupă tipologică expresivă este aceea a
vârfurilor (1 A), dat fiind efectivul ei general cu valoare relativ
înaltă în cadrul lotului (N 27).
Pe criteriul claselor de lungimi, se observă
predominarea vârfurilor de clasă mică şi medie (11 şi III).
Rămâne valabilă remarca după care corelaţia criteriilor
materie primă/tip determină amploarea claselor de lungimi
decelate. Efectivele reduse nu permit conturarea unor
concluzii mai consistente pe baze statistice.
Debitajul înregistrează aplicarea unor procedee
simple, precum percuţia directă şi fracturarea prin flexiune,
percuţia directă/despicarea sau percuţia directă/cioplirea.
Acestea se combină cu două-trei alte operaţii în scheme de
debitaj complexe, care mai includeau şi: abraziunea în
suprafaţă şi şănţuirea axială. Impactul probabil al folosirii
uneltelor de tăiaVcioplit metalice (topor, cuţit de cupru şi
bronz) se înregistrează in prelucrarea MDA în cazul culturilor
Coţofeni şi Wietenberg.
Predilectă apare recurgerea la şănţuirea axială în
fabricarea vârfurilor pe metapodii de ovicaprine, în cadrul
culturilor Starcevo-Criş, Turdaş şi Tiszapolgar.
Procedeele fasonării şi ale finisării sunt mult mai
diversificate decât acelea aplicate în etapa debitajului,
urmărindu-se atât obţinerea formei definitive a obiectului, cât
şi amenajarea unor detalii morfo-tehno-funcţionale specifice;
de asemenea, aici se includ şi: tratamentul termic; finisarea
suprafeţelor sau a perforaţiilor (alezarea); amenajarea
dispozitivului care servea la fixare prin suspendarea pe o fibră
oarecare21 (perforaţii). Datele relative la procedeele fasonării
sunt sintetizate în tabelul nr. 6. Observăm predominarea
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în cazul artefactelor studiate, asocierea diverselor
tipuri de piese din MDA ilustrează, in general, contextele
curente domestice ale descoperirii in situ ale acestora şi ale
utilizării lor: este vorba de contexte de fabricare, de utilizare şi
de stocare sau de abandon (contexte intra-s;o.
Pentru lotul analizat lipsesc indiciile legate de
contextele specifice de fabricare, aceasta şi datorită
inaccesibilitătii' datelor privind inventarul complexelor de
provenienţă şi al datelor asupra materialului paleofaunistic;
piesele tehnice (materii prime neprelucrate, piese
reamenajate) ar fi fost, astfel, in măsură să documenteze de o
manieră indubitabilă, prelucrarea MDA pe loc, in cadrul sitului
respectiv.
Ca şi in multe alte situaţii studiate. este de acceptat
ipoteza după care fabricarea artefactelor din MDA se făcea in
contextul domestic şi nu ilustra practicarea unui meşteşug
specializat.
Concluzii noastre sunt limitate de absenţa altor
seturi de date asupra paleofaunei şi ambianţei
paleotehnologice (industria litică etc.). Efectivele pe culturi nu
sunt prea consistente, ceea ce limitează semnificativ
incheierile formulabile; este, de altfel, bine cunoscut că
amplitudinea efectivului condiţionează valabilitatea
concluziilor.
Prilejul de faţă este unul de aplicare integrală in
premieră a protocolului de analiză asupra unor loturi IMDA
aparţinând culturilor Turdaş, Tiszapolgar, Coţofeni şi
Wietenberg. Considerăm că datele etalate au valoare
ilustrativă pentru fenomenul paleotehnologic abordat şi devine
un punct de referinţă pentru studiile viitoare. in acest sens,
importantă este şi identificarea tipurilor noi, definite cu acest
prilej, care îmbogăţesc repertoriul IMDA preistorice (1 A21 - 1
A25; 1 F1 1 ; 1 G9).
Furnizate de descoperiri foarte recente, făcute in
condiţii optime, piesele aparţinând IMDA din " Peştera de la
Cauce" de la Cerişor oferă prilejul evidenţierii unui lot relativ
puţin consistent din punct de vedere numeric. Acest lot
prilejuieşte însă analiza unui efectiv important de vârfuri, care
se evidenţiază prin diversitate tipo-morfo-funcţională şi unii
parametri aparte, unele piese fiind, până acum, unicate in
gama tipologică a IMDA preistorice din România.
in incheiere, considerăm că aportul IMDA la
elucidarea unor aspecte paleotehnologice şi paleoeconomice
specifice culturilor preistorice este in mod concludent ilustrat
şi prin analiza materialelor din aşezarea din "Peştera de la
Cauce" , la care se pot raporta de acum înainte parametrii altor
loturi, in provenienţă din aceleaşi medii culturale.
Autorul principal exprimă mulţumirile sale lui Sabin
Adrian Luca, lui Cristian Roman şi lui Dragoş Diaconescu
pentru materialele puse la dispoziţie spre analiză, ca şi lui
Adrian Bălăşescu pentru identificarea parametrilor specifici şi
anatomiei ai unora dintre artefacte.[Corneliu Beldiman]

abraziunii multidirecţionale ca procedeu de bază al fasonării.
Perforarea este prezentă la amenajarea specifică pentru
fixarea cozii vârfurilor de corn şi la fasonarea obiectelor de
podoabă, unde apare şi şănţuirea axială. in cazul vârfurilor
atribuite culturii Coţofeni percuţia directă/despicarea pare un
procedeu frecvent aplicat in etapa fasonării pentru obţinerea
unei porţiuni inguste a părţii distale, pe care să se poată
amenaja partea activă prin abraziune. Ca procedee rare
constatate menţionăm: retuşarea, tăierea transversală,
cioplirea cu ajutorul unei unelte metalice, excavarea ţesutului
spongios al cornului de cerb.
Aplicarea tratamentului termic pare a fi frecventă,
dar trebuie să avem in vedere şi posibilitatea ca urmele
specifice respective să se datoreze arderii accidentale.
in ceea ce priveşte fixarea in suport, respectiv
recurgerea la uneltele compozite prevăzute cu coadă, mâner
sau piesele de podoabă ataşate pe un fir sau fâşie de piele
etc., remarcăm frecvenţa lor relativ redusă.
Pentru fixarea transversală de tip negativ (perforaţie
transversală) ne referim la vârfurile de tip 1 G9 şi la dinţii
perforaţi; fixarea axială de tip negativ este aceea care priveşte
cochiliile de tip III C1 ; netezitorul de tip 1 87 era foarte probabil
fixat axial distal sau axial lateral intr-un mâner de lemn (fixare
axială de tip pozitiv).
Examinarea sistematică a suprafeţelor cu ochiul
liber, cu lupa şi in microscopie optică de mică putere a
intregului lot de piese de la CRC a relevat prezenţa combinată
a mai multor tipuri de urme de uzură, care, cu un grad mai
mare sau mai mic de probabilitate, sugerează funcţionalitatea
pieselor respective22 . Aproape nelipsite sunt urmele de tocire
şi de lustru, intense sau superficiale, ca şi fracturile curente,
rezultate prin aplicarea unor forţe laterale. Celelalte tipuri de
urme de uzură decelate pe piesele studiate se referă la
utilizări specifice ale tipurilor respective, având frecvenţă
redusă şi foarte redusă.
Reamenajarea vârfurilor după fracturare pare rară
(un caz clar, cel al piesei CRC/11 6); in schimb, frecventă pare
a fi continuarea folosirii vârfurilor după fracturarea extremităţii
distale.
Analiza urmelor de uzură, ca şi comparaţiile cu
situaţiile decelate prin studiile paletnologice detaliază
aspectele în conexiune cu ocupaţiile documentate de
artefactele IMDA: pentru vârfuri de dimensiuni mici, mijlocii,
mari: perforarea şi asamblarea pieilor şi a materialelor textile
(cusutul); impletitul fibrelor vegetale şi animale; armă (pumnal,
tipul 1 A22); armă de lovire (vârf de corn de tip 1 G9); unealtă
de săpat sau afânat solul; pană pentru despicat lemnul;
chasse lame pentru debitajul materialelor litice; netezitor
pentru prelucrarea lemnului; utilizarea instrumentarului
domestic de tipul lingurilor-spatule pentru îngurgitarea
alimentelor (rolul funcţional "banal " de linguri pentru mâncat)
sau pentru curăţarea făinii/a substanţelor colorante de pe
râşniţele de tip plat; materii prime pentru fabricarea vârfurilor
diverse pe raze de corn de cerb; podoabe - elemente de
colier (dinţi perforaţi) şi cochilii întregi.
Contextul descoperirii important (sit de peşteră,
ocupat sezonier, în perioada primăvară-toamnă) - dacă IMDA
reflectă specificul activităţilor in sit.

Anexa 2.

Note:
1 . Roman, Diaconescu, Luca 2000
2. Beldiman 1 999a; Beldiman 1 999b; Beldiman 1 999c;
Beldiman 2000a; Beldiman 2000b; Beldiman 2000c; Beldiman
2001 a; Beldiman 2001 b; Beldiman 2002a; Beldiman 2002b;
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L'etude propose une analyse morpho-technologique
detaillee menee sur un lot inedit d'objets (des outils en grande
majorite) travailles sur matieres dure animale diverses - os
(en grande partie), bois de cert, defense de sanglier, dents de
canides. lis ont ete decouverts recemment dans le site de
Cerişor - "Grotte de Cauce", dep. de Hunedoara, Roumanie.
Les artefacts sont attribuees a plusieurs cultures
prehistoriques: Starcevo-Criş du Neolithique ancien; Turdaş et
Tiszapolgar du Neolitique recent; Cotofeni de la periode de
transition a I'Âge du bronze; Wietenberg â I'Âge du
bronze moyen et recent.
Les pieces ont ele decouvertes dans des contextes
stratigraphiques bien precises pendant les fouilles menees en
1 997-1999 par Cristian Roman et Sabin Adrian Luca; elles
sont conserves dans les collections du Musee "Château des
Corvins" de la viile de Hunedoara.
L'ouvrage fait partie de la recente serie de
publications de l'auteur principal, qui a pour but la publication
systematique des lots de !'industrie prehistorique des matieres
dures animales (IMDA) de Roumanie (voir la bibliographie).
La methodologie est celle appliquee dans la these de doctorat
de l'auteur et c'est inspire de la conception des Fiches
typologiques de /'industrie osseuse prehistorique, edites par
Henriette Camps-Fabrer.
L'effectif etudie compte 38 pieces; les auteurs des
fouilles mentionnent aussi la decouverte dans le niveau
appartenant a la culture de Wietenberg des plusieurs coquilles

de Dentalium sp. Dont n'ont ele malheureusement disponibles
pour l'etude.
Le Repertoire rassemble toutes les dates
concernant les objets: elat de conservation, morphometrie,
description integrale-morphologie, l'etude technique (les
etapes du debitage, du fa90nnage, les traces d'utilisation decelees â l'rnil nu et â binoculaire). Chaque objet est
individualise par un indicatii obtenu en combinant: la sigle du
site, le numero du niveau de provenance et le numero d'ordre
dans la liste des artefacts de chaque culture: CRC/1 culture
de Starcevo-Criş; CRC/11 culture de Turdaş; CRC/111
culture de Tiszapolgar; CRC/IV culture de Coţofeni; CRCIV
culture de Wietenberg; exemples: CRC/1 3; CRC/IV 4 etc.
Les matieres premieres utilisees qui dominent sont
les metapodes d'ovicaprins et le bois de cert. On constate
aussi l'utilisation inattendue de la mandibule de bovines pour
l'amenagement d'une grande pointe de type 1 A24 (piece
CRC/111 6).
La typologie est dominee par pointes diverses (N
27) ; la plupart sont des pointes sur metapodes d'ovicaprins et
sur andouiller de cert. Parmi les types deceles en premiere
pour !'industrie osseuse prehistorique de Roumanie a
l'occasion de cette etude on retient: 1 A21 (pointe sur eclat
diaphysaire d'os long fa�onne a la partie distale el proximale;
culture de Starcevo-Criş), 1 A22 (pointe sur
andouiller/poignard; culture de Turdaş); 1 A23 (pointe sur
fibula), 1 A24 (pointe sur segment de mandibule); 1 A25 (pointe
sur tibia proximale, toutes les trois appartenant a la culture de
Tiszapolgar); 1 F1 1 (petite cuiller-spatule rectangulaire ayant
les extremites convexes, culture de Starcevo-Criş); 1 G9
(pointe/biseau sur andouiller pertore, culture de Coţofeni). Le
plus remarquable reste, sans nul doute, la grande pointe sur
segment de mandibule de bovines.
La morphometrie mis en evidence un seul groupe
typologique significatif, celui des pointes (1 A), dans laquelle
on peut decela la predominance des pointes petites (51-100
mm) et de longueur moyenne ( 1 01-150 mm).
L'etape technique du debrtage atteste l'application
des solutions techniques simples, comme la percussion
directe el fracturation par flexion; le fendage; l'entaillage;
sciage longitudinale. Le rainurage des deux cotes semble etre
la solution preferee du debitage des metapodes d'ovicaprins
dans les cultures de Starcevo-Criş, de Turdaş el de
Tiszapolgar. Toute a la lois, cette solutions techniques se
combinent dans des schema complexes (ayant deux-trois
composantes) avec d'autres procedees, comme l'abrasion en
surface (debitage par usure en surtace), le rainurage. L'impact
probable de l'utilisation des outils metalliques (hache ou
couteau en cuivre el en bronze) pour achever le debitage est
envisageable dans le cas des cultures de Coţofeni et de
Wietenberg.
Dans l' etape du fa9onnage el de finition on a
applique des procedees plus diversifie que pour le debitage:
l'abrasion multidirectionnelle domine, tandis que la perforation
(preparation par rainurage axial et rotation alternative de deux
cotes sur les dents; par entaillage et excavation de la
spongiosa sur le bois de cert) permet d'amenager le dispositif
d'attachement sur un lien ou la fixation d'une manche en bois.
Dans le cas des pointes de la culture de Coţofeni, une
=

=
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solution appliquee frequemment est le fendage de la partie
distale pour obtenir une portion plus etroite en vue de
l'amenagement facile de la partie active (sur mandibule de
bovines et sur tibia proximale de suides et d'ovicaprins).
Parmi les procedees appliquees isolement on a: les
retouches, le sciage transversal, l'entaillage. En echange, le
traitement thermique semble etre frequente; mais dans ce
point de vue il faut tenir compte aussi des situations de
brulure par accident.
Les traces d'utilisation decelees sant: extremites
distales (actives) fortement lustrees et emoussees (pointes,
cuillers-spatules; ces derniers presentent frequemment �es
facettes d'abrasion superposees, bien marquees); fracturat1on
de la partie active par flexion (pointes) ou par pression (cuiller
spatule en os); micro-retouches (lissoir sur fragment de
defense de sanglier); arrachement des petits fragments de la
partie active et tassage par impact du tissu spongieux â la
partie proximale (chasse lames en �ois de cerfJ . �ans . un cas
(piece CRC/11 6, pointe sur metapode d ov1capnns) . le
reamenagement de la partie distale apres la fracturatlon
semble etre probable.
.
En ce qui concerne le râie fonctionnel des objets
etudies et l'insertion de I'IMDA dans la palea economie de
l'epoque, on peut conclure, hypoth�tiquement, q �� les poi�tes
diverses ont servi a perforer du cw ou des matenaux text1les,
ainsi que pour tissage/vannerie, pour le travail de la terre et
comme chasse lame (les pointes sur andouiller); une des
dernieres a pu etre utilisee aussi comme poignard; les
cuillers-spatules ont ete utilises pour consomme les boui!les
de cereales. La pointe perforee de type 1 G9 semble etre
utilisee comme partie active emmanchee d'une arme.
Quelques andouillers ont ete detaches de l'axe en vue de
l'utilisation comme matiere premiere. La parure est
exceptionnellement representee par deux canines de chien
perforees.
L'etude ne beneficie pas des dates sur le contexte
exacte de la decouverte des objets (complexes comme les
foyers et/ou autres amenagements dans la grotte etc.), ni de�
dates sur la faune du site, ce qui pourrais probablement offnr
des indices sur la fabrication des artefacts sur places.
Les conclusions de l'etude sant limitees par les
effectifs reduits et par l'absence d'autres informations sur
l'ambiance technologique de chaque culture. Les artefacts en
matieres dures animales de Cerişor - "Grotte de Cauce" ont
permis d'appliquer en premiere le protocole �·a.nalyse
integrale a des materiaux de Roumanie datent au Neoilth1gue
recent, a la periode de transition â I'Âge du .b �onz� et â l'�ge
du bronze recent. Cette approche en b1a1s d1achromque
pendant plusieurs âges de la Prehistoire a permit de mettre en
lumiere des types rarement attestes jusqu 'â maintenant �ans
I'IMDA prehistorique du pays (plusieurs pointes, une c�lller
spatule), de deceler l'utilisation combin?e de� plus1eurs
solutions technique de fabrication. Toute a la fo1s, on a pu
envisager le deroulement hypothetiquement de . q �elques
activites domestiques routinieres dans une hab1tat1on
en
grotte pendant des occupations saisonnieres.

55. Chitila, corn. Chitila, jud. Ilfov
Punct: Fermă
Cod sit: 1 79294.01

Colectiv: Gh. Mănucu-Adameşteanu - responsabil, Vasile
Boroneanţ (MMB), Adina Boroneanţ (IAB), Cătălin Nicolae
(MNIR), studenţii Mihai Florea, Irina Nicolae, Andra Samson,
Gabriel Vasile (FIB).

in toamna anului 2003 s-au reluat săpăturile
arheologice de la Chitila, punctul Fermă. Te//-ul (mai prec�s c�
a mai rămas din el) este situat pe malul drept al raului
Colentina, in dreptul unei mici insuliţe aflată intr-o buclă a
acestuia, la aproximativ 500 de m spre NV de cantonul CFR
de lângă linia ferată Bucureşti-Ploieşti.
Cercetarea sitului a inceput in anul 1982 ŞI. a
continuat până in anul 1985 sub forma una! săpături de
salvare conduse de dr. Vasile Boroneanţ. In anul 2002
săpături le au fost reluate, de această dată sub . formă
_ _
sistematică, fără însă a mai atinge amploarea sapatunlor
dm
anii '80. Lucrările din toţi aceşti ani s-au desfăşurat cu
finanţarea (sau ca-finanţarea) MMB.
Asezarea neo-eneolitică
Campania din anul 2003 s-a desfăşurat m penoada
7 octombrie 16 noiembrie, o perioadă puţin propice
arheologiei şi care a fost fragmentată excesiv de ploi şi chiar
ninsori. lnsuficienţa fondurilor şi lipsa personalului au făcut ca
obiectivele stabilite anul trecut pentru această campanie să nu
fie atinse. Astfel, nu a fost deschisă o suprafaţă mai mare, nu
a fost clarificată stratigrafia aşezării in sensul stabilirii relaţiei
dintre nivelul Gumelniţa şi nivelul Boian şi nici nu a fost
identificat vreun mormânt.
Stratigrafia sitului este, din punctul nostru de
vedere, încă incertă. Se poate spune doar că avem cel puţin
două aşezări suprapuse, una ce se încadrează in ceea ce
este încă numit cultura Boian şi una aparţinând culturii
Gumelnita. Precizăm că nivelul gumelniţean reprezintă doar
ceea ce' a mai rămas după nivelarea te//-ului cu mijloa�e
mecanice la inceputul deceniului opt al secolului trecut. In
privinţa unei încadrări mai exacte a aşezărilor suprapuse de la
Chitila-Fermă precizăm că s-au recuperat artefacte
incadrabile fazelor Bolintineanu, Giuleşti şi Spanţov ale culturii
Boian şi fazelor A1 şi A2 ale culturii Gumelniţa (descoperite in
decursul celor şase campanii desfăşurate). Prezenţa unor
nivele de locuire echivalente nu a fost clar determinată,
această operaţiune fiind ingreunată pe de o pa�e de
suprafaţa mică a săpăturilor dar şi de l� psa u�or cr� tern clare
(in literatura de specialitate) de d1feren�1ere 1ntre . ele,;
Considerăm că inainte de a pune astfel de et1chete "detaliate
intreaga schemă generală culturală Boian-Gumelniţa ar trebui
revăzută şi mai ales refăcută.
..
La săpăturile de anul acesta au ma1. part1c1pa
�
voluntar pentru scurte perioade de timp şi mai mulţi �tude � ţl
de la FIB: Emil Funieru, Maria Duţescu, Dan Ştefan ŞI Costm
Zamfir. De un real folos a fost şi participarea domnului Nicuşor
M. Sultana de la IA Bucureşti. Tuturor colectivul de cercetare
le mulţumeşte şi pe această cale.
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Cu ajutorul competent al studenţilor Dan Ştefan şi
Maria Duţescu (care au asigurat şi aparatura necesară
acestor operaţiuni) a fost realizată o ridicare topografică
preliminară a sitului şi au fost stabilite cooordonatele
geografice exacte de situare ale acestuia.
Astfel, situl neo-eneolitic de la Chitila-Fermă se află
la 44° lat.N şi 25° long.E. Din punct de vedere altimetric situl
se află la + 94 m fată de nivelul mării.
În această campanie, foarte modestă, săpătura a
fost curăţată (locul a fost folosit extensiv de localnici ca grapă
de gunoi) şi a fost puţin extinsă suprafaţa săpată anul trecut.
Astfel, secţiunea S. A a fost prelungită cu un metru şi au fost
deschise două noi secţiuni; prima dintre ele având sigla S. A1
paralelă cu S. A şi având aceleaşi dimensiuni (14 x 2 m), iar
cea de a doua, având sigla S. B perpendiculară pe S.A şi
având dimensiunile 6 x 2 m.
Din cauze obiective, eforturile noastre s-au
concentrat în sectiunea S. B, unde s-a ajuns până la nivelul
de steril arheolog ic. În această secţiune au fost surprinse
partial câteva complexe - o vatră, o groapă şi o podea din lut
ne�rs (apa�inând probabil unei anexe a unei locuinţe) asociate cu material ceramic şi nu numai specifice fazei
Bolintineanu a culturii Boian.
În sectiunile S. A şi S. A1 s-a lucrat foarte puţin,
recuperându-se Tnsă o gamă variată de artefacte gumelniţene
şi un nou lot de oase umane.
Din săpătură dar şi din cercetările de teren din zona
fostului tel/ au fost recuperate 1 86 de piese din silex, 29 piese
din piatră (între care 8 râşniţe sau fragmente de râşniţă). 1 �
de piese din os (ace, lustruitoare), 23 figurine antropomorfe ŞI
două zoomorfe din lut, 2 fragmente de brăţări din Spondylus
Gaederopus precum şi o cantitate apreciabilă de ceramică
(extrem de fragmentată), toate specifice culturilor Boian şi
Gumelnita.
'Î
n total au fost recuperate 10124 de fragmente
ceramice având greutatea de 831 55 grame - precizăm că au
fost luate în considerare toate fragmentele ceramice găsite,
indiferent de contextul descoperirii şi de încadrarea culturală,
o analiză detaliată şi separată urmând a se face într-un raport
extins.
Din stratul de amestec de la suprafaţă au rezultat şi
câteva fragmente ceramice incizate şi imprimate cu motive în
s sau cu şiruri de împunsături succesive, specifice culturii Tei
din epoca bronzului. Toate materialele descoperite se află la
MMB.
Şi anul acesta, ca şi anul trecut au fost făcute o
serie de mici periegheze pe ambele maluri ale râului
Colentina, in aval faţa de sit.
Materialele faunistice, antropologice şi litice
provenind din săpătură au fost încredinţate spre analiză
specialiştilor (provenind de la MNIR-CNCP, IA Bucureşti, IAB).
Obiectivele următoarei campanii de săpături rămân
acelea stabilite la sfârşitul campaniei din anul 2002, respectiv
deschiderea unei suprafeţe mai mari, excavarea nivelului
gumelniţean şi stabilirea relaţiilor existente intre acesta şi
nivelul aparţinând culturii Boian.
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Vasile Boroneanţ, Chitila-Fermă. Studiu Monografie. /. Istoricul
cercetărilor, Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie 14,
2000, p. 49-54.
Adrian Bălăşescu, Valentin Radu, Cătălin Nicolae, Fauna de
la Chitila-Fermă. Studiu arheozoologic preliminar, Bucureşti.
Materiale de Istorie şi Muzeografie 1 7, 2003, p. 3-10.
Cătălin Nicolae, Irina Nicolae, Adina Boroneanţ, Săpăturile

arheologice din situ/ neolitic de la Chitila-Fermă. Campania
2002, Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie 17, 2003,

p. 72-81 .
Andrei D. Soficaru, Nicuşor M. Sultana, Nicolae Miriţoiu,

Expertiza antropologică a osemintelor umane descoperite la
Chitila Fermă, in anul 2002, Bucureşti. Materiale de Istorie şi

Muzeografie 17, 2003, p. 1 1 3-122.
Abstract

The 2003 archaeological excavations at Chitila
uncovered a very small surface of the Neolithic tel/.
Two new sections were opened, although only one was fully
excavated. The recovered materials belong to both Gumelniţa
and Boian cultures. As in 2002 campaign, a new "set" of
human bones was recovered, although no grave was
discovered until now.
Among the many other Neolithic finds are worth
mentioning: 25 clay figurines, bone beads and fragments of
two bracelets made from Spondylus Gaederopus.
Fermă

Asezarea de sec. II-V p. Chr.
Vasile Boroneanţ (MMB), Adina Boroneanţ (IAB).
în cursul anului 2003 au fost reluate săpăturile in
situl arheologic încadrat în perioada sec. II-V p. Chr. de la
Chitila. Lucrările s-au desfăşurat în două reprize în condiţii
dificile din cauza vremii puţin favorabile: secetă excesivă in
lunile iulie-august şi precipitaţii bogate in lunile septembrie
octombrie. La săpături au participat mai mulţi studenţi de la
FIB precum şi elevi însoţiţi de profesorii de istorie de la Şcoala
generală din comuna Chitila.
Situl de sec. II-V p. Chr. este aşezat pe un ostrov ·
care se află între un brat colmatat al râului Colentina şi malul
drept al râului. În campan iile din acest an s-a lucrat în partea
de N a sitului în sectiunile
III şi IV. Pentru a nu se pierde nimic
din materialul arheo'logic, sedimentul excavat a fost cernut în
totalitate prin două site de mărimi diferite.
Ca şi în anii precedenţi s-au dezvelit locuinţe-atelier
de prelucrare a metalelor - fier, bronz, argint.
S-a găsit o cantitate apreciabilă de fragmente
ceramice de factură autohtonă lucrate cu mâna sau la roată şi
ceramică romană de import, precum şi fragmente de vase din
sticlă, mărgele din bronz şi argint, fibule, pandantive, unelte şi
arme din fier, întregi sau fragmentare. S-a recuperat şi o
importantă cantitate de oase de animale, provenind probabil
de la consumul zilnic al locuitorilor aşezării.
Foarte importante şi interesante sunt oasele de
animale gravate cu o piesă din metal cu vârf triunghiular, ce
par a sugera o scriere. Se remarcă unele semne ce se
aseamană cu monograme. in unele cazuri oasele ar fi putut fi
utilizate ca tăbliţe de iniţiere a unor localnici in redactarea
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unor texte scrise. Reţinem şi faptul că, in paralel, in aşezare
se folosea şi o scriere cu alfabet latin.
Bibliografie:
Vasile Boroneanţ, Chitila-Fermă. Studiu Monografie. 1. Istoricul
cercetărilor, Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie 14,
2000, p. 49-54.
Vasile Boroneanţ, Cercetările arheologice de la Chitila Fermă
din anul 2001. Date preliminare şi stratigrafia, Bucureşti.
Materiale de Istorie şi Muzeografie 1 6, 2002, p. 3-39.
Vasile Boroneanţ, Câteva oseminte de cal ornamentale
descoperite la Chitila-Fermă, Bucureşti. Materiale de Istorie şi
Muzeografie 17, 2003, p. 1 1 -26.
This year excavations uncovered a small surface in
the sections III and IV during a very difficult campaign divided
in two parts: the first one in June - August and the second one
in September - October. The 2"d - 5lh centuries settlement
produced more iron tools and weapons, fragments of bronze
buckles and few fragments of glass vessels.
Among other very important things recovered the
engraved bones worth a special mention. The engravings look
like a form of writing.
56. Ciocadia, corn. Bengeşti·Ciocadia, jud. Gorj
Punct: Codrişoare
Cod sit: 16846 1.01

Colectiv: Vasile Marinoiu - responsabil, Dumitru Hortopan (MJ
Gorj)

Cercetările de la Ciocadia "Codrişoare" au fost
efectuate în perioada 21 iulie 1 august 2003 având ca
obiectiv identificarea şi investigarea unor noi elemente care să
precizeze destinaţia sitului.
Cercetările au fost afectate de faptul că săpăturile
se desfăşoară pe laturile private ale cetăţenilor din satul
Ciocadia la care nu am găsit intotdeauna înţelegere. Din
această cauză secţiunile au fost deschise pe altă proprietate
decât cele din anii precedenţi.1
Au fost trasate două secţiuni: S. 1/2003 cu
dimensiunile 8 x 2 m şi S. 2/2003 de 4 x 2 m.
Secţiunea S. 1/2003 a fost trasată pe direcţia N - S la 3 m N
de secţiunea din S. 1/2002. Încă de la înlăturarea stratului
vegetal (la -o, 1 O m), s-au descoperit materiale de construcţie
romane, provenite de la fundaţiile unui edificiu, care însă a
fost distrus de lucrările agricole moderne.
Spre deosebire de anii trecuţi când au fost surprinse
fundaţiile unor construcţii, mult mai bine păstrate, acum au
apărut mai multe pietre de râu dispuse aleatoriu pe intreaga
suprafaţă a S. 1/2003.
Sub stratul roman care merge până la -0,50 m, au
apărut fragmente ceramice de vase lucrate cu mâna, de
culoare neagră, cărbune, cenuşă şi oase calcinate, depuse pe
un pavaj circular (având un diametru de 0,80 m), din piatră
măruntă de râu şi delimitată de pietre mari. Alături de
ceramică, cenuşă şi oase calcinate s-au descoperit fragmente
de vase din bronz, o fibulă din acelaşi material (specifică
-

secolului al 11-lea a. Chr.) şi un mâner tubular din fier cu
ornamente circulare la extremităţi.
Probabil, aşezarea romană a suprapus o necropolă,
cu morminte de incineraţie. Rămâne ca cercetările viitoare să
aducă precizări privind datarea acestei necropole şi dacă
aceasta a apa�inut populaţiei autohtone sau celtice.
În stratul de cultură roman s-a descoperit un variat
inventar arheologic reprezentat de fragmente ceramice lucrate
cu mâna şi la roată de culoare neagră şi cenuşie, fragmente
de materiale de construcţie (ţiglă, cărămidă, olane), fragmente
de vase din sticlă de culoare albă şi verde, obiecte din metal
(un vârf de suliţă, un cuţit de fier, 3 fibule, una din bronz şi
două din fier, dintre care una avea lipite pe corp trei
proeminenţe sferice din bronz, din acelaşi material fiind
probabil şi acul şi portagrafa (care lipsesc).
Din punct de vedere stratigrafic se constată o
situaţie similară cu cea din anii trecuţi: intre O şi -0,1 O m este
stratul vegetal, între -0,1 O --Q,50 m este stratul de cultură
romană, de la -0,50 m până la -0,60 m este stratul preroman,
iar de la -0,60 m începe stratul steril din punct de vedere
arheologic.
Secţiunea S .2/2003 a fost trasată la 0,40 m E de
cea precedentă păstrându-se aceeaşi orientare. Şi in această
secţiune au apărut, la diferite adâncimi, pietre de râu care nu
erau dispuse ordonat alături de arsură, oase calcinate şi
pietriş.
Materialul arheologic recuperat este reprezentat de
fragmente de la vase ceramice lucrate cu mâna de culoare
neagră, de la materiale de construcţie (ţigle, olane, cărămizi),
fragmente de la vase din sticlă de culoare verde, două piroane
din fier şi fragmente din bronz.
În timpul demontării martorului lăsat intre cele două
secţiuni, in profil s-a găsit un cuţit din fier cu lama arcuită (tip
sica).

Stratigrafia este asemănătoare secţiunii precedente.
Materialele arheologice preromane descoperite, în
special fibulele, plasează acest sit din punct de vedere
cronologic în secolele 11 - 1 a. Chr., iar cele din nivelul roman
în secolele 11 - IV p. Chr.
Campania arheologică din anul 2003 nu a oferit
elemente concrete care să precizeze destinaţia sitului. Noi
înclinăm să presupunem că la Ciocadia "Codrişoare" a fost fie
un punct militar roman de supraveghere, fie o aşezare rurală.
Rămâne ca cercetările viitoare să aducă precizări in acest
sens.
Note:
1 . V.Marinoiu, D. Hortopan,

Cercetările arheologice efectuate
la Bumbeşti Jiu Vârtop" şi Ciocadia " Codrişoare", judeţul Gorj
"
-campaniile 2000-200 1, Litua 9, 2003, p 40 - 42; ldem, in

CCA 2003, p. 87 - 88.

The archeological research Iram "Ciocadia showed two levels of culture ; one level preroman from 11-1 centuries B.C. This level correspond to an
incineration necropolis. The other level is Iram II-IV centuries
a.Ch. and contains a grea! amount of building material,
Codrişoare"
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ceramics and river stones as well as materials specific to that
period.

Întrucât datele noastre dau indicaţii doar asupra
geometriei construcţiilor îngropate şi asupra naturii probabile a
materialului utilizat la realizarea acestor construcţii, sarcina
stabilirii importanţei arheologice şi istorice a acestora va
reveni arheologilor de la MJ Gorj, care vor efectua săpături pe
aceste zone in cursul activităţii viitoare.
Fondurile necesare acestei cercetări au fost
asigurate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin
programul CERES.

Cercetări geofizice
Florin Scurtu (GEI-PROSECO Bucureşti)
La Bengeşti-Ciocadia am realizat un profil
magnetometric la N de zona cercetată de noi în anul 2002 şi
verificată arheologic de specialiştii MJ Gorj în cursul aceluiaşi
an prin secţiunile S 1/2002, S 2/2002 şi S 3/2002.
Având în vedere faptul că cercetările arheologice
realizate în această zonă în anii 2000 - 2002 au acoperit doar
o suprafaţă mică, dar rezultatele obţinute sunt foarte
promiţătoare atât pentru preistoria zonei cât şi pentru istoria
acesteia în timpul ocupaţiei romane şi în secolele următoare,
am realizat un profil magnetometric de mare detaliu la N de
zona deja cercetată geofizic şi arheologic. Acest profil
porneşte de la extremitatea nordică a zonei deja cercetate,
are direcţia S - N şi lungimea de 225 m şi este situat pe
păşune (cu o întrerupere de cea. 50 m în partea centrală din
cauza prezenţei unei incinte închise, în interiorul căreia
pământul era cultivat şi trecerea noastră ar fi afectat culturile).
Ca şi în anul 2002, măsurătorile noastre au fost realizate la
mică distanţă (cea. 30 m) de o linie electrică de înaltă
tensiune, ceea ce a necesita! precauţii mai mari în privinţa
preciziei măsurătorilor.
Partea sudică a acestui profil magnetometric (până
la incinta închisă) este prezentată în anexă (echidistanţa
dintre punctele de măsură de-a lungul profilului este de 0,5
m). Măsurătorile s-au efectuat pe o lungime de 100 m.
Pe primele 50 staţii de măsură (între punctele 10 şi
60) câmpul magnetic este foarte agitat, delimitând mai multe
anomalii intense (cu amplitudinea medie de peste 30 nT) şi
înguste, care se termină brusc la sfârşitul secvenţei printr-o
anomalie negativă foarte intensă. Din punct de vedere fizica
geologic această situaţie ar trebui să corespundă unei
succesiuni de surse de mică grosime (probabil sub 1 m), care
se încheie spre N printr-o construcţie din material cu
susceptibilitate magnetică mare (putând include şi elemente
metalice).
Spre N de această zonă câmpul geomagnetic
devine mai liniştit, amplitudinea anomaliilor fiind în general
mult mai mică (intre 1 0 şi 35 nT).
Anomalii mai intense (putând corespunde unor
ziduri din cărămidă) apar in zonele 1 41 -151, 1 81-195 şi 195205, anomalia intensă de minim de la capătul nordic al
profilului fiind generată de gardul de sârmă al împrejmuirii
incintei închise menţionate mai sus. La suprafaţa solului nu
apar nici un fel de indicii privind existenţa unor structuri
îngropate.
Partea nordică a profilului (situată între punctele 319
şi 451 , respectiv 159-225 m faţă de inceputul profilului) este
din nou ceva mai agitată din punct de vedere geomagnetic,
apărând şi anomalii locale inguste dar cu amplitudini foarte
mari (peste 100 nT în zonele 360-365 şi 430-435), indicând şi
prezenţa probabilă a unor elemente metalice. intre aceste
două anomalii intense mai apar încă două zone anomale cu
amplitudine mai mică (20-40nT) corespunzând probabil unor
ziduri îngropate.

57. Cladova, corn. Păuliş, jud. Arad
Punct: Dealul Carierei
Cod sit: 1 1566.01

Colectiv: Peter Hiigel - responsabil, George Pascu Hurezan,
Florin Mărginean (CM Arad), Vasile Boroneanţ (MMB)

Situl multistratigrafic Cladova - "Dealul Carierei" ,
situat pe un bot de deal, în dreapta Mureşului (la 500 m de
râu), la 30 krn E de Arad, constituie obiectul cercetărilor
arheologice sistematice începând din 1 976. Cele 1 8 secţiuni şi
1 2 casete excavate au pus în evidenţă urme de habitat din
paleoliticul mijlociu, perioada de trecere spre epoca bronzului
(culturile Baden şi Coţofeni), Hallstatt (cultura Gâva), Latene
dacic (aşezare fortificată, sec. 11 a. Chr. - 11 p. Chr.), epoca
romană, medievală (fortificaţie sec. XI - XII, ateliere
metalurgice, biserică, cimitir).
Săpăturile din campania 2003 au vizat două
obiective: finalizarea S 17 şi sondarea treimii vestice a
platoului central, la SV de biserică. in continuare, vom
prezenta rezultatele cercetării în funcţie de sistemul de
săpătură abordat.
S 17 reprezintă segmentul estic (73 x 2 m) al
magistralei V - E (rezultată prin coroborarea S 1 6, S 14 şi S
17), lungă de 1 38 m.
La extremitatea vestică a S 17 (m O - 6),
corespunzând primei terase, situate la E de platoul ocupat de
biserică, au fost descoperite urmele unei locuinţe din prima
vârstă a fierului (Hallstatt, cultura Gâva). Este vorba de o
locuinţă de suprafaţă din care a fost surprins un fragment
podea lutuită (1 ,72 m2) din colţul de NE al locuinţei. În
imediata vecinătate a acesteia (in dreptul colţului de NE) a
fost identificată o groapă circulară (diam. 0,60 m, adâncime:
0,30 m) umplută cu oase calcinate de porc (mistreţ?).
Resturile animalului, incinerat in altă parte, au fost depuse
(ritual?) lângă locuinţa menţionată. Amintim că, la 1 ,50 m NE
de aceeaşi locuinţă, a fost descoperită, în campaniile
precedente, o altă groapă conţinând oase calcinate de animal.
Caseta L (2 x 2 m), trasată pentru dezvelirea
completă a celei de a doua gropi cu oase calcinate, a fost
adâncită până la roca nativă (-1 ,76 m) in vederea recoltării
pieselor paleolitice. Acestea constau din unelte cioplite din
silex, cuarţ şi roci cuarţitice - vârfuri de mână, răzuitoare,
piese denticulate, aşchii retuşate - la care se adaugă un
număr mare de deşeuri litice. Materialul descoperit se datează
în paleoliticul mijlociu: orizontul 1 - vechime, circa 80.000 ani;
orizontul li - vechime, circa 50.000 ani. Piesele se încadrează
in culturile musteriană şi aurignaciană.
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Astfel, a fost surprinsă latura nord-vestică (L: 5,80
m) a unui nou atelier metalurgic medieval. Ca şi cele
precendente (cu excepţia atelierului 6), acesta a fost adâncit
în roca nativă (la -0,80 m). La 0,70 m V de colţul nord-estic al
atelierului a putut fi identificată intrarea, lată de circa 1 , 1 O m.
Deşi extrem de erodată, ea mai permite recunoaşterea
resturilor unor trepte săpate în stâncă. Nivelul de călcare din
interiorul atelierului se află direct pe roca nativă care a fost
netezită prin cioplire. Nu au fost descoperite elemente de
lutuială. Stratul de folosire, păstrat pe grosimea maximă de
O, 1 5 m, constă dintr-un pământ de culoare brună, tasat,
amestecat cu cenuşă şi bucăţi minuscule de lemn carbonizat.
Din acest strat provin 6 bucăţi de minereu şi două de zgură de
fier precum şi fragmente ceramice medievale apaţinând unor
ulcioare de talie medie (î: 15 - 1 8 cm; Dg: 1 O -12 cm), de
culoare brun-negricioasă, realizate dintr-o pastă cu mult nisip.
Ornamentale constau din valuri striate, dispuse pe umărul
vasului sau, în registru mai larg, pe corpul acestuia. Unele
buze prezintă şăntuire la interior.
Între m : 4,60 şi 6,30 au fost descoperite două
morminte. M 225, săpat la adâncimea de 0,40 m fată de
nivelul de călcare actual şi poziţionat la O, 10-0,30 m fată de
colţul de NV al atelierului medieval, conţine un schelet de
copil, aşezat în decubit dorsal, orientat E - V (craniul la V). S
au păstrat în poziţie anatomică oasele lungi ale picioarelor,
fragmente din bazin, din coloana vertebrală şi braţe precum şi
craniul (întors cu privirea spre N). Lungimea scheletului
păstrat este de 55 cm. Conformaţia şi dimensiunile acestuia
precum şi faptul că maxilarele (conservata integral) nu conţin
decât dinţi de lapte permit aprecierea vârstei defunctului la 3 4 ani. Umplutura gropii de mormânt conţine fragmente de
mortar.
M 226, surprins în dreptul profilului de N, între m.
5,30 - 6,20 şi săpat la adâncimea de 0,65 m faţă de nivelul de
călcare actual (până la roca nativă), aparţine tot unui copil.
Scheletul păstrat, orientat E - V (craniul la V), are lungimea de
60 cm. Îi lipsesc partea inferioară a libiei şi peroneului precum
şi oasele labelor picioarelor. Lungimea totală a scheletului
poate fi estimată la 72 - 75 cm. Craniul prezintă semnalmente
evidente de macrocefalie (hidrocefal), el fiind orientat cu
privirea spre nord. Antebraţul drept a fost aşezat oblic peste
abdomen iar cel stâng pe lângă corp. Gradul de dezvoltare
anatomică permite stabilirea vârstei defunctului la 5 - 6 ani.
Umplutura gropii de mormânt conţine fragmente de mortar.
Între m. 7,50 şi 20,50 s-a păstrat doar stratigrafia de
epocă dacică. Acesteia îi aparţin un cuptor menajer, surpins
între m. 7,50 - 8,80 şi o locuinţă de suprafaţă, secţionată între
m 1 3,50 şi 15,90.
Cuptorul, săpat în loess-ul steril, are un plan circular
(diametru! interior: circa 1 ,10-1 ,20 m), gura de alimentare
{lăţime: 0,80 m; lungime: 0,30 m), parţial obturată cu do�ă
blocuri de piatră, fiind amplasată spre V (spre locuinţă). In
interiorul cuptorului, păstrat până la o înălţime de 0,45 m , au
fost descoperite bucăţi din bolta prăbuşită, câteva fragmente
ceramice dacice lucrate cu mâna şi puternic arse secundar
precum şi o cantitate mare de cenuşă şi fragmente de lemn
carbonizat. În faţa gurii cuptorului precum şi în întregul spaţiu
dintre aceasta şi locuinţă, am găsit un veritabil "covor" de
fragmente ceramice dacice, majoritatea aparţinând unor oale

Porţiunea estică a S 17, situată între m 55 - 73, a
fost adâncită până la steril ( -3 m) permiţând definirea
elementelor de fortificaţie dacice şi medievale.
Valul de epocă dacică, construit din straturi
succesive de pământ adus din interiorul arealului fortifica!, se
păstrează pe o lăţime de circa 9 m şi o înălţime de 1 ,25. Situat
în buza pantei naturale, valul pare mult mai masiv, privit din
exteriorul fortificaţiei. La 4 m de faţa exterioară a valului se
află şanţul de apărare, săpat în stânca nativă. Deschiderea
acestuia este de cea. 4 m iar adâncimea poate fi aproximată
la 3 m. Escarpa interioară este mai abruptă decât cea
exterioară. Eroziunea naturală şi intervenţiile antropice de
dată mai recentă sunt în măsură să zădărnicească precizări
planimetrice şi stratigrafice suplimentare.
Ca şi pe latura de N, valul medieval îl înglobează pe
cel dacic. În urma adâncirii săpăturii până la /oessul steril din
punct de vedere arheologic şi a desfiinţării martorilor din
campaniile precedente, a putut fi surprinsă structura de bârne
care sprijinea valul dinspre exterior. Aceasta este compusă
din bârne masive (diametru! 25 - 30 cm) înfipte în partea
frontală a valului dacic, unite cu altele aşezate orizontal la
distanţă de 50-60 cm între ele. Acest parament de lemn, care
se va fi în�lţat şi deasupra valului, va îndeplinit şi resturile unei
palisade. Intre m. 59 şi 59,40 ai S 17, se conservă urmele
carbonizate ale acestei structuri de lemn pe o înălţime de 1 ,30
m. Pământul ars la roşu din partea frontală a valului precum şi
cel scurs înspre exterior argumentează incendierea
fortificaţiei. Şanţul de apărare săpat în epocă dacică pare să fi
fost reutilizat de fortificaţia medievală. Tehnica de construcţie
utilizată pentru elementele de fortificaţie medievale este
identică cu cea constatată pentru faza a doua de pe latura de
nord. Datarea acestor lucrări la începutul secolului XI este
foarte probabilă. Evoluţia generală a fortificaţiei medievale
pare să fi fost următoarea: faza 1 - bararea laturilor de N şi
NE, mai expuse, ale fortificaţiei medievale cu un val de
pământ ridicat pe un schelet de bârne; faza 11 refacerea
valului pe laturile de N şi NE precum şi extinderea acestuia pe
latura de E într-o tehnică mai simplă (val adosat unui
parament de lemn exterior). În ambele cazuri, a fost speculată
panta naturală care, prin supraînălţare, era în măsură să
sugereze atacatorului impresia unor lucrări de fortificaţie
ciclopice.
Al doilea obiectiv major al campaniei 1-a constituit
sondarea treimii vestice a platoului central într-un spaţiu situat
la SV de biserică. Alegerea zonei supuse investigaţiei a fost
motivată de conformaţia actuală a terenului care indica o
evidentă transformare antropică (terasare). Astfel, a fost
trasată S 1 8, lungă de 20,5 m şi lată de 2, orientată E - V,
paralelă cu mai vechile S 4 şi S 16. Noua secţiune se află la
1 1 ,70 m S de zidul de S al bisericii, ea pornind de pe
aliniamentul dat de închiderea de vest a bisericii.
Prima constatare care se impune de pe urma noilor
săpături explică actuala conformaţie a terenului: ea se
datorează unor interventii recente care au dizlocat o parte din
stratigrafia medievală (s� rpinsă în S 16). Între m 2,80 şi 4,20,
o groapă care se adânceşte până la roca nativă (-0,90 m faţă
de nivelul de călcare actual) a bulversa! întreaga stratigrafie.
Cea cruţată de intervenţiile recente conservă elemente ale
locuirii medievale şi dacice.
-
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borcan de talie medie sau unor ceşti, toate lucrate cu mâna,
dintr-o pastă cu foarte mult nisip şi pietricele. O notă
discordantă cu marea masă a ceramicii, o fac câteva buze şi
picioare de fructiere precum şi un fragment de ulcior cu toarta
înălţată printr-o protuberanţă deasupra buzei, realizate dintr-o
pastă fină acoperită cu slip maroniu lustruit. Puţine sunt şi
fragmentele de vase lucrate la roată, toate de culoare gri
cenuşie, cu pereţii sub�ri. Remarcabilă este descoperirea unui
nou fragment de pseudo-kantharos, de culoare gri închis,
realizat din aceeaşi pastă de foarte bună calitate şi bine ars ca
şi cele descoperite in S 16 şi S 17. Este vorba, in mod
evident, de marfă de import din mediul scordisc.
Locuinţa, secţionată probabil pe lăţime (2,40 m), a
fost adâncită in loess-ul steril până la roca nativă (adică cu
0,20 m faţă de nivelul de călcare din epocă). Pereţii au fost
ridicaţi din bârne şi izolaţi cu un strat de chirpic gros de circa
1 O cm. A fost suprinsă in situ urma carbonizată a bârnei
orizontale (grosime: 20 cm) care reprezenta talpa peretelui de
V. Pe lângă acesta, în interiorul locuinţei, au apărut
numeroase bucăţi de chirpic ars care conservă urmele a până
la 6 (!) straturi de făţuială (grosimea unui strat 2 - 3 mm).
Nivelul de călcare din interiorul locuin\ei a fost amenajat printr
un strat de lut bătut (grosime: 7 - 10 cm), aşezat direct pe
roca nativă. În urma incendiului care a distrus întreaga
locuinţă, acesta a ars la roşu. Tot în interiorul locuin\ei, a fost
descoperită o însemnată cantitate de fragmente cerarriice
care atât din punct de vedere tehnic, tipologie cât şi statistic
corespunde situaţiei constate în spaţiul dintre locuinţă şi
cuptor. O men�une aparte merită doar fragmentele de chiup,
descoperite într-o adâncitură de -0,1 O m faţă de nivelul de
călcare din interiorul locuinţei, imediat în exteriorul peretelui
de vest al acesteia.
Materialul arheologic descoperit în S 1 8 cuprinde
următoarele tipuri de piese:
- răzuitoare, aşchii retuşate şi deşeuri litice din silex, cuarţ şi
roci cuarţitice care pot fi atribuite musterianului şi
aurignacianului; toate provin din stratigrafia bulversată de la
m. 0 - 4,20;
- fragmente ceramice mărunte ornamentale cu împunsături
succesive şi cu decor liniar incizat, aparţinând culturilor Baden
şi Coţofeni; şi acestea provin din stratigrafia bulversată de la
m. O - 4,20;
- fragmente ceramice, unele aparţinând unor vase întregibile
(ceşti, oale borcan, ulcior, fructiere, chiup), de epocă dacică;
marea majoritate (peste 90%) sunt lucrate cu mâna dintr-o
pastă de foarte proastă calitate; ornamentale, realizate intr-o
manieră grosieră, constau exlusiv din brâuri crestate sau
alveolare; ceramica de lux cuprinde fragmente de fructiere
(buze, picioare) şi ale unui ulcior cu toarta suprainălţată printr
o protuberanţă ţuguiată, toate lucrate cu mâna dintr-o pastă
mai fină şi acoperite cu slip lustruit, brun; tot ceramicii de lux îi
apa�in şi fragmentele unor castroane şi oale de talie mijlocie
de culoare gri-cenuşiu, confecţionate la roată; un fragment
pseudo-kantharos (buză, partea superioară din corpul vasului
şi o toartă) apa�ine importurilor de lux din zona dunăreană;
aproape toate piesele au fost descoperite între m. 7,50 şi
1 6,50 (arealul cuptor - locuinţă), extrem de puţine provenind
din stratigrafia bulversată dintre m. O - 4,20;

- fragmente de cărămizi (grosime: 5 cm), ţigle şi olane romane
(grosime: 2 cm), intre care şi un fragment de cărămidă cu
urme circulare, trasate cu trei degete în pasta crudă precum şi
altul pe care se conservă un segment dintr-o stampilă
nemaiintâlnită la Cladova, care provine cu certitudine dintr-o
figlina romană; tot materialul roman a fost descoperit in
stratigrafia bulversată dintre m. O şi 4,20, mai puţin cărămida
ştampilată, care a fost găsită in stratul de nivelare a cuptorului
(m. 9, adâncime 0,30 m).
- fragmente ceramice medievale, apa�inând unor ulcioare de
talie medie (înalţime max.: 1 8 cm), de culoare brun inchis,
confecţionate dintr-o pastă cu mult nisip, unele cu buza
şănţuită pentru fixarea capacului; registrul ornamentelor este
sărac, el cuprinzând doar valuri striate la nivelul umărului
vaselor; au fost descoperite şi fragmente de ulcioare de
culoare cărămizie, ornamentale cu rotiţa; toate piesele
medievale au fost găsite din zona atelierului (m. O - 5,80);
- de la m. 1 5,60 (a: 0,20 m) provine un şrapnel
Săpăturile din campania 2003 au meritul de a fi
confirmat o serie de ipoteze de lucru avansate anterior.
reuşind, în acelaşi timp, să relanseze cercetarea în ce
priveşte epoca romană.
Piesele paleolitice conturează un orizont musierian,
legat de siturile de pe valea Crişului Alb şi altul, aurignacian,
contemporan cu descoperirile de la Zăbrani - " Dealul Pietrei".
Materialul aparţinător culturilor Baden şi Coţofeni
nuanţează imaginea contactelor culturale dintre cele două
entităţi. Preponderenţa absolută a materialului Coţofeni trimite
spre o comunitate venită dinspre spaţiul intracarpatic care,
ulterior aşezării ei pe "Dealul Carierei" , a intrat în contact cu
purtătorii culturii Baden, veniţi dinspre Alfold.
Locuirea hallstattiană trebuie atribuită purtătorilor
culturii Gava, veniţi dinspre Câmpia Tisei. Aşezarea
întemeiată de către aceştia a ocupat întregul platou de pe
"Dealul Carierei". Locuinţele au fost amenajate cu
preponderenţă în buza pantelor naturale, încercuind practic
platoul central, rezervat, se pare, activităţilor de cult.
Campania din acest an a permis definirea mai clară
a locuirii dacice. Apogeul acesteia pare să se fi situat la
cumpăna dintre secolele 11 şi 1 a. Chr. Atunci a fost ridicat valul
de pământ şi săpat şanţul de apărare. Tot atunci au fost
construite locuinţele de suprafaţă împreună cu anexele lor
gospodăreşti. Din această perioadă datează importurile din
lumea scordiscă (ceramică, podoabe). Descoperirile din acest
an argumentează ipoteza că aşezarea fortificată de pe " Dealul
Carierei" a fost distrusă în prima jumătate a secolului 1 a. Chr.
(Burebista).
Concentrarea masivă de materiale de construcţie
romane in doar patru metri ai S 1 8 reaprinde discuţia asupra
existenţei unui punct roman tocmai pe .Dealul Carierei" .
Extinderea săpăturii în suprafaţă, în direcţia NE ar putea
aduce date semnificative în acest sens.
Defintivarea excavaţiilor in sectorul elementelor de
fortificaţie de pe latura de E, a adus rezultate interesante în ce
priveşte evoluţia acestora in evul mediu. in sectorul secţionat
in ultimele două campanii, poate fi definită doar a doua fază a
valului constatată şi pe latura de N. Ca atare, este de
presupus că prima fortificare medievală (sec. X ?) să fi
apa�inut tipului pinten bara!. După distrugerea parţială a
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acesteia, in urma unui incendiu violent (inceputul sec. XI ?),
valul a fost refăcut şi extins şi pe latura de E. Constructorul
medieval pare să fi preferat să întărească valul mai degrabă
decât să resape şanţul de apărare dacic. Avansarea eroziunii
naturale va fi avut un rol important in luarea acestei decizii.
Săpăturile din acest an confirmă faptul că atelierele
(şapte descoperite până acum) sunt anterioare fazei definite
de biserica de piatră. Acestea pot fi datate in sec. XII - XIII.
La sfârşitul campaniei, secţiunea excavată a fost
acoperită cu pământ. in 2004, nu se vor desfăşura săpături
arheologice pe .Dealul Carierei", se au in vedere doar lucrări
de conservare.
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Zusammenfassung
Die systematischen Grabungen von Cladova "Dealul Carierei" (30 km ostlich von Arad und 500 m nordlich
der Marosch) wurden schon 1 976 angefangen und brachten,
bisher, Daten bezuglich des Habitates aus der Zeitspanne alte
Steinzeit - Mittelalter (XVI. Jh.).
Die neuesten Untersuchungen sind auf die ostlichen
Verteidigungselemente und auf die westliche Terrase
bezogen.
In der ostlichen Hălfte des O - W Magistralschnittes
(S 1 7), wurde Steinwerkzeug gefunden welches in zwei
chronologische Horizonte datiert wurde: 1. 80.000 b.p.; 11:
50.000 b.p. Desgleichen, wurden Teile einer hallstattzeitlichen
Fachwerkbehausung entdeckt in deren năchster Năhe sich
eine Grube befand in welcher stark verbrannte
Schweinochenreste gefunden wurden.Am ostlichen Ende des
Schnittes, wurden der dakische Erdwall (Breite: 9 m; erhaltene
Hohe: 1 ,25 m) und der dazugehorige Graben (4 m breit, 3 m
tiei) gefunden. Der dakische Erdwall ist von dem
mittelaterlichen Qberlagert, welcher durch ein Pfostensystem
befestigt wurde. Das mittelalterliche Verteidigungssystem
wurde wahrscheinlich Anfang des XI. Jahrhunderts errichtet
und kurz nachher in Brand gesteckt.
Zur Untersuchung der westlichen Terrase,wurde ein
20,5 langer und 2 m breiter Schnitt angelegt. Dabei wurden
folgende Daten erhalten:
- es wurde eine neue (die siebente) mittelalterliche Werkstatt
entdeckt;der Treppenaufgang und der Boden dieser sind in
Stein gehauen;
- an der Westgrenze der Werkstatt, wurden zwei Kindergrăber
entdeckt die zum Friedhof des XIV - XV. Jahrhunderts
gehoren;
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weiter westlich, wurde ein dakischer Ofen
(Durchmesser:1 , 10 - 1 ,20 m) entdeckt; dieser wurde in den
ansăssigen Loess ausgehohlt;
- ungefăhr 5 m weiter westlich, wurde eine dakische
Fachwerkwohnung entdeckt; die Oberflăche zwischen dem
Ofen und der Wohnung war von einem "Teppich" von
Keramikfragmenten bedeckt, die meisten handgemacht,
darunter aber auch einige radgedrehte, skordiskische
lmportstucke; die Behausung verfiel infolge eines massiven
Brandes.
58. Corabia, jud. Olt [Sucidava]
Punct: cartier Celei
Cod sit: 125551.01

Colectiv: Petre Gherghe - responsabil ,Lucian Amon (Univ.
Craiova), Liviu Petculescu (MNIR), Florea Bâciu, Mirela Cojoc
(MAEtn Corabia)
Cea de a 61-a campanie de cercetări arheologice
sistematice de la Sucidava, cartierul Celei, oraşul Corabia,
jud. Olt s-a derulat in intervalu1 1-12 iulie 2003.
Au participat studenţii Facultăţii de Istorie-Filosofie
Geografie (Univ. Craiova)1. Menţionăm şi sprijinul primit din
partea Primăriei oraşului Corabia, căreia ii adresăm
mulţumirile noastre.
Aşezarea antică Sucidava s-a născut pe malul stâng
al Dunării, intr-un punct de contact intre valea râului lsker - cu
vechiul oraş Oescus, de la S de fluviu - şi drumul ce urca de-a
lungul Oltului, spre Transilvania.
Cele mai vechi urme de locuire umană datează din
neolitic, ele continuând, aproape fără intrerupere, până astăzi.
După includerea unei pă�i a Daciei in Imperiul roman, la
Sucidava se va înfiripa o mare aşezare civilă. O dată cu
retragerea aureliană, romanii vor rezerva Sucidavei un rol
strategic, de "cap de pod", fapt ce explică edificarea unei
cetăţi pe platoul situat la SE de aşezarea civilă menţionată.
Împăratul Constantin cel Mare o va transforma într-o puternică
bază militară ce avea misiunea de a proteja podul
transdanubian pe care el il edifică in imediata vecinătate a
cetăţii. Fortificaţia îşi va incheia prima etapă de existenţă sub
loviturile hunilor, din anul 447, dar va renaşte sub Justinian şi
va rezista până la atacurile avaro-slave de la sfârşitul
secolului al VI-lea. Peste un mileniu, în epoca lui Mihai
Viteazul, colţul sud-estic al cetăţii va fi refăcut şi folosit ca
punct de rezistenţă antiotomană.
Pentru prima oară, vestigiile de la Sucidava au fost
sumar descrise, la sfârşitul veacului al XVII-lea, de colonelul
L.F. de Marsigli, iar la debutul secolului al XIX-lea ele au intrat
în atenţia unor pasionaţi colecţionari şi arheologi diletanţi.
Primele săpături arheologice ştiinţifice au fost realizate în
deceniul al şaptelea de francezii G. Boissiere şi Ch. Baudry,
iar la debutul secolului XX, de către Grigore G.Tocilescu. Din
anul 1 939 incep la Sucidava campanii de cercetări
sistematice, la care vor contribui numeroşi arheologi
coordonaţi de Dumitru Tudor.
Cercetările din vara anului 2003 s-au desfăşurat în
zona cetăţii romana-bizantine şi au vizat trei obiective majore:
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- continuarea săpăturii in suprafaţa 2002 (casetele C 1 -C 8),
care a fost deschisă in campania precedentă;
- extinderea, spre V, a acestei suprafeţe cu încă patru casete
(casetele C 9-C 1 2)
- deschiderea unei casete (C 1/2003), extra muros, m
apropierea turnului sud-estic şi a porţii cetăţii.
Suprafata 2002. Casetele C1 -C8
Reamintim faptul că acest areal este amplasat la
aproximativ 8 m E de clădirea cu hipocaust şi la o distanţă de
1 m V faţă de ultima secţiune practicată de noi in această
zonă, S 1/99. Suprafaţa este alcătuită din opt casete (fiecare
măsurând 6 x 6 m), separate prin martori cu lăţimea de 1 m.
Casetele 1 -4 sunt numerotate astfel de la N spre S. La V de
ele sunt amplasate casetele 5-8, numerotate de la S spre N.
La sfârşitul campaniei precedente, aici a fost înlăturat stratul
de umplutură şi s-a atins limita superioară a nivelului
paleobizantin.
Cercetările din anul 2002 au permis următoarele
constatări: in caseta C 1 , la o adâncime cuprinsă intre O, 75 şi
0,90 m a fost surprins traseul unei temelii de zid (denumit
zidul A), alcătuită din două laturi care converg in unghi drept.
Temelia are lăţimea maximă de 0,40 m, înălţimea oscilând
între O, 10-0,15 m, şi este alcătuită din bucăţi de calcar de
mărimi variabile, majoritatea cu forme neregulate. Se
constată, totuşi, şi prezenţa unor blocuri fasonate, fapt ce
sugerează că ele ar f1 fost recuperate de la o construcţie
anterioară. Una dintre laturile temeliei este orientată NNE SSV şi are lungimea de 2,90 m (dar capătul său intersectează
profilul sudic al casetei). A doua latură, orientată VNV - ESE,
a fost surprinsă pe o lungime de 3,30 m, capătul ei părând a fi
demantelat. Deasupra primei laturi, pe o lungime de 1 ,40 m şi
o înălţime de O, 1 5-0,20 m, s-a păstrat o porţiune din zidul
propriu-zis, alcătuit din două şiruri de fragmente de cărămizi şi
ţigle romane suprapuse pe trei rânduri, fără mortar. Şi această
manieră constructivă sugerează faptul că ne aflăm in prezenţa
unei amenajări mai puţin elaborate, care înglobează
materialele recuperate de la clădiri mai vechi. De altfel, printre
numeroasele fragmente de ţigle şi cărămizi dispuse haotic in
jur (şi care provin din prăbuşirea sa), a fost descoperit un
fragment de cărămidă care păstrează o porţiune din cartuşul
unei ştampile cu literele LVMO, probabil L(egio) V
M(acedonica) O[esci], unitate care menţine detaşamente la
Sucidava după evacuarea Daciei2.
Tot din zona acestei construcţii provin mai multe
fragmente de corn de cervideu, prelucrate primar, cât şi un
fragment de piepten din os, fapt ce pare a confirma ipoteza
noastră mai veche, despre existenţa, în acest areal, a unui
atelier specializat in prelucrarea osului şi a cornului.
Tot în caseta C 1 , aproximativ la aceeaşi adâncime,
lângă latura scurtă a zidului A, apare o suprafaţă de pământ
albicios şi foarte consistent, amestecat din loc in loc cu bucăţi
de stâncă. Ea pare a indica traseul unui alt zid, total
demantelat (denumit zidul B) cu lăţimea de cea. 0,80 m.
Urmele sale, orientate pe direcţia SSV - NNE, sunt surprinse
pe o lungime de 5 m. La extremitatea nordică, el coteşte spre
VNV, intersectându-se cu profilul martorului care separă
casetele C 1 şi C 8.
în caseta C 2, la -{),90 m este vizibil un nivel format
din extrem de multe fragmente de ţigle, cărămizi romane şi
•

bucăti mari de piatră nefasonată. Printre şi sub acestea se
cont�rează traseul unei fundaţii de zid (denumit zidul C) cu
lătimea de 0,40 m, realizată din bucăţi de stâncă. Latura
orientată ESE - VNV a fost surprinsă pe o lungime de 3,20 m.
Capătul său coteşte in unghi drept spre NNE, amenajarea
continuând pe o lungime de 1 ,80 m, după care intră in profilul
nordic al casetei. Este foarte posibil ca această construcţie să
fie in relatie cu urmele fundatiei zidului A, din C 1 , descrisă
mai sus.
În casetele C 2 şi C 3, la o adâncime cuprinsă intre
0,80-0,90 m, a fost delimitată o podină lutuită, cu grosimea de
7 cm, având formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 3 x 4
m. Amenajarea aparţine unei locuinţe (L.1/ 2003) ai cărei
pereţi (lipsiţi de orice urmă de fundaţie) au fost complet
distruşi. Tot in caseta C 3, la cea. 1 ,20 m de colţul sud-estic al
acesteia, a fost descoperită, la o adâncime de 0,80 m, o
porţiune din arealul unei vetre (0,80 x 0,70 m) care continuă şi
dincolo de peretele estic al casetei. Perimetrul său este
mărginit de o zonă, cu lăţimea variabilă, care conţine foarte
multă cenuşă.
În caseta C 8, la -0,70 m, s-au evidenţiat urmele
unui alt zid (zidul D) cu grosimea de aproximativ 0,50 m,
realizat din bucăţi de stâncă, fără mortar. Zidul iese din
peretele martorului estic (care separă casetele C 8 şi C 1) şi
are orientarea ESE - VNV. El este sesizabil pe o lungime de
2,70 m, după care îşi schimba traseul spre N - NE, direcţie in
care este intersectat de profilul nordic al casetei. Prin poziţia
sa, zidul D pare a reprezenta continuarea urmelor zidului
demantelat B, din caseta C 1 .
În suprafaţa casetelor C 1 -C 8 au mai fost
descoperite numeroase fragmente ceramice (majoritatea
specifice secolului al VI-lea), fragmente de recipiente din
sticlă, o cataramă de bronz de tip "Sucidava" , un vârf de
săgeată din fier, de tip "avarie" şi multe cuie, piroane, scoabe,
tot din fier.
Suprafata 2002. Carou riie C 9-C 12
În anul 2003, suprafaţa 2002 a fost extinsă spre V
cu încă patru carouri, pentru a putea stabili anumite relaţii
intre vestigiile arheologice descoperite in această zonă şi
construcţia cu hipocaust (dezvelită de D. Tudor), aflată in
imediata vecinătate. Carourile sunt numerotate de la N spre S
şi au aceleaşi dimensiuni cu cele precedente.
Cercetările actuale s-au limitat la înlăturarea
nivelului superior, de umplutură. Din acest motiv, nu au fost
surprinse elemente constructive, descoperirile rezumându-se
la numeroase fragmente de cărămizi, ţigle dispuse haotic.
Printre acestea au mai fost identificate două monede de
bronz, ilizibile, un buton de bronz specific mobilierului de
epocă romană, două fusaiole de lut, o greutate de plumb, cuie
din fier etc.
Caseta C 1 /2003
Cu ocazia campaniei precedente, o descoperire
realizată între portalul podului constantinian şi poarta cetăţii,
ne-a permis avansarea ipotezei existenţei unei pasarele, care
unea cele două obiective3.
În campania din vara anului 2003, pornind de la
supoziţia că această pasarelă trebuia să asigure şi
traversarea şanţului de apărare amenajat in jurul cetăţii
(traversare care ar fi trebuit realizată destul de aproape de
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poarta sud-vestică) am căutat, in acest sector, noi mărturii
care să confirme sau să infirme teoria noastră.
La circa 1 4 m spre apus faţă de turnul sud-vestic al
cetăţii (aflat in vecinătatea po�ii amintite), in partea
superioară a escarpei estice a şanţului de apărare a fost
deschisă casetaC 1/2003.
Cu acest prilej, in apropierea peretelui estic al
casetei a fost delimitat un rest de zid demantelat (zidul A),
alcătuit din bulgări de mortar (având in compoziţie rare
fragmente de cărămizi) şi piatră de stâncă. Urmele zidului,
orientate N - S, au fost bine surprinse pe o lungime de 1 ,90 m.
Spre V, la o distanţă de 0,70 m faţă de amenajarea
descrisă anterior, a fost descoperit un alt zid, al cărui traseu
are forma literei L (zidul B). Latura sa lungă, orientată N - S,
este mult mai bine conservată. Ea este alcătuită din două
paramente realizate din blocuri de stâncă faţetate, fiecare late
de cea. O, 15 m, intre care se găseşte un emplecton alcătuit
din mortar amestecat cu piatră de râu. Lăţimea totală a zidului
este de 0,60 m. Paramentul vestic a fost degaja! pe o înălţime
de 1 ,50 m, fără ca săpătura să fi ajuns, deocamdată, la baza
sa. Lungimea pe care a fost surprinsă această latură a zidului
este de 3,80 m, dar capătul său nordic se continuă dincolo e
limita casetei. Extremitatea sa sudică coteşte in unghi drept
spre vest. Dimensiunile exacte ale celei de-a doua laturi sunt
mai greu de precizat deoarece atât capătul său vestic (care
coboară spre şanţul de apărare al cetăţii), ca şi paramentul
său sudic, au fost demantelate. Lungimea pe care ea s-a
conservat este de cea. 1 ,20 m, iar lăţimea pare a fi identică
(0,60 m) cu cea a laturii lungi, de care este "ţesută" in mod
organic.
La o distanţă de 0,70 m, spre N faţă de latura
scurtă, a fost identificat un alt zid (zidul C), orientat tot
perpendicular pe latura lungă a zidului B, in raport cu care a
fost, însă, adosat. El este realizat din blocuri de stâncă şi
mortar amestecat cu pietriş. Se păstrează pe o lungime de
2,20 m (extremitatea sa vestică, dinspre şanţul de apărare
fiind demantelată) şi o lăţime de cea. 0,65-0,70 m. Acest zid
pare a reprezenta un element de consolidare ulterioară, adusă
construcţiei reprezentate de zidul B.
Pe lângă cele descrise, ne-au reţinut atenţia două
aspecte. Pe paramentul estic şi o po�iune din cel vestic al
laturii lungi a zidului B, ca şi pe faţa nordică a laturii sale
scurte, a fost aplicat un strat de tencuială cu grosimea de 2-3
cm, realizat din mortar şi cărămidă pisată. Un strat din aceeaşi
tencuială a fost aplicat in plan orizontal pe o po�iune din
spaţiul delimitat de zidurile B şi C, obţinându-se astfel o
"platformă" cu grosimea de 3,5-5 cm. Aceste e lemente,
împreună cu zidul C, par a reprezenta o reparaţie ulteriară,
făcută zidului B. in al doilea rând, menţionăm faptul că, la vest
de latura lungă a zidului B, spre baza acestuia, au fost
descoperite şapte fragmente provenite de la olane sau de la
un gen de jgheaburi, realizate din lut, ca şi cinci bucăţi de
capete de conducte, unele dintre ele fiind opturate cu un
material asemănător celui utilizat in compoziţia tencuielii
amintite.
"Amenajarea" descoperită în anul 2003 pare a
reprezenta un alt sistem constructiv pe care se sprijinea
extremitatea estică a pasarelei în discuţie. Este posibil ca în
partea sa superioară, intreaga construcţie să fi avut un aspect

mai complex, de turn sau de portal al podului-pasarelă care
traversa şanţul de apărare.
in concluzie, cercetările arheologice din anii 2002 şi
2003 par a indica descoperirea la Sucidava, a unei noi
construcţii necunoscute până în prezent: o pasarelă, probabil
de lemn, sprijinită pe alocuri de ziduri din piatră, care permitea
deplasarea rapidă a trupelor de aici între poarta cetăţii şi
extremitatea nordică a podului aflat în vecinătate. Existenta
acesteia ar putea fi susţinută nu numai de logica impusă de
necesitatea unei legături directe, pe drumul cel mai scurt,
dintre cetate şi pod, ci şi de cunoscutul fapt că inginerii romani
din epoca constantiniană se inspiraseră din soluţiile folosite,
cu două secole mai inainte, de constructorii podului de la
Drobeta. Ori aici, scena CI din Columna lui Traian sugerează
că, după ieşirea de pe portalul podului, trupele trec peste un
gen de punte mai mică, alcătuită numai din bârne de lemn4•
Durata de funcţionare a pasarelei de la Sucidava
pare a corespunde, in lipsa altor elemente de datare, exact
intervalului scurt de funcţionare a podului lui Constantin cel
Mare, adică din anul 328 până spre mijlocul secolului al IV
lea. Sperăm ca viitoarele cercetări să aducă un plus de
informaţii referitoare la această construcţie inedită.

Note:
1 . Reamintim faptul că la Sucidava-Celei funcţionează
şantierul arheologic-şcoală unde, anual, se desfăşoară
practica arheologică a studenţilor secţiei de istorie
2. CIL, III, 6241 =8068, a-b = ILS, 91 1 1 . A se vedea şi D.
Tudor, Oltenia romană, ed. a IV-a, Bucureşti, 1 978, p. 99 şi
fig. 29/1
3. P. Gherghe, L. Amon, CCA 2003, p. 91-92
4. A se vedea interpretarea lui R.Vulpe, Columna lui Traian,
Bucureşti, 2002, p. 93, care, însă, consideră că, datorită unei
confuzii a artştilor, amenajarea respectivă, se găsea, în
realitate, la capătul sudic al podului, fiind figurată în mod
eronat la extremitatea portalului nordic.

The archaeological excavations from 2003 took
place in the area of the Roman-Byzantine fortress of
Sucidava. In this fortress we found walls of some old
construction from the Early Byzantine period. Outside the
fortress, near the gale, a complex of walls was found, which
could represent an element of the bridge, which was probably
used for crossing.
59. Cornetu, corn. Cornetu, jud. Ilfov
Punct: Cariera de prundiş
Cod sit: 102222.0 1

Colectivul: Vasile Boroneanţ - responsabil (MMB), Nicolae
Ţicleanu (Univ. Bucureşti}, Iustinian Petrescu (UBB-Ciuj),
Constanţa Boroneanţ (INMH).

Cercetările multidisciplinare de la Cornetu, jud. Ilfov
sunt o continuare a lucrărilor de salvare a patrimoniului
întreprinse pe traseul Canalului Dunăre-Bucureşti între anii
1 986-1 989. in excavările şi amenajarea barajului şi podului de
peste Argeş de la Cornetu, cât şi in alte puncte de pe traseul
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râurilor Argeş şi Dâmboviţa, s-a constat existenţa unei păduri
îngropate aflate la adâncimi cuprinse intre aprox. 2 şi 1 6 m.
Din cauza opririi lucrărilor la Canal cercetările nu au putut fi
continuata decât abia în anul 2003, cu aprobarea MCC,
sprijinită de MMB, DCCPCN Ilfov şi conducerea carierei prin
domnul G. Sorescu. Cu această ocazie s-au recoltat probe din
sedimente pentru analize polinice, datări de radiocarbon şi
studiu sedimentologic. Probele de carbon au fost trimise spre
analiză la universitătile din Bremen şi Kiel din Germania.
Analizele au fost ' făcute sub coordonarea prof. dr.
P.M.Grootes (Kiel) şi a cercetătoarei dr. Monika Segl
(Bremen). Pentru proba cea mai de jos, din bază, de la 7,1 m,
din sedimentele din mediul umed din nivelul freatic, anaerob
KTA 20350, C 5' s-a obţinut 5507±30 BP, calibrat 4344 BC.
Pentru proba de la 5,5 m din prundiş KTA 20351 ,C 6' s-a
obţinut 3529±25 BP, calibrat 1 880 BC.
Pentru probele mai de la suprafaţă, tot din prundiş
de la 3,4 m KTA 20349 ,C 4', 1303 s-a obţinut 25 BP şi
calibrat 688 BC. Pentru probele de la 2 m ,C 1 ', 13133±21 BP,
calibrat 686 BC. Coroborând aceste date cu cele din
cercetările geografice şi arheologice rezultă că locuirile
omeneşti din această parte a Câmpiei Române nu au putut să
se desfăşoare decât după retragerea în etape a apelor Lacului
pleistocen getic. Cu referire la partea central estică a Câmpiei
Române, precizăm că locuirile din paleolitic şi neolitic au stat
în strânsă legătură cu evoluţie paleo-climatului din perioada
de sfârşit a Glaciarului şi din Holocen. Aşa se explică de ce
culturile neoliticului vechi sunt prezente doar până la E de Olt
şi pe ramura dealurilor subcarpatice. O ultimă ingresiune
(trangresiune) a apelor Mării Negre asupra Dobrogei şi
Câmpiei Române a avut loc în timpul zisei transgresiuni
istorice neolitice, după părerile geografului A.C. Banu, ale
cercetătoarei Alexandra Bolomey, etc.
Cercetările de la Cornetu vin să confirme aceste
păreri prin datările mai sus menţionate.
După rezultatele comunicate, observăm că un nou
diluviu a putut avea loc în perioada timpurie a epocii bronzului,
înainte de cultura Tei iar ultimul, în perioada de expansiune a
migraţiei slave, asupra cărei există şi referiri în documentaţia
istorică. Se impune continuarea în profunzime a
investigaţiilor, recoltarea de noi probe sub nivelul actual al
pânzei freatice, aflate la nivelul de curgere al Argeşului.
Rezultatul cercetărilor aruncă o nouă lumină asupra
interpretării desfăşurărilor culturale din Câmpia Română de la
sfârşitul Pleistocenului şi din Holocen.

60. Costeşti, corn. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara
Punct: Blidaru - Cetate, La Vămi
Cod sit: 90379.05

Colectiv: Ioan Glodariu - responsabil (UBB Cluj), Adriana
Pescaru - responsabil sector, Eugen Pescaru, Cristina
Bod6 (MCDR Deva)
Înăltimea Blidaru (703 m) cu cetatea care-i poartă
numele se g ăseşte în partea de S a satului Costeşti, urcând
pe valea Apei Grădiştei. Ca punct fortifica! din perioada dacică
intră în literatura de specialitate în anul 1 923. Cercetări
arheologice au fost întreprinse din 1953, precedate de unele
sondaje în 1 925 pe Muchia Chiştoarelor şi 1 944 pe una din
terasele Faeragului. în perioada anilor 1 953-1 959 a fost
cercetat platoul superior cu fortificaţia propriu-zisă construită
din două cetăţi îngemănate, cisterna de apă de pe una din
terasele de V de sub cetatea 11, turnul de observaţie din
"Poiana Pe�ii " şi identificate o serie de alte turnuri din
împrejurimi.
Campania anului 2003 s-a desfăşurat în două etape
şi anume: în luna iulie ne-am axat pe lucrări de protecţie şi
conservare primară a cetăţii de pe înălţimea Blidaru. Aceste
lucrări au constat din refacerea zidului în po�iunile unde
blocurile erau căzute sau cu o înclinaţie vizibilă spre exterior
de pe latura de NV intre turnurile 4 şi 5 precum şi pe partea
de SE a cetăţii 11.
De asemenea, s-a realizat o terasare a pantei din
NNV a cetăţii, pentru a împiedica scurgerile de pământ spre
cisterna amplasată pe terasa de aici, unde s-au intreprins
lucrări de curăţire, degajare a pământului şi pietrei căzute în
interiorul acesteia. Totodată s-a făcut defrişarea de vegetaţia
din preajma obiectivelor cetăţii şi s-a refăcut imprejmuirea.
A doua etapă s-a desfăşurat în luna septembrie
când au fost întreprinse cercetări arheologice în punctul . La
Vămi ", loc in care a fost semnalat încă din anii '50, un turn de
observaţie.
Punctul respectiv cu turnul de observaţie se găseşte
pe drumul ce duce de la Cetatea Blidaru spre Luncani-Târsa,
în stânga acestuia, la cea. 400-500 m de cetate. Coordonatele
acestui punct sunt: 45°39'91 " latitudine nordică, 23°09'66"
longitudine estică iar altitudinea de 750 m.
În ridicătura de pământ uşor aplatizată sunt
remarcate câteva blocuri de piatră ce aparţin turnului
respectiv. Aici, în anul 1 998 un colectiv de arheologi de la
Universitatea şi Muzeul din Cluj, au realizat un sondaj care a
precizat existenţa turnului, la care au fost utilizate blocuri din
calcar din cariera de la Măgura Călanului.
Tot aici, am trasat o secţiune S 1 de 37 x 2 m
orientată N - S. S 1 porneşte in partea de S de pe terasa din
care se ridică mamelonul cu turnul. În această zonă de S a
secţiunii am cuprins şi câteva blocuri de calcar care sugerau
existenţa unui zid dacic, care nu am reuşit să-I elucidăm cu
toate că la -D,20 m incep să apară o mulţime de pietre de
stâncă atât in faţa cât şi în spatele rândului de blocuri.

Bibliografie
A.C. Banu, Date asupra unei transgresiuni de vârstă istorică
În bazinul Mării Negre şi al Dunării Inferioare, Hidrologia 5,
1965, p.237-252
VI. Dumitrescu, Al. Bolomey, FI. Mogoşanu, Esquisse d'une
prehistoire de la Roumanie, p. 1 30-1 40
V. Boroneanţ, N. Ţicleanu, 1. Petrescu, C. Boroneanţ, Pădurea
Îngropată de la Cornetu, CAB, sub tipar
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Înspre N de la m. 1 2-13 in profilul sectiunii se conturează
urma de la un şanţ. Această problemă ur�ează a fi clarificată
in campania următoare.
În restul secţiunii la -Q,20/-0,25 m sub stratul
vegetal, apare pămâ� tul galben in care pe alocuri găsim
pigmenţi de cărbune. Intre m. 34 şi 35,5 la -0,30 m apare un
bloc de calcar şi câteva fragmente, care după ce ne mai
adâncim, constatăm că avem de-a face cu intrarea în turn,
peretele vestic care are lăţimea de 2,80 m iar nivelul de
călcare se afla la -1 ,95 m. La 2 m spre V de S 1 perpendicular
trasăm S 2 de 1 7 x 3 m orientată E - V având în vedere
cuprinderea blocurilor de calcar identificate de minisecţiunea
realizată în 1 998 şi unde a mai fost făcută una de către
"căutătorii de comori " şi in această secţiune imediat sub solul
vegetal apare pământul galben iar în capătul vestic avem un
aranjament de blocuri de calcar folosite pentru fundaţia unei
colibe, iar pe terasa din această parte alte blocuri folosite
pentru sălaş la animale, oi care erau aduse la păscut în zonă.
Blocurile cu pricina, provin din zidul turnului. În zona
prezenţei blocurilor din S 2, vizibile anterior, se conturează
zidul exterior al turnului, parametrul vestic. În faţa lui am
practicat o casetă de lăţimea secţiunii şi de 1 m adâncime. Se
constată trei asize din blocuri, ultimul fiind aşezat direct pe
stânca'locală care a fost cioplită în vederea săpării şanţului de
fundaţie. La capătul de E al S 2 la -Q,50 m apare parametrul
interior, unde formează colţul zidului din partea de SV.
Blocurile prezintă multe urme de babe şi sunt destul de
deteriorate. Realizând existenţa colţului, am extins S 2 spre S
cu o casetă de 2 x 5 m în vederea descoperirii întregii
construcţii. De la S 2 spre N am trasat două casete C 1 de 3 x
4,5 m la 1 m de S 2 şi 2 m de S 1 şi la 1 ,50 m de C 1 spre N C
2 de 4,50 x 5,50 m. La -Q,45 m de la solul vegetal în ambele
casete apare parametrul interior al zidului. În C 2 se
conturează coltul de NV al turnului. Trasăm o nouă casetă C 3
de 3 x 5 m afl �tă la 3 m E de S 1 şi între m. 24,5 şi 27,5. Aici,
traseul zidului pe direcţia estică apare la -1 ,60 m, dar numai
parametru exterior.
Am demontat martorii de la C 1 şi C 2 pentru a avea
o continuitate a zidului pe latura de V. Lungimea sa este de
1 1 ,90 m la exterior şi în interior de 6,80 m. Lăţimea zidului
este de 2,60 m. Distanţa din colţul nord-vestic al turnului până
la intrare este de 4,90 m.
Am constatat că în zona intrării de la nivelul de
călcare avem 3 asize, în coltul nord-vestic 1 asiză care
corespunde cu a treia din colţul sud-vestic. În cele două colţuri
blocurile din ultima asiză prezintă profilatura ceea ce
dovedeşte partea vizibilă a zidului de la turn. La nivelul celei
de a 3-a asize, din loc în loc, cu o retragere de 0,30 m spre
interior avem câte un bloc ce intră în emplecton. În construcţia
zidului avem o alternanţă de blocuri cu câte o lespede. La
nivelul asizei, vizibile, alternanţa este astfel de la S spre N 3
blocuri, apoi lespede, 5 blocuri şi lespede, 4 blocuri şi
lespede, 3 blocuri şi lespede după care încă două blocuri.
Acest turn face parte dintre cele destul de
numeroase, amplasate pe terasele dealului Blidaru în spaţiul
Făeragu-Târsa Luncani cu vizibilitate spre Orăştie şi Valea
Grădiştei.
Materialul arheologic constă din fragmente de olane
şi ţiglă.
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Planşa 1 8.

The height on which Blidaru fortress is built has 703
m in height, being positioned south of Costeşti village, uphill
the Apa Grădiştei valley.
The first scientific publication on this fortified Dacian
site dates from 1 923. Systematic archaeological research
started in 1 953 after a few random explorations in 1 925 on the
Muchia Chistoarelor and in 1944 on one of the Făeragului
terraces.
The upper plateau with the fortification per se was
studied from 1 953 till 1 959. It consists of two twinning
fortresses, the water tank on one of the western terraces,
below the second fortress, the observation tower from the
Poiana Perţii, a series of other towers being identified as well.
The 2003 campaign was focused on the research of
a tower identified along the road leading from Valea
Făeragului towards Luncani, a! "La Vămi " . The length of the
tower is 1 1 ,90 m at the exterior and 6,80 m in the interior, the
width of the wall is 2,60 m, being built in the technique called
"murus dacicus".

At the entrance we notice, that there are 3 rows of
masonry from the floor. In the western corner !here is one row
of masonry corresponding with the third from the south
western corner. In the two corners, the blocks of the last row
present a marking of the corner, attesting the visible part of
the tours' wall. At the level of the third row of masonry, now
and then !here is a block entering 30 cm into the interior, in
the filling of the wall. In the wall there is an alternation of
blocks and slabs. At the level of the visible row of masonry the
alternation goes from south to north: 3 blocks then a slab, 5
blocks and a slab, 4 blocks and a slab, 3 blocks and a slab
and other 2 blocks at the end.
This tower is one of the many towers placed on the
terraces of the Blidaru hill, in the Făeragu-Târşa Luncani area,
with a view towards Orăştie and Grădiştea valley.
The archaeological material consists of fragmentary
gutter and roofing tiles.
61 . Costişa, com. Costişa, jud. Neamţ
Punct: Cetăţuia
Cod sit: 122141.01

Colectiv: Alexandru Vulpe - responsabil, Anca Popescu, Radu
Băjenaru (IAB), Constantin Haită (MNIR-CNCP), Nicolae
Davidoaia, Nicoleta Dumitrache, Elena Gavrilă, Cristina
Oanea (studenţi FIB).
În anul 2003 a fost deschisă o nouă secţiune
denumită S. III, cu dimensiunile de 10 x 8 m, plasată la 1 m
spre S faţă de sectorul H al secţiunii S. 11 din 2002, principalul
obiectiv urmărit fiind completarea datelor referitoare la
depunerea din epoca bronzului. Secţiunea a fost împărţită în
80 de carouri de câte 1 m2, înregistrarea materialului
arheologic făcându-se în funcţie de complexe, carouri şi
adâncime. S. III se afla in pantă uşoară de la N la S şi in
pantă accentuată de la E spre V.
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În câteva zone ale lui S. III aflate spre pantă, unde
solul vegetal era mai sub�re, au fost găsite pietre la cea. 0,050,10 m sub iarbă. in carourile 1 -5a, acestea au apărut mai jos,
la 0,25-0,30 m adâncime. Pietrele ocupau o mare parte din
suprafaţa secţiunii S. III, urmând limita platoului, grosimea
stratului de pietre fiind de cea. O, 1 5 m. Cele mai multe erau de
dimensiuni mici şi medii, 0,06-0, 1 4 m, dar existau şi pietre mai
mari, de 0,25-0,35 m. in porţiunile din pantă ale secţiunii se
găseau doar pietre alunecate.
Deasupra pietrelor s-a descoperit o cantitate redusă
de ceramică din epoca bronzului - Monteoru şi Costişa,
fragmentele fiind de dimensiuni mici. Printre pietre, alături de
fragmente ceramice Monteoru lc2-lc1 şi Costişa, au fost
găsite bucăţi disparate de crustă de vatră, bucăţi de chirpici,
unele arse până la vitrifiere, obiecte din piatră ş! os, bucăţi de
silex cu urme de prelucrare, oase de animale. In carourile 34/d-e, acoperită parţial de pietre de dimensiuni medii şi cioburi
Monteoru lc2-lc1 , se afla o vatră de formă aproximativ rotundă
şi dimensiuni mari, cea. 1 ,60 x 1 ,1 O m. Pe unele porţiuni vatra
a fost deranjată de gangurile de animale, dar crusta s-a
păstrat destul de bine. Vatra a fost secţionată pe direcţia N S. in secţiune s-a observat că sub crusta groasă de cea. 0,50,7 cm se afla un strat subţire de pământ cenuşiu gros de
aproximativ 2-4 cm, ars superficial, care acoperea un pat de
pietre plate. Sub pietre se vedea, destul de neclar totuşi, limita
inferioară a solului cenuşiu din epoca bronzului. in partea de
E, lângă crusta V. 4 au fost găsite fragmentele unui vas mare
Monteoru lc2. S-a putut constata că zona a fost bine curăţată
inainte de a fi amenajată vatra, fapt care a dus la deranjarea
unui complex cu chirpici aflat sub pietrele din construcţia
vetrei. La acelaşi nivel cu chirpicii au fost găsite ulterior, după
demontarea stratului de pietre din toată secţiunea, aglomerări
de fragmente ceramice de tip Costişa, care stăteau tot in solul
cenuşiu.
La demontarea pietrelor apărute la primul rând in S.
III s-a observat că unele dintre acestea, de dimensiuni mari,
au fost puse cu partea cea mai netedă in jos şi partea
neregulată in sus, fapt ce ar putea insemna că prin aşezarea
pietrelor nu s-a urmărit obţinerea unei suprafeţe drepte şi
compacte de tipul unui "pavaj" . Dedesubt au apărut alte pietre,
destul de rare in carourile 1 -8/a-f, comparativ cu rândul
anterior, însă foarte compacte către capătul sudic al platoului,
in carouri le 9-1 0/a-d, unde aglomerarea de pietre a fost mare
şi la primul rând (in realitate nu sunt două rânduri, depunerea
de pietre fiind unitară; pietrele se întrepătrund, dar le-am
diferenţiat astfel in funcţie de etapele in care ele au fost
dezvelite). Printre pietrele celui de-al doilea rând se aflau
cioburi mai multe şi de dimensiuni mai mari ce proveneau in
special de la vase Monteoru cu decor in relief sau incizat (stil
lc2-lc1 ). Împreună cu acestea au mai fost găsite obiecte din
piatră, lut, os, bucăţi răspândite de chirpici, de vatră, oase de
animale. În caroul 9d, sub o aglomerare de pietre, a fost
găsită o vatră, notată V. 5/03. Avea formă rotundă şi
dimensiuni mici, O, 18 x 0,20 m. Pe aproximativ o jumătate din
diametru! vetrei crusta nu s-a păstrat, însă sub zona in care ar
fi trebuit să fie crusta pământul era înroşit. V. 5 a fost
secţionată pe direcţia SE - NV. S-a observat că era construită
direct pe pământ, fiind la acelaşi nivel cu patul de pietre din

constructia V. 4/03. Lângă crusta V. 5 se aflau fragmente
ceramic� Monteoru decorate in stil lc2.
Sub nivelul celor două vetre Monteoru se aflau
răspândite pe aproape toată suprafaţa secţiunii, cu excepţia
zonelor din pantă, fragmente ceramice Costişa, bucăţi de
chirpici (de exemplu, aglomerarea de chirpici de lângă V. 4,
sub nivelul acesteia), oase de animale. Fragmentele Costişa,
chirpicii şi oasele stăteau in acelaşi pământ de culoare
cenuşie care conţinea şi complexele Monteoru. _In caroul 9a,
la -0,35 m, împreună cu ceramica Costişa, a fost găsit un
cilindru din os decorat.
Săpăturile in secţiunea S.lll au fost oprite după ce a
fost desenată suprafaţa cu aglomerările de cioburi Costişa şi
adunate pe complexe şi carouri materialele arheologice aflate
la acest nivel.
Planşa 1 9.

Bibliografie:
A. Vulpe şi colab., CCA 2002, p. 1 1 4.
A. Vulpe şi colab., CCA 2003, p. 1 08.
62. Cotu, corn. Copălău, jud. B otoşani
Punct: Poiana Costăchel
Cod sit: 36612.01

Colectiv: Octavian Liviu Şovan - responsabil (DCCPCN
Botoşani); Mircea lgnat (UŞtcM Suceava)

Aşezarea fortificată de la Cotu Copălău, situată pe
moşia satului medieval dispărut Jorovlea, este amplasată la
marginea abruptului existent intre Podişul Sucevei şi Câmpia
Moldovei şi asigura supravegherea unei întinse zone expusă
raidurilor populaţiilor intruzive.
Sondajele arheologice efectuate aici în 1985, 1 988
şi 1 990 au permis identificarea a două faze de construcţie a
fortificaţiei. Săpăturile din incinta cetăţii au descoperit şi două
locuinţe de suprafaţă, cu mult material ceramic, semn al unei
locuiri intense Acest fapt ne-a determinat să reluăm
săpăturile, având in vedere şi faptul că singurul loc in care se
pot efectua cercetările arheologice este o poiană, in care se
practică agricultura, existând pericolul real de a se distruge
total resturile de locuire umană existente aici.
Din aceste motive, săpăturile întreprinse au avut ca
scop localizarea şi dezvelirea locuinţelor din perimetrul
restrâns al poienii din zona impădurită a cetăţii şi obţinerea
unor date referitoare la modul de construcţie al acestora,
intensitatea locuirii ca şi a unor elemente de datare mai
exacte, funcţie de materialul arheologic descoperit.
Efectuarea săpăturilor propriu-zise a constat in 17
secţiuni (marcate de la 6 la 22) şi casete cu o suprafaţă totală
de 900 m2, prin care s-au excavat 630 m3, secţiuni plasate in
partea de S a fortificaţiei, lângă valul şi şanţul de apărare. S
au descoperit opt locuinţe de suprafaţă şi una semiingropată
(L9), cu o suprafaţă totală de circa 220 m2.
Stratigrafia aşezării este relativ simplă, constând
dintr-un singur nivel de locuire, de culoare cenuşie, sub un
strat arabil foarte subţire. Singura diferenţă de culoare este
dată de umplutura locuinţelor, care se prezintă de regulă, sub
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forma unui sol negru, compact. Terenul fiind în pantă uşoară,
s-a constatat creşterea grosimii stratului de cultură pe panta
sudică a aşezării.
Executarea secţiunilor, in zone impuse de către
spaţiul limitat inconjurat de pădure, cu lungimi cuprinse intre
1 3 şi 47 m a permis dezvelirea pe traseu/ lor a opt locuinţe de
formă dreptunghiulară, cu dimensiuni in jurul a 3,5-4/7-9 m,
precum şi a unei locuinţe circulare semiîngropate, cu
diametru/ de 5,16 m, cu adâncimea maximă de la nivelul de
călcare antic de 0,45 m. Forma şi dimensiunile locuintelor au
putut fi stabilite, în lipsa urmelor de pari, prin masa de ' lutuială
arsă păstrată, ca şi a resturilor ceramice, a pietrelor, oaselor şi
arsurilor provenind de la incendierea acestora, care se
întindeau, de regulă, pe intreaga suprafaţă a locuinţelor. Nu s
au putut identifica urme de pari, in mod surprinzător, nici in
locuinţa 9, ceea ce presupune o modalitate de construire
aparte.
Afectarea de către lucrările agricole nu a permis
decât identificarea câtorva din resturile de vatră, de regulă
aflate direct pe sol, cu probabilitate unele fiind pietrare sau
având /uluială.
În cele 17 secţiuni şi nouă locuinţe cercetate in
campania din anul 2003 s-a descoperit un variat material
arheologic in care predomină ceramica reprezentată de peste
7300 de fragmente şi numai de câteva vase intregibile. Din
această cauză prelucrarea statistică a frecvenţei formelor
ceramice şi asocierea cu decorul lor specific întâmpină unele
dificultăţi.
Ca in toate aşezările fortificate din spaţiul est
carpatic s-au putut deosebi mai multe categorii: ceramica
lucrată cu mâna şi cu roata, la aceste specii adăugându-se
ceramica grecească de import.
Ceramica lucrată cu mâna, preponderentă cantitativ,
a fost confecţionată din sorturi diferite de pastă şi prin tehnici
deosebite de ardere. O primă categorie o reprezintă pasta
poroasă care avea ca degresant cioburi pisate şi
microprundişuri. Vasele realizate dintr-o astfel de pastă au
fost arse diferit, in consecinţă ele au culori variate: cărămizii
spre brun-deschis pe ambele feţe, cele mai numeroase, dar
apar şi vase care au culori mai închise până la cele negre sau
cele cu faţa exterioară neagră şi cea interioară cărămizie. Ca
forme, dintr-o astfel de pastă s-au modelat vase bitronconice,
vase in formă de clopot şi vase borcan, acestea reprezentând
peste 60% din ceramica găsită la Cotu-Copălău. Mult mai rar
acest gen de pastă s-a utilizat în modelarea castroanelor şi
cănilor. Menţionăm că şi tipsiile, cu o frecvenţă apreciabilă
(3%), s-au realizat tot dintr-o astfel de pastă.
Decorul specific al formelor menţionate mai sus
constă, in ordinea frecvenţei lui, din brâul alveolar însoţit
uneori de proeminenţe, din proeminenţe simple dispuse pe
umărul vaselor, din brâul continuu, butoni rotunzi, şiruri de
alveole şi rar, din brâul crestat.
Ceramica fină cu un degresant mai mărunt are
suprafeţele lustruite, de cele mai multe ori acoperite cu
angobă. Ca forme specifice acestei categorii menţionăm
castroanele, străchinile şi cănile. Predomină castroanele
invazate (20% dintre formele individualizate), cele cu
marginea dreaptă şi evazată fiind rare. Între căni (10%) se
găsesc exemplare cu toarta suprainălţată, toartele fiind cu

secţiunea rotundă sau rectangulară, uneori şi in bandă lată.
Tot acestei categorii de pastă ii aparţin şi câteva fragmente de
fructiere. Menţionăm că s-au identificat şi imitaţii, mai mult sau
mai puţin reuşite, după forme greceşti a căror frecventă
(aproximativ 1 ,5% din formele identificate) este apreciabilă,
fiind reprezentate exclusiv de imitaţii de /ekane.
Ceramica lucrată cu roata cuprinde un procent de
numai 1 % din totalul descoperirilor. În general, fragmentele
sunt mici şi greu de incadrat tipologie. Majoritatea
fragmentelor sunt din pastă cenuşie, dar s-au găsit câteva
cărămizii şi chiar negre. Predomină ca forme castroanele
invazate şi in al doilea rând cănile, unele vase având fundul
inelar, sunt forme locale care derivă din cele lucrate cu mâna.
Ceramica de import, ceva peste 1 % din total, este
reprezentată, în principal, de fragmente de amfore care, in
ordinea frecvenţei, provin din Sinope, Thassos, Kios, Rhodos,
Mende şi Heracleea Pontica2• Şi in săpăturile din anii anteriori
au apărut astfel de fragmente de amfore, intre care şi
fragmente din oraşul calcidian Mende. Prin numărul de
fragmente se poate remarca faptul că centrele sud-pontice
(Sinope şi Heracleea Pontica) au fost foarte active. Alături de
materia lul amforistic în S 1 3 s-au mai găsit şi două fragmente
mici de kantaros cu firnis negru care pot fi datate în sec. IV
a.Chr., dar fără a putea face alte precizări. În general,
materialul fiind fragmentat excesiv, nu oferă, din păcate,
încadrări cronologica mai precise.
Dintre obiectele de lut ars menţionăm că s-au găsit
numeroase fusaiole, o figurină antropomorfă ca şi două
fragmente de creuzete. Între materialele descoperite
menţionăm, de asemenea, o brăţară de fier cu secţiunea
rotundă, de tipul celor cu capetele ingroşate şi deschise, ca şi
două vârfuri de săgeţi din bronz, de formă piramidală, cu trei
aripioare şi dulie scurtă, fără spin. După noua cronologie a
antichităţilor scitice aceste săgeţi pot fi datate in limitele
secolului al V-lea a. Chr. Toate materialele menţionate mai
sus se află in curs de restaurare la MJ Botoşani.
Succinta prezentare a materialului ceramic cu
analogii in toate vestigiile din spaţiul carpato-nistrian
încadrează indeosebi aşezarea fortificată de la Cotu-Copălău
în sec. IV-III a. Chr., dar începuturile ei par a fi mai vechi. În
acest sens aducem in discuţie cele mai timpurii forme
ceramice care eventual pot fi datate. Între materialele
ceramice câteva cer o datare mai timpurie. Menţionăm că este
vorba de două fragmente de vase cu profilul drept, cu brâuri
alveolare sub buze, combinate cu perforaţii plasate sub
acestea, ornamente aşa-zise de tip scitic. Alte câteva
fragmente au crestături pe buze sau brâuri alveolare sub
acestea, ori proeminenţe mari, rectangulare. În fine, am
deosebit două străchini cu buzele tăiate drept, ornamentale cu
brâie scurte, in relief. Subliniem că tot acest material este
redus cantitativ. O serie de cercetători leagă formele şi
ornamentale mai sus pomenite de moşteniri din Hallstatt-ul
târziu, ca dovadă fiind şi cele cu decor de tip sciticJ. De fapt,
nu dispunem de criterii sigure de departajare a ceramicii
getice care ar putea fi atribuită celei de a doua jumătăţi a
secolului al V-lea de cea pe care o datăm în secolul al /V-lea.
În această situaţie, ţinând cont şi de prezenţa celor doua
vârfuri de săgeţi, datate in secolul al V-lea, putem presupune
că începutul aşezării fortificate de la Cotu-Copălău poate fi
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plasat in sec. V a. Chr., cel mai târziu la mijlocul lui, subliniind
că vieţuirea cea mai intensă aparţine secolelor IV-III a. Chr.
Nu avem, in schimb, nici un fel de materiale care să indice
incetarea locuirii produsă cândva spre sfârşitul secolului al III
lea a. Chr. ca şi in cazul majorităţii aşezărilor fortificate din
spaţiul est-carpatic.
Am sublinia un fapt caracteristic aşezării fortificate
de la Cotu-Copălău. Într-o suprafaţă de numai cu ceva peste
1 000 m2 săpată in interiorul fortificaţiei s-au dezvelit 1 1
locuinţe. Deşi calculele matematice, având in vedere
eşantionul nostru statistic redus, nu sunt totdeauna
revelatoare, ne putem pune totuşi intrebarea, câte complexe
de acest gen ar putea să fi fost in !r-o suprafaţă de 70.000 m2,
cât cuprinde intreaga incintă? In acest sens, trebuie să
aducem in discuţie şi o altă situaţie. După dispunerea in
grupuri a mai multor locuinţe in planul general al săpăturii,
cum este cazul cu L 1 si L2 sau cu L5-L9, putem presupune că
ele nu sunt contemporane. Cum incadrarea cronologică a
formelor ceramice (materialul arheologic cel mai abundent sau
chiar unicul), in stadiul actual al cunoştinţelor noastre este
încă nesatisfăcător, precizările de acest gen nu sunt încă
posibile, nedispunând de elemente certe pentru o stratigrafie
orizontală. Deci densitatea de locuire este relativă, având in
vedere parcursul intregii existenţa a aşezării de aproape trei
secole.
Aşezarea getică fortificată de la Cotu-Copălău se
inscrie in seria celor de tip "pinten barat", cu o suprafaţă
medie şi o existenţă încadrată intre sec. III a. Chr., fiind
asemănătoare cu alte situri de acest fel din Moldova.
Cercetarea acestui obiectiv, având in vedere abundenţa
materialului ceramic şi rezultatele obţinute până la această
dată, propunem să fie continuată pentru o mai bună
cunoaştere a acestui gen de monumente de mare importanţă
in cadrul civilizaţiei getice.

63. Covasna, jud. Covasna
Punct: Valea Zânelor
Cod sit: 9644 1.01

Colectiv: Viorica Crişan - responsabil (MNIT), Valeriu Sîrbu responsabil adj. (M Brăila), Cristina Popescu (MCR), Monica
Mărgineanu-Cârstoiu (IAB), Virgil Apostol (MNIR)
Cetatea dacică, denumită de localnici Cetatea
Zânelor sau Muntele Cetăţii (cota 960 m), situată intre Pârâul
Cetăţii şi Pârâul Mişca, este înconjurată din trei părţi de piscuri
mai înalte care-i asigurau protecţia, atât in faţa inamicului, cât
şi a vicisitudinilor naturii. Pantele de V şi de NV ale muntelui
coboară in valea Covasnei având o largă deschidere spre
zona depresionară. Pe această parte, dar şi spre S, se
observă mai multe terase (patru fortificate şi alte câteva, mai
mici, fără urme de fortificare) tăiate in stâncă şi amenajata din
antichitate. Spre NE şi E pantele muntelui sunt abrupte, pe
alocuri sub forma unor pereţi de stâncă, aproape imposibil de
urcat.
Cercetările de până acum au vizat in mod special
sistemul de fortificare şi etapele realizării acestuia. Urmează
ca după lămurirea principalelor probleme pe care le ridică
amenajarea şi construirea elementelor de apărare să trecem
la cercetarea complexelor de locuire de pe platou şi din
interiorul teraselor.
În campania anului 2003 au fost definitivate mai
multe sectoare începute in anii precedenţi (respectiv, S 1 pe
Terasa 1, S 7, A-B-C şi S 1 8 pe Terasa a 11-a) şi a fost
deschisă o secţiune nouă, S 7D, in imediata apropiere a S 7C.
Acropola
Secţiunea S 1 (L= 20 m) a fost lărgită cu încă 1 ,5 m.
In acest fel s-a putut clarifica sistemul de apărare a platoului.
Acesta este format din două linii concentrice: una în marginea
platoului, constând dintr-un zid de piatră lat de cea. 2 m, şi
alta pe pantă, tot un zid de piatră legat cu lut, cu o lăţime de
circa 3,50 m, ce .coboară" in trepte. in partea inferioară, pe o
înălţime de 0,30-0,40 m, se mai păstrează "paramentul"
fundaţiei zidului, format din dale cu latura exterioară plată.
Şanţul pentru fupdaţia structurii din piatră a fost săpat in
sterilul stâncos. In vederea consolidării acestui zid in partea
dinspre terasă, pe stânca nativă, a fost construită o structură
(rambleu) formată din piatră legată cu lut umed şi bârne
aşezate vertical şi orizontal.
Terasa 1
in vederea lărgirii şi fortificării terasei tot pământul a
fost impins spre margine şi pe pante. În partea dinspre platou,
la baza pantei, au fost aşezate, pe o lăţime de cea. 3 m, mai
multe dale de gresie. Acestea aveau rolul de a sprijini panta
abruptă a platoului, de a orinzontaliza terasa in partea
superioară şi de a servi ca drum. Pe această terasă, după
cum s-a putut observa în profilul S1 , in timpul ultimei
amenajări a fost ridicat zidul din margine. Spre deosebire de
alte sectoare, aici constructorul a ridicat zidul pe un pământ
de umplutură cu stabilitate precară.
Terasa nr. ll
În acest sector s-a clarificat parţial situaţia apărută
in anii precedenţi. Astfel, in urma cercetării aproape totale a S
7A, S 78, S 7C, s-au putut stabili fazele de construire a
bastionului, ale zidului de curtină T2, a porţii de acces şi a
_

Note:
1 . Paul Şadurschi, Oei. Liviu Şovan, Hierasus 6, 1 986, p. 3339; idem, Symposia Thracologica 7, 1 989, p. 284-285; idem,
Arheologia Moldovei 1 7, 1 994, p. 1 69-181 .
2. Ne exprimăm şi in acest cadru mulţumirile noastre d-nei
Mihaela Mănucu Adameşteanu, care a avut bunăvoinţa să
cerceteze acest material şi să ne comunice rezultatele muncii
sale.
3. M. Kaşuba, V. Haheu, O. Leviţki, Vestigii traco-getice pe
Nistru/ Mijlociu, Bucureşti, 2000, p. 1 06-1 12.
Les fouilles archeologiques du site getique de Cotu
Copalau, dont les recherches ont debute en 1 985, ont eu
comme objectif l'etude de l'habitation de l'enceinte fortifiee. On
a decouvert dans les 17 sections de la campagne de 2003, 9
habitations. A cette occasion, on a trouve, aussi, un materiei
archeologique varie, qui nous permet de datter ce site fortifie
aux veme.111eme siecles av. J.C.
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zidului de curtină T3. in prima fază de locuire, dar şi de
construcţie în acest sector a fost ridicat un bastion (81 ), iar
zidul de curtină T3 (Terasa a III-a) pătrundea în latura lui nord
vestică. Linia zidului T3 poate fi foarte bine observată în S 7C.
Tot pe această parte exista, probabil, o cale de acces formată
dintr-o amenajare în trepte (6 trepte) şi o poartă de intrare de
la care ni s-au păstrat două gropi mari de stâlpi (diametru!
0,24 m) întărite cu dale de piatră pe margine. Treptele au fost
tăiate în lutul galben, pe fiecare fiind aşezate apoi dulapi de
lemn, groşi de cea. O, 1 0-0,1 5 m; pe prima şi a doua treaptă s
au păstrat foarte bine urmele lemnului. Celelalte au fost
distruse de ridicarea ulterioară a curtinei terasei a 11-a. La un
moment dat, posibil în vremea lui 8urebista, cetatea a fost
incendiată, urmele incendiului fiind vizibile peste tot la cea.
0,60 m adâncime.
in faza a doua, după incendiu, sistemul de apărare
a fost refăcut dar nu identic. Peste primul bastion (81 ,
dimensiunile acestuia posibil s ă fi fost ceva mai mari decât ale
82) se ridică un alt bastion (82, 8,65 x 8,65 m) la care se
adosează apoi zidul de curtină T2. Acesta din urmă taie zidul
de curtină T3, care pare acum a fi la rândul lui adosat
bastionului (82) şi curtinei T2, atât doar că fundaţia lui se
păstrează şi sub zidul de curtină T2 pe o înălţime de cea. 0,20
m (respectiv 2-3 dale de gresie), iar colţul lui poate fi observat
în S 78 (sub zidul de curtină T2), în imediata apropiere a
fundaţiei 81 .
Posibil ca aici să fi existat şi în faza a doua o poartă
de acces. Pentru a clarifica acest lucru a fost deschisă S 7D
(8 x 4 m), spre NV de S 7C, cu un martor de 0,80 m între ele.
Secţiunea respectivă nu a fost însă încheiată şi prin urmare
nu avem date certe asupra existenţei porţii. S-a clarificat însă
dimensiunea şi modul de construire a zidului de curtină T2.
Dacă în S 7C paramentul exterior al curtinei a fost distrus de
săpăturile anterioare aici el se păstrează foarte bine.
Dimensiunile curtinei T2 sunt prin urmare de 2,65 m. După
ridicarea zidului, paramentul exterior a fost întărit cu un
rambleu, lat de cea. 2 m, format din pietre legate cu lut, bârne
verticale şi oblice, ultimele fiind încastrate în masa de piatră şi
lut. Peste paramentul interior se află un strat de cea. 0,50 m
de pământ ars la roşu provenind de la o suprastructură de
lemn. Cercetările în acest sector vor continua în campania
următoare.
in 2002 a fost trasată pe T2 o secţiune, S 1 8 (2 x 14
m), în prelungirea S 7 spre terasă şi spre pantele Terasei 1.
Cercetarea acestei sectiuni urma să documenteze posibilele
amenajări ale pantelor ierasei întâi şi ale terasei a doua. in
anul precedent ne-am adâncit până la -0,50 -0,60 m, unde
părea că apare sterilul format din lut galben. Reluând
săpăturile am constatat următoarele: pantele abrupte ale T1
nu au fost susţinute de amenajări speciale; în acest sector
stânca nativă apare imediat sub humusul actual. Ea a fost
doar tăiată şi verticalizată puternic. Stânca începe din
imediata apropiere a zidului de pe T1 şi coboară pe o lungime
de peste 8 m. La terminarea stâncii, în ultima fază de locuire,
pentru lărgirea terasei, dar şi pentru orizontalizarea ei, au fost
puse pietre şi pământ (apare ca un pavaj asemănător celui de
pe T1 ) pe o lăţime de cea. 3,30 m, după care in continuare,
până în marginea curtinei, s-a pus un strat gros, de cea. 0,400,50 m, de lut galben. La marginea dinspre terasă a acelui

pavaj au apărut (la -0,80 m), două gropi cu diametru! de 0,24
m, posibil de stâlpi.
Stratul de lut galben corespunde nivelului de ridicare
a 82 şi a zidului de curtină T2. Din această fază datează
tezaurul monetar descoperit de Z. Szekely (denari romani
republicani şi imperiali) la care se mai adaugă încă trei denari
republicani (anii 90, 49-48 şi 32-31 a. Chr.) descoperiţi în
secţiunea lui Z. Szekely pe care am intersectat-o în carourile 6
şi 7.
Sub stratul de lut galben a apărut un pământ negru
a cărui grosime este de cea. 0,80 m, care corespunde primului
nivel de locuire şi de construire a cetăţii. in acest strat au fost
descoperite numeroase vase ceramice, întregi şi fragmentare,
precum şi alte artefacte. La baza acestui strat (-1 ,20 -1 ,35 m),
pe o grosime de O, 15-0,20 m se află cenuşă, cărbune şi oase
de animale puternic arse. in două sectoare au fost depistate
urme de foc (vetre).
Tot acestei prime faze de locuire îi aparţine o
locuinţă, probabil atelier de ascuţire a pieselor de metal. in
interiorul ei au fost descoperite 7 eule întregi de gresie, dintre
care una de dimensiuni mari (15 x 40 cm) şi numeroase
fragmente de la alte gresii. Locuinţa, apărută la -1 m, a fost
decopertată parţial, descoperirea ei în întregime urmând a se
face anul viitor.
Inventarul arheologic:
- vase ceramice, în general fragmentare, modelate cu mâna
sau roata. Se remarcă fragmentele a două fructiere de mari
dimensiuni, modelate cu mâna; fragmentele a două vase cu
patru butoni conici pe fund, în interior.
- piese de podoabă şi de lux: două mărgele de sticlă, o
oglindă, un cercei de argint, o brăţară de bronz (fragmentară),
o fibulă şi un fragment de portagrafă din bronz (sec. 1 a. Chr.),
mai multe fragmente de vase de sticlă de provenienţă
romană.
- monede: un stater de argint emis de Liga Thessaliană (196146 a. Chr.) şi un denar republican, copie (90 a. Chr.),
- unelte de piatră şi lut: o râşniţă întreagă şi mai multe
fragmentare, eule de piatră, fusaiole, numeroase jetoane,
unele din pereţi de vase, altele din gresie.
- obiecte de fier: cuie, cuţite, un fragment de secere, scoabe,
un fragment de lance etc.
Cetatea Zânelor de la Covasna este una dintre cele
mai mari şi mai bine conservata cetăţi dacice din afara
Munţilor Orăştiei. Prin modul de realizare a sistemului de
fortificare şi de amenajare a teraselor ea este un unicat în
lumea dacică. Prima fază de construire a început cândva pe
parcursul sec. 11 a. Chr., urmată de o distrugere (poate in
vremea lui Burebista) şi, apoi de o refacere grandioasă la
sfârşitul sec. 1 a. Chr. - începutul sec. 1 p. Chr. Cetatea este
arsă şi dărâmată la cucerirea romană sau imediat după
aceasta. Materialele descoperite până acum nu ne
indreptăţesc să credem intr-o locuire ulterioară in interiorul
situ lui.
in amestec cu materialele de epocă dacică (în
special cu cele din prima fază de locuire) au apărut şi
fragmente de vase aparţinătoare primei vârste a fierului
(cultura Reci-Mediaş), ceea ce ne face să presupunem că o
primă amenajare a muntelui a început încă in această epocă.

=
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acest strat (înalt de 0,50-0,60 m) pare să conţină la bază un
pat mai consistent de pietre.
- deasupra structurii (y), se află o masă relativ. compacta, 1n
care pot fi observate urme de chirpic şi grinzi arse; este
conservată şi urma unei bile de lemn (înălţime cea. 14 cm;
lungime cea. 45 cm) arse şi turtite, provenite din prăbuşirea
unei suprastructuri din lemn. Peste acest strat (înalt de cea.
0,30 m) sunt prăbuşite pietre - unele cu vagi urme de lutuială
- care făceau parte probabil din structura turnului ..T'.
Dacă unele din observatiile de mai sus vor fi in mod necesar
clarificate prin săpături!� viitoare, una este de pe acum certă:
in po�iunea dezvelită până acum, masa compactă formată din
lut galben bătut şi piatră spartă, care suprapune structura de
piatră (y), se sprijină pe "paramentul" estic al turnului ..T'.
Cercetările din partea vestică a ansamblului au adus
date importante atât privind planimetria cât şi sistemul de
constructie
' al zidurilor:
- urmele unei structuri (x) zidite (probabil o curtină) au fost
puse in evidenţă inspre V; în plan, urmele laturii dinspre V
continuă linia exterioară a .apendicelui"(m) adosat la NV faţă
de turn; latura dinspre E porneşte din zona colţului sud-vestic
al turnului .T". Această structură (x) urmează linia relativă a
terasei nr. 3 reprezentând, desigur, mărturia unei componente
din fortificarea acesteia.
Sondajele realizate pe curtina (C):
- s-a confirmat grosimea zidului curtinei, aşa cum fusese
conjunctural propusă încă din campania anterioară, prin
dezvelirea unei po�iuni din aliniamentul dinspre pantă al
zidului curtinei; grosimea zidului atinge cea. 2,60 m.
- s-au depistat două urme de pari (p1 , p2); despre destinaţia
acestora vom vorbi mai jos.
- s-a pus in evidenţă existenţa unei structuri de lemn,
anterioară momentului in care a funcţionat curtina "C" : urmele
acesteia se materializează prin două gropi de pari întărite cu
lespezi de piatră (u1 - u2), amplasate la 132,5 cm distanţă
interaxială. Traseul pe care sunt amplasate se află in
continuarea traseului sudic a "apendicelui" (m) .
- un alt sondaj a pus in evidenţă, cu o claritate pentru prima
oara înregistrată in cercetarea arheologică a arhitecturii
dacice, una din componentele principale ale structurării
constructive a liniilor fortificate, fără de care sistemului de
zidărie de la Cetatea Zânelor, in ansamblul său, nu poate fi
înţeles. Presupusă până acum conjunctural, existenţa
rambleiajului, care întărea partea dinspre pantă a zidului de
curtină, a fost fără echivoc diferenţială arheologic: o porţiune
însemnată din rambleul zidului - corespunzătoare lărgimii
sondajului - arată că acesta sprijinea "paramentul" sudic al
curtinei şi a fost realizat cu pământ bătut, consolidat cu pietre
şi pari de lemn dispuşi vertical sau oblic.
Implicit, rezultatele oferite de acest sondaj contribuie
la câteva clarificări cu privire la alte urme conservata in situ
care au fost până acum mai dificil de interpretat datorită
săpăturilor arheologice ale predecesorilor (care au compromis
o parte din realitatea sitului).
Notăm deocamdată următoarele:
- urmele de pari (p1 -p2) amintite anterior pot fi interpretate ca
urme ale rambleului curtinei (C);
- nu este exclus ca urmele de pământ bătut amestecat cu
piatră, care suprapun structura de la colţul sud-estic (y), să

Cetatea dacică de la Covasna, prin poziţionarea ei
într-un punct nodal de trecere dinspre Transilvan�a spre
Moldova şi Muntenia, a avut cu siguranţă nu numa1 un ro!
militar important în sistemul defensiv al Daciei din vremea lUI
Decebal, dar şi unul economic şi spiritual in acelaşi timp.
Pe parcursul cercetărilor arheologice s-au făcut
desene, relevee şi măsurători topografice, s-au fotografiat şi
filmat toate zonele studiate. Materialele descoperite au fost
spălate, iar piesele mai importante au fost desenate şi
fotografiate.
La terminarea săpăturilor s-a trecut la protejarea
tuturor zidurilor şi complexelor dezvelite. in imediata apropiere
a zidurilor au fost introduse ţevi metalice, iar in spaţiul dintre
ele şi zid scânduri şi piatră, pentru a preveni prăbuşirea. Peste
acestea s-a pus folie de plastic, hârtie gudronată şi pământ.
Sectiunile neterminate au fost acoperite cu folie de plastic şi
pă�ânt. Sperăm ca fondurile care vor fi alocate in viitor să fie
suficiente pentru a se putea realiza un proiect de conservare
restaurare şi protejare a imenselor structuri de apărare a
cetăţii. in acest fel grandiosul monument dacic va putea
deveni şi un important obiectiv turistic, nu numai de interes
ştiinţific.
Materialele descoperite au fost depuse şi
inventariate in MCR.

_

Planşa 20

Observatii asupra fortificatiei de la Cetatea Zânelor realizate
în campania 2003
Monica Mărgineanu Cârstoiu (cu participarea lui Virgil
Apostol)
Observaţiile pe care le prezentăm aici se referă
exclusiv la rezultatele datorate săpăturilor arheologice privind
ansamblul format din structura pe care o numim - deocamdată
convenţional - turnul-platformă T" şi elementele de fortificaţie
adiacente (curtina).
S-a confirmat ipoteza existenţei unei structuri
punctuale (turnul-platformă T), prin determinarea limitei
înspre est a laturii dinspre pantă. Este cu totul remarcabil că
măsura laturii dinspre pantă (8,85 m) este egală cu a laturii
perpendiculare vestice (degajată in campaniile anterioare).
Prin urmare turnul-platformă, in faza sa finală de existenţă,
era ridicat pe plan pătrat .
Degajarea colţului sud-estic a turnului "T" arată că
structura construită nu are ca limita linia paramentului estic a
acestuia: o structură (y), a cărui tip de zidărie nu este distinctă
(pe po�iunea dezvelită arheologic) de aceea a turnului,
extinde spre E linia laturii sudice a ansamblului .T". Deşi
po�iunea dezvelită este departe de a caracteriza global
structura din care făcea parte, schiţăm aici câteva aspecte
extrase din indiciile prezente încă in această fază incipientă a
dezvelirii arheologice:
- nivelul până la care se ridică structura din lespezi de piatră
(y) coincide cu nivelul relativ al decroşului care demarchează
cele două registre din elevaţia sudică a turnului . T".
- corespunzător unei adâncimi de cea. 1 m faţă de linia
"paramentului" (reprezentând porţiunea dezvelită) se poate
observa cum structura zidită (y) este suprapusă de o masă
compactă formată din lut galben bătut, piatra spartă (aşchii);
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provină din rambleul care sprijinea paramentul estic al turnului

"T'.

The Dacian fortress, called by the locals the Fairies'
m) is located
between Pârâul Cetă�i and Pârâul Mişca and is surrounded
from three sides by higher peaks that provided it with
protection. The mountain's western and north-western sides
go down in Covasna Valley and are widely open to the lower
region. On this side, but also to the south, one can see
severa! terraces (four of them fortified, while severa! smaller
ones do not have any traces of fortification) cut into stone and
fitted out in antiquity. The mountain's north-eastern and
eastern sides are abrupt and sometimes even vertical, almost
impossible to climb.
The excavations made so far have focused on the
fortifications and the stages of its making.
The year 2003 witnessed the completion of severa!
sectors started during the previous years (named S 1 on
Terrace 1, S 7, A-8-C and S 1 8 on Terrace 11) and the opening
of a new section, S7D very close to S 7C.
Acropolis
The S1 section (L 20 m) was widened by another
1 .5 m in order to clear up the plateau's defense systems. It is
made up of two concentric lines: one is on the side of the
plateau and consists of a stone wall some 2 m in width, while
another one is on the slope and is also a stone wall, with clay
as liaison, about 3.5 m in width and "descending" in steps.
Terrace 1
In view of widening and fortifying the terrace, ali the
soil was pushed towards the margin and down the slopes. On
the side to the plateau, at the bottom of the slope, severa!
limestone tiles were placed in a line about 3 m in width in
order to support the plateau's steep slope, make the terrace
more horizontal in its upper part, and serve as a road. A wall
stone was erected on the terrace's margin, at the last fitting.
Terrace 1 1
This sector has partially clarified the situation
appeared in the previous years. Thus, as a resul! of the
almost complete excavation of S 7A, S 78 and S 7C, and the
partial research of S 70, we could set the stages in the
construction of the bastion, the T2 curtain wall, the access
gate and the T3 curtain wall.
In S 1 8 one has partially unearthed a dwelling,
probably a workshop (from the first period of Dacian
habitation) for sharpening metal items (7 whole limestone
whetstones were found).
The archaeological inventory consists of hand or
wheel-made clay vessels; adornment and luxury items;
Hellenistic and Republican Roman silver coins, clay and stone
tools; iron items. A rich palaeo-fauna was founded.
In conclusion, one can say the construction works
on the fortress began during the 2"d century B.C. (probably in
the second half). So far, we know that, in that period, !here
was a curtain wall on terrace III and a bastion and access gale
on terrace 11. At some point, probably during Burebista's rule,
'the fortress was torn down. Rebuilding it included rethinking
its defense structures. This excavation has also failed to tind
Fortress or the Fortress Mountain (elevation 960

=

items proving the fortress was used again after the Roman
conquest.
Upon finishing the works, ali the walls and
complexes unearthed were covered. The National Museum of
Eastern Carpathians in Sfântu Gheorghe took over and
catalogued ali the items found.
64. Creţeşti, corn. Creţeşti, jud. Vaslui
Punct: La intersectie
'
Cod sit: 16321 7.02

Colectiv: Vicu Merlan - responsabil, Paul Salomeia
responsabil adj. (MM Huşi).
Încă din 1 999 in malul in curs de prăbuşire din
partea de SE a sit ului, s-au evidentiat urme de chirpic de la o
locuinţă. in urma sondajului din septembrie 2003 locuinţa a
fost dezve!ită in proporţie de 60% inspre malul in curs de
prăbuşire. In acest perimetru s-a descoperit (in partea de E a
locuinţei L 1 ) pe o suprafaţă de cea. 1 , 3 m2 şi o vatră de foc
compactă cu urme de făţuială. in locuinţă s-a descoperit in
nivelul inferior o platformă groasă de lut pe un pat de crengi şi
bârne. in partea de NE a locuinţei L 1 s-au descoperit trei
râşniţe albiate, fiecare având şi frecător. in jurul vetrei se aflau
resturile mai multor vase ceramice. Vatra de foc suprapunea o
groapă menajeră in care s-a descoperit un bogat material
osteologie, cu multe unelte din os şlefuit (coarne de cerb sub
formă de pumnal, coarne de bovidee şlefuite parţial etc.),
câteva lame şi gratoare din silex de Prut, fragmente de
statuete feminine incizate superficial şi cu urme de pictură
roşie şi numeroase fragmente ceramice de uz gospodăresc
sau de ritual (boluri, vase de tip "binoclu" , fragmente de
altăraşe, cupe, castroane etc.).
in carou! 5 a fost descoperit un schelet uman
(păstrându-se doar bazinul şi picioarele) (M1 ) fără inventar. În
dreptul caroului 5-6 in afara secţiunii S 1 in latura de E s-a
descoperit cel de-al doilea schelet uman (M2) cu inventar
format dintr-o ulcică cu toartă suprainălţată. Cele două
morminte aveau o orientare aproximativă E - V (capul spre E).
După inventar cel de-al doilea mormânt se încadrează
cronologic la sfârşitul epocii bronzului. in ceea ce priveşte
locuinţa L 1 (prin dezvelirea parţială efectuată) am constatat că
are o orientare aproximativ NV - SE cu intrarea spre E.
Despre alte elemente tehnice şi funcţionale ne rezervăm
dreptul de a face constatările generale după dezvelirea
integrală a locuinţei L 1 din campania următoare
65. Cucuieţi, corn. Solonţ, jud. Bacău
Punct: Slatina Veche
Cod sit: 25503.0 1

Colectiv: Gheorghe Dumitroaia responsabil, Roxana
Munteanu, Dorin Nicola, Constantin Preoteasa (CMJ Neamţ),
Dan Monah (IA laşi)

Punctul arheologic "Slatina Veche" a ajuns in atenţia
noastă in urma unei semnalări venite de la inginerul Vladimir
Ştefănescu din Moineşti. Este situat în apropierea cătunului
Pădurăreni, pe teritoriul satului Cucuieţi, lângă un izvor cu apă
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o analiză preliminară a ceramicii indică preponderenţa printre
tipurile de vase a formelor largi şi a celor de dimensiuni medii.
Dintre tipurile de decor de pe ceramica aparţinând
epocii bronzului menţionăm: triunghiurile cu câmpul haşurat,
sau cu impunsături, trasate pe umărul vaselor; incizii
orizontale, simple sau asociate cu impunsături, sau perforaţii
pe gâtui unor vale tronconice; benzi incizate, încadrând şiruri
de impunsături; incizii scurte, oblice, triunghiuri haşurate,
benzi de incizii în zig-zag pe buza vaselor; şiruri de
impunsături adânci, triunghiulare pe gâtui sau umărul vaselor;
impunsături in " brăduţ" pe umărul vaselor sau pe torţi,
asociate sau nu cu linii incizate; decor cu măturiţa; apucători
plate, situate sub buza vaselor; brâie simple sau alveolate;
butoni aplicaţi pe torţi.
Consistenţa şi modul de formare a depunerii
arheologice aparţinând epocii bronzului, alături de tipurile de
vase descoperite îşi găsesc cele mai apropiate analogii în
staţiunea de la Lunea - "Poiana Slatinei". Este vorba, aşadar,
de acelaşi tip de aşezare sezonieră, folosită pentru
exploatarea resurselor naturale.
În perioada desfăşurării săpăturilor arheologice de la
" , au fost întreprinSe şi unele cercetări de
Slatina
Veche
"
suprafaţă in apropierea altor fântâni de slatină, de la Pădurăreni
- " Fântâna din sat", Solonţ - "Slatina Fundoaia" şi Sărata Uud.
Bacău). Doar in preajma fântânii de slatină de la Pădurăreni-sat
au mai fost identificate resturi arheologice care indică o folosire
a acestei surse sărate intr-o perioadă mai mare de timp.

sărată de pe dealul Pădurăreni. Micro-regiunea se prezintă
sub forma unui amfiteatru natural, deschis spre E, delimitat la
N şi V de Dealul Osoi, iar la S de Dealul Argintăriei.
Fântâna de. slatină se află intr-o mică vale, afectată
pa�ial de alunecări de teren şi de transformarea unor po�iuni
in mlaştină in jurul izvoarelor unor surse de apă semi
permanente. Cu prilejul perieghezei efectuate in 2002 din
apropierea fântânii amenajata pentru izvorul de apă sărată s
au cules materiale ceramice care dovedeau prezenţa aici a
unor comunităţi străvechi. Depunerea antropică propriu-zisă,
acumulată in timp indelungat, ca urmare a activităţilor de
obţinerii a sării din saramură, se află la 1 5 m S faţă de fântână
şi constă in două movile, de dimensiuni relativ mici şi formă
ovală, aflate una in continuarea celeilalte, orientate E - V şi
coborând spre E (diferenţa de nivel dintre baza primei movila
şi punctul cel mai inalt al celei de-a doua este de 6,30 m).
Săpăturile întreprinse in vara anului 2003 au constat
in secţionarea longitudinală a sectorului neafectat de
alunecările de teren, eroziuni şi intervenţiile antropice lângă
izvorul de terasă. Secţiunea 1, de 14 x 2 m a fost trasată pe
"movila" mai apropiată de fântână, iar secţiunea 1 1 , de 7 x 2 m,
având aceeaşi orientare pe direcţia E - V ca şi prima, a fost
trasată ceva mai sus la cea. 5 m de aceasta, profilul său sudic
fiind pe direcţia profilului de N al primului şanţ.
Partea superioară a depunerii din prima movilă se
datorează alunecărilor pantei de-a lungul timpului. S. 11 oferă o
situaţie mai clară, panta fiind in această po�iune mai puţin
accentuată şi nivelurile mergând relativ drept. S-a constatat că:
- stratul vegetal, de culoare brun-cafenie, are consistenţă
prăfoasă şi o grosime de 0,05-0, 1 5 m, conţinând o cantitate
însemnată de ceramică fragmentară, preistorică şi modernă;
- următorul strat, de aceeaşi culoare, conţine materiale
arheologice amestecate din mai multe epoci (neo-eneolitic,
epoca bronzului, a doua epocă a fierului, epoca modernă),
reprezentând rezultatul alunecărilor pantei;
- între -0,1 O m (in capătul de V) şi -0,30 m (spre E) in S. 1 şi la
-1 ,20 m in S. 11 se observă un nivel de consistenţă mai dură,
compus din straturi succesive de cenuşă şi pământ ars, de
culoare neagră-maronie, conţinând fragmente ceramice din
epoca bronzului - cultura Costişa-Komarovo;
- nivelul Costişa-Komarovo suprapune o depunere argiloasă, de
culoare brun-cafenie, de consistenţă dură, apa�inând neo
eneoliticului - cultura Cucuteni, faza A;
- primul nivel de frecventare de la Slatina Veche, aflat imediat
deasupra lutului galben, steril, de aceeaşi consistenţă ca şi
nivelul Cucuteni, dar de culoare ceva mai galbenă, conţine
materiale specifice culturii Precucuteni, faza III.
În S. IC 3-4 a fost surprins parţial, la -0,20 - -0,60
m, Complexul 1 o structură de consistenţă dură, de formă
neregulată (probabil ovală), constând in sol cafeniu cu
fragmente de cărbune şi pigmenţi de arsură, inglobând şi o
cantitate relativ mare de fragmente ceramice. Complexul
urmează trama movilei şi coboară in pantă spre S şi spre E.
Principala categorie de vestigii descoperită in
staţiunea de la Cucuieţi-S/atina Veche o constituie ceramica,
extrem de fragmentară. Trebuie remarcat faptul că, deşi in al
doilea nivel a fost identificată şi ceramică aparţinând epocii
fierului (La Tene-ul geto-dacic) şi epocii moderne, nu există un
nivel propriu-zis din nici una din aceste epoci. De asemenea,

The 2003 excavations from Cucuieţi-S/atina Veche
represent the first researches in this newly discovered site.
This salt spring was frequented from Neolithic and Chalcolithic
Ages (Precucuteni and Cucuteni cultures) since the lron Age
and, as a resul!, a 2 metres archaeological depasit was
formed. The levels consist in large masses of ash and
charcoal, burnt soil - remains of ovens without a well-defined
structura, and in a grea! amount of potsherds. There were no
usual artefacts found in these levels, neither traces of
buildings, which indicates that we are dealing with a
temporary camp laid out from time to time for producing the
crystallised salt from the spring salty water. At the presant
state of researches we agree that a grea! amount of pottery
belongs to an early phase of the Middle Bronza Age, closest
analogies being encountered at Lunca-"Poiana Slatinei". Also,
the environment is very similar to those from Lunea - forested
area, salty waters and a semi-permanent drinking water
source in the proximity of the site.

-

66. Dalboşeţ, corn. Dalboşeţ, jud. Caraş Severin
Punct: Dragomireana
Cod sit: 52589.02

Colectiv: Doina Benea - responsabil, Mariana Cringuş
responsabil sector, Atalia Ştefănescu (UV Timişoara - CSIA)

Cercetarea edificiului de epocă romană de la
Dalboşeţ-Dragomireana a continuat şi in cursul anului 2003,
prin trasarea unei secţiuni S 1/2003, situată la 39,50 m de
111
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colţul casei lui Nicolae Găină. Dimensiunile secţiunii au fost de
1 2 x 2 m. Caroiajul s-a efectuat din doi în doi m.
În secţiune s-au conturat trei ziduri realizate în
tehnici diferite:
Zidul ! a apărut la 3,55 m de mal şi este construit din piatră de
râu şi lut, având o lă�me de 0,75 m. Din elevaţie se mai
păstrează 0,30 m, zidul fiind ridicat din bolovani mari de râu
pe laturi, iar emplectonul fiind realizat din piatră mai mică de
râu cu lut. Fundaţia zidului de 0,65 m era din piatră măruntă
de râu cu pietriş şi lut.
Zidul 11 s-a conturat la 9,1 5 m de punctul O al secţiunii şi avea
o lăţime de 0,75 m. Era realizat din piatră de râu şi lut pe
fundaţia unui zid cu mortar.
Zidul III a apărut iniţial în profilul de N, în continuarea zidului 11
şi a fost mai bine surprins odată cu deschiderea unei casete
paralele cu secţiunea. Acest zid este realizat într-o tehnică
diferită, din piatră de râu şi mortar, având lăţimea de 80 m şi
fundaţie de 1 ,20 m (fazele de fundaţie au fost despărţite prin
două pelicule de pietriş);
Pornind de la analiza stratigrafică, s-au conturat
următoarele nivele:
- humus actual deranjat de lucrările moderne;
- strat de lut cu piatră şi ţigle care suprapune zidul !;
- nivelul IV de locuire conturat de prezenţa celor două ziduri
ridicate din lut şi piatră de râu;
- groapă antică ce apare în primii 3,50 m, delimitată de
fragmente de ţiglă şi olane romane, tăiată de zidul 1,
adâncimea maximă a gropii fiind de 2,30 m;
- nivelul III reprezentat de zidul roman din piatră legată cu
mortar;
- nivelul i l de locuire este marcat prin fază de lemn şi acoperiş
din ţigle şi olane romane formând un strat compact pe o
suprafaţă destul de mare;
- amenajare a nivelului 1 de locuire observată prin prezenţa
lutului;
- nivelul 1 cu locuinţă din lemn, unde au apărut cioburi dintr-o
oală dacică cu brâu sub buza dreaptă; probabil acest nivel
este distrus de un incendiu, ca dovadă fiind lutul de culoare gri
de deasupra precum şi urmele de arsură;
- sterilul apare la o adâncime de 1 ,95 m în prima parte a
secţiunii.
Această stratigrafie se conturează acum pentru
prima dată, ea nemaifiind surprinsă în secţiunile efectuate în
campaniile anterioare.
Paralel cu secţiunea a fost trasată o casetă C
1/2003, între m. 3,5-12 ai secţiunii S 1, cu un martor de 0,50 m.
În casetă a apărut continuarea zidului Z2 păstrat pe o lungime
de 1 m, cu elevaţie de 0,26 m, dar nu a fost surprinsă şi
continuarea zidului din piatră şi lut. De asemenea, la
adâncimea de 0,72 m apare în casetă podeaua de
cocciopesto, cu două straturi de 0,7 şi 0,6 m, separate de un
nivel de lut de O, 12 m. Peste cele două podele se afla un strat
compact de ţigle. Totodată a fost surprinsă închiderea
încăperii cu o lungime de 5,40 m. Sub zidul de mortar, în zona
colţului camerei, mai apar trei rânduri de piatră dispuse pe
baza de mortar a unei fundaţii. Cele două podele de
cocciopesto cu un strat de lut nivelator intre ele sugerează
existenţa a două faze de locuire ale încăperii.
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La o distanţă de 20 m de secţiunea S 1 a fost
dezvelită jumătatea unui turn (bazin) T 1/2003 de apă rece, cu
un diametru interior de 4,20 m, cu zidul circular având o lătime
de 0,60 m, din piatră de râu cu mortar. Zidului bazinului ii �ste
adosat un alt zid, indreptat spre sec�unea S 1, realizat tot din
piatră cu mortar. A fost surprins colţul acestui zid, realizat din
cărămidă (1=0,25 m, L=0,50 m). Pe o lungime de 0,5Q-1 ,50 m
cele două ziduri au fost scoase şi nu mai putem observa decât
urma lor. Zidul bazinului din care se mai păstrează in prezent
2-3 asize are o fundaţie din piatră de râu cu mortar şi pietriş
compact în care ne-am adâncit 70cm fără a putea, din cauza
durităţii, să atingem nivelul de steril.
Bazinul avea o podea din cocciopesto cu o grosime
de 0,25 m, dispusă pe un pat de piatră şi unul de lut, precum
şi o bordură de cocciopesto cu o lăţime de O, 1 O m. Între zidul
bazinului şi bordură a fost identificat pe o lăţime de O, 1 O m
canalul de scurgere a apei.
De asemenea, a fost identificată conducta de
scurgere, situată la 1 ,80 m de marginea stângă a bazinului, in
porţiunea investigată de noi, unde a fost stabilit punctul O.
Conducta, cu un traiect descendent pe sub zid, avea un
diametru de O, 1 O m. Atât deasupra ei cât şi lateral, conducta,
păstrată până la jumătatea zidului, este protejată de câte două
cărămizi, prinse între ele cu un strat de mortar care poate
atinge pe alocuri şi grosimea de 0,30 m. Porţiunea de zid din
dreptul conductei este destul de rudimentară.
Ca material, în zona bazinului s-au descoperit
fragmente de conducte, ghivece de boltă, un fragment de
antefix de lut.
Cercetările arheologice întreprinse in cursul anului
2003 au evidenţiat existenţa unei noi faze de locuire, care nu
a mai fost surprinsă în campaniile anterioare. Din păcate,
absenţa in continuare a materialului arheologic nu permite o
incadrare cronologică clară.
Planşa 21 A.

The archaeological research in 2003 at Dalboşeţ
established the stratigraphy of a cold-water tower (pool) and
also proved the existence of a fourth phase, not found during
the previous campaigns. Unfortunately, !here is stil! no
possibility for a chronological framing.
67. Desa, corn. Desa, jud. Dolj
Punct: Castraviţa
Cod sit: 72043.01

Colectiv: Petre Gherghe - responsabil (Univ. Craiova), Florin
Ridiche (MO Craiova)

În anul 2003 au fost continuate cercetările
arheologice pe grindul "Castraviţa" , localitatea Desa, jud.
Dolj 1• Astfel, la aproximativ 13 m NE de turnului (T1 ), cercetat
în campania 2002, a fost identificat încă un turnul pe care l-am
notat cu sigla T3. Au fost trasate patru suprafeţe, S 1 , S 2, S 3
şi S 4, cu dimensiunile de 7 x 8 m lăsându-se un martor "în
cruce" cu grosimea de 0,50 m. Suprafeţele au fost caroiale
astfel: pe martorul orientat N - S s-au pus ţăruşi din 2 in 2 m
numerotaţi începând cu A la N până la H spre S iar pe
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martorul orientat E - V s-a pus un alt rând de ţăruşi, tot din 2
în 2 m, numerot�ţi începând cu 1 la E până la 9 spre V. Din
lipsă de fonduri au fost cercetate numai suprafeţele S 1 şi S 3:
La -0,20 m au apărut primii bolovani din calcar. Se contmua
săpătura, în ambele suprafeţe, până la adâncimea de 0,40 m.
În S 1 apar mai mulţi bolovani din calcar şi gresie grupaţi
aproximativ în colţul sud-estic, chiar uşor aliniaţi pe direcţia E V, şi partea superioară a primului strat din pietre de râu, tot în
aceeaşi zonă. În S 3 pe lângă profilul de V, în caroul F4, a
apărut un grup de zece bolovani din calcar şi gresie, orientat
E - V, la o adâncime cuprinsă între O, 14 şi 0,22 m. In caroul
G4 a aceleiaşi suprafeţe, chiar în colţul sud-vestic, a apărut un
alt grup de bolovani din calcar şi gresie, situat la o adâncime
cuprinsă între 0,32 şi 0,45 m. În urma răzuirilor făcute la
adâncimile de 0,20 şi 0,40 m, in ambele suprafeţe, nu s-au
găsit urme de intervenţii ulterioare. in pământul săpat până la
această adâncime s-au găsit, împrăştiate, fragmente ceramice
din neolitic, epoca bronzului şi Hallstatt rezultate probabil din
distrugerea unor straturi de cultură, anterioare momentului
ridicării turnului.
Grupuri de bolovani din calcar şi gresie au mai
apărut in colţul nord-estic al lui S 3, în carourile D1 şi E1 , la o
adâncime cuprinsă între 0,66 şi 0,85 m dar şi in S 1 , la
adâncimile de 0,41 şi 0,75 m. in S 1 , caroul D6, la -0,40 m a
fost găsit un fragment din buza unui castron hallstattian,
canelat, aflat sub bolovanii de calcar, între aceştia şi primul
strat din pietre de râu. În carourile C5, C6, C7, D5, D6 şi D7,
între adâncimile 0,39 şi 0,50 m a apărut primul strat format din
pietre de râu ce aveau un diametru care varia între 15 şi 20
cm. În S 3, la 4,20 m distanţă de profilul vestic şi la 1 ,80 m de
cel sudic, la adâncimea de 0,40 m, aproximattv la marginea
tumulului, a apărut un fragment de sârmă plurispiralică,
"saltaleone", din bronz. În momentul în care săpătura a ajuns
la adâncimea de 0,40 m în S 1 şi S 3, s-a inceput înlăturarea
stratului vegetal în S 2 şi S 4. După inregistrarea şi degajarea
grupurilor de bolovani din calcar şi gresie din S 3 s-a continuat
adâncirea săpăturii. Astfel, tot în S 3, a apărut la 0,68 m
adâncime şi la distanţa de 1 ,68 m faţă de profilul sudic şi 2,47
m faţă de profilul vestic, aproximativ la marginea tumulului, o
fibulă cu piciorul în formă de scut beotic. În caroul E4, la
distanţa de 0,80 m de profilul vestic şi 2 m de cel nordic, la
0,70 m adâncime, a fost găsit un vârf de lance, patru
fragmente de calotă craniană umană şi un fragment ceramic
de culoare neagră, lustruit, hallstattian; aproximativ în acelaşi
loc, la o adâncime mai mică, 0,34 m, a apărut un bolovan de
calcar. În caroul E2, la 0,95 m distanţă de profilul nordic şi
2,48 m de profilul estic, la 0,78 m adâncime au apărut trei
fragmente de oase umane, probabil resturile unui mormânt pe
care l-am numerotat cu M4. Tot în S 3, caroul F4, lângă
profilul vestic, la 0,66 m adâncime, sub stratul din bolovani de
calcar, a fost găsită o ceaşcă de tip Basarabi; diferenţa de
adâncime dintre stratul de bolovani şi ceaşcă fiind de 0,48 m.
În carourile D1 şi E1, sub stratul din bolovani de calcar şi
gresie menţionat anterior, în colţul nord-estic al lui S 3, au fost
descoperite, la o adâncime cuprinsă intre 0,80 m şi 0,87 m,
două fragmente de la o buză de castron hallstattian, un
fragment din buza altui castron decorat cu caneluri şi încă
două fragmente de la vase din aceeaşi epocă, se pare sparte
pe loc din vechime, alături de pietre de calcar de dimensiuni

mai mici. Diferenţa de adâncime dintre stratul de pietre de
deasupra şi fragmentele ceramice era de aproximativ 0,10 m.
În acest nivel, 0,10 m, au fost descoperite fragmente ceram1ce
din epoci anterioare perioadei hallstattiene.
În S 1 , aproximativ in carouriie C5 şi C6, la o
adâncime cuprinsă între 0,52 m şi 0,57 m, a fost dezvelit al
doilea strat format din pietre de râu; acesta apărea pe profilul
sudic al suprafeţei la o adâncime de 0,43 m. Printre pietrele
din acest strat au fost găsite şi fragmente ceramice
hallstattiene, tipice culturii Basarabi.
Am putea afirma in actualul stadiu de cercetare, că
bolovanii de calcar au apărut mai mult spre marginea turnului
iar in partea centrală a acestuia lipsesc. În S 3 nu s-au găsit
pietre de râu. Între stratul din bolovani de calcar şi următorul
nivel cu materiale arheologice hallstattiene din ambele
suprafeţe (S 1 şi S 3) se află un nivel de pământ in care au
fost găsite numeroase fragmente ceramice atipice din epoci
anterioare.
În S 3, caroul E4, la o adâncime de 1 ,02 m, a apărut
o ceaşcă de tip Basarabi2 1ângă care se afla un dinte uman. in
caroul 04, la adâncimea de 0,96 m, a fost găsit un fragment
de os uman (tibie) lângă care se afla o ceaşcă de tip Basarabi
căreia îi lipsea o parte din buză şi toartă, probabil un
mormânt, pe care l-am notat cu M3. În caroul E3, la 0,85 m
adâncime, a fost descoperit un vas de tip Basarabi cu urme
de ardere secundară. Tot în S 3, carourile F4 şi G4, lângă
profilul vestic, la adâncimea de 0,85 m, au apărut, cinci
fragmente de oase umane, de la bazin şi membrele inferioare
fără a fi în conexiune anatomică. Probabil, ca şi in cazul lui
M3, aceste fragmente de oase umane indică resturile unui
mormânt descompus sau descompletat din vechime şi pe
care l-am notat cu M2 . În caroul F4, la adâncimea de 0,68 m,
a fost găsit un castron hallstattian, spart pe loc, cu buza trasă
în interior şi decorată cu caneluri. La aproximativ 0,21 m spre
SE, la aceeaşi adâncime, a fost dezvelit un bolovan de calcar.
La demontare, sub castron au apărut mici fragmente de oase
umane. Este greu de precizat dacă acest castron a aparţinut
vreunui mormânt separat sau dacă il putem pune in legătură
cu M1 sau M2. În caroul F4, la adâncimea de 0,87 m, au fost
găsite trei fragmente de oase umane, aflate in conexiune
anatomică; s-au păstrat tibia şi femurul de la piciorul drept si
tibia stângă. Se pare că scheletul a fost aşezat pe spate, în
poziţie întinsă, şi are orientarea NE - SV. Aproximativ în zona
genunchilor s-a găsit un fragment de la un vas de tip
Basarabi. Acest mormânt a fost notat cu M1 . Tot în S 3, caroul
E4, lângă profilul vestic, la adâncimea de 0,94 m, a fost
descoperit un castron întreg, cu buza trasă in interior şi
decorată cu caneluri in exterior. La aproximativ O, 1 6 m SE de
castron a apărut o brăţară spiralică din bronz, iar la 0,30 m NE
de castron a fost găsită o a doua brăţară spiralică din bronz,
identică ca dimensiuni cu prima, numai că aceasta din urmă a
fost depusă pe cani şi păstra in interior, doar pe lăţimea ei,
două fragmente de oase de la braţul unui copil. La aproximativ
0,40 m NNE de castron şi la 0,22 m N de ultima brăţară
menţionată, la 0,90 m adâncime, au fost descoperite câteva
fragmente de oase umane incinerate; la O, 1 O m E de brăţara
aflată pe cani a mai apărut un mic fragment de os uman,
probabil de la unul din membrele superioare ale unui copil; tot
in aceeaşi zonă dar la 0,40 m NNE de oasele incinerate a fost
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descoperit un fragment ceramic cu decor tipic culturii Basarabi
(triunghiuri haşurate in interior realizate prin incizie). Întregului
complex fun �rar găsit in caroul E4 i s-a spus complexul
funerar nr. 1 . In S 1 , aproximativ carourile C5, D5, C6 şi D6, la
adâncimea de 0,61-Q,69 m, a fost dezvelit al treilea strat
format din pietre de râu care ocupă o suprafaţă de 3 x 1 ,43 m.
Sub stratul de pietre menţionat mai sus a fost găsit un alt strat
din pietre de râu care începea de la adâncimea de 0,66 m,
lângă profilul sudic, şi ajungea până la adâncimea de 0,91 m
spre extremitatea nord-estică. Sub ultimul strat din pietre de
râu, al patrulea, a fost găsit, in carourile C6 şi D6, la
adâncimea de 0,91 m, un castron hallstattian spart pe loc din
vechime, iar sub castron şi in imediata apropiere a acestuia,
au fost dezveliţi nouă bolovani plaţi din gresie. Ei au fost
aşezaţi in mod intenţionat, aproximativ ca o masă rotundă, şi
peste aceştia a fost aşezat castronul. La aproximativ 0,70 m
SE de castronul menţionat a fost găsit, la 0,95 m adâncime,
un al doilea castron spart pe loc din vechime, pus pe patru
bolovani plaţi, din gresie.
Atât în S 1 cât şi in S 3, la adâncimea de 1 ,15 m, au
apărut numeroase oase de cal, mai frecvente mandibulele. În
colţul nord-estic al lui S 3, în caroul D1 , la aceeaşi adâncime,
a fost găsită o fibulă din fier de la care se mai păstrează o
parte din corp, iar capătul de care era prins arcul este puţin
lăţit. Lângă fibulă au fost găsite şi trei fragmente ceramice de
tip hallstattian.
Datorită faptului că şantierul arheologic nu a avut
fonduri, cercetarea desfăşurându-se cu ajutorul studenţilor
pasionaţi de arheologie de la Facultatea de Istorie, Geografie,
Filosofie din Craiova şi ţinându-se cont că solul viu a apărut la
o adâncime de aproximativ 1 ,60 m, mai mare decât cea din
turnului 1 săpat in 2002, nu s-au putut deschide suprafeţele _S
2 şi S 4 iar in S 1 şi S 3 nu s-a ajuns peste tot la solul viu. In
aceste condiţii, atât in S 1 cât şi in S 3 am trasat secţiuni de
control cu o lăţime de 1 m, pe lângă profiluri, in care s-a săpat
până la solul viu.
După degajarea profilurilor şi desenarea lor s-a
constatat că turnului a fost ridicat până la înălţimea de
aproximativ 1 ,25 m de la solul antic; mantaua acestuia fiind
formată din două straturi de pământ dintre care cel superior
apare numai spre marginea tumulului. Aşa cum se observă şi
pe profile, in campaniile viitoare cercetarea trebuie extinsă pe
limitele exterioare ale tuturor suprafeţelor, spre N, S, E şi V.
in ceea ce priveşte structura tumulului observăm că
mai întâi au fost depuse, pe solul antic, numeroase oase de
cal, situaţie exemplificată de profilul nordic al lui S 3. După
aceea s-a început ridicarea mantalei prin depunerea unui nivel
de pământ cu o grosime ce variază intre 0,35 şi 0,60 m aşa
cum se observă pe profilul sudic al lui S 1 şi pe cel vestic al lui
S 3, in dreptul complexului funerar nr. 1 . După ridicarea
acestui prim nivel de pământ a urmat depunerea vaselor,
pieselor de metal şi a oaselor umane din S 3 şi realizarea
structurii de pietre din S 1 . În final a fost pus un ultim nivel de
pământ, omogen din punctul de vedere al compozitiei şi culorii
cu cel de sub materialele arheologice din S 3 şi cu cel de sub
structura de pietre din S 1 constituindu-se astfel primul strat al
mantalei, cel inferior. Pe acest strat de pământ au fost aşezaţi
bolovanii de calcar şi gresie mai mult spre marginea tumulului
şi care nu constituie o manta compactă. A urmat depunerea

ultimului strat de pământ tot spre marginea tumulului, peste
bolovanii de calcar şi gresie. Nu ştim dacă, iniţial, bolovanii din
calcar şi stratul superior de pământ au acoperit tot turnului sau
nu. Pe de altă parte trebuie menţionat că materialele
arheologice din epocile anterioare au fost găsite mai mult în
stratul superior de pământ decât in cel inferior după cum
acest pământ a fost excavat din imprejurimile tumulului.
Din punctul de vedere al structurii, turnului {T3)
cercetat in această campanie, la Desa, are analogii cu tumulii
nr. III şi VII de la Basarabj3 unde constatăm că materialele
arheologice nu au fost aşezate pe solul antic. De asemenea,
ca dimensiuni, turnului de la .Castraviţa" se aseamănă cu
movilele 11, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XV, XVI şi XVII de la
Balta Verde4• În plus, inventarul funerar al tumulului de aici se
afiă mai mult in partea sudică la fel ca in movila Il de la Balta
Verdes Mai precizăm că analogii pentru materialele
arheologice descoperite găsim în necropolele de la Basarabi6
şi Balta Verde-Gogoşu7. Nu excludem posibilitatea ca piesele
menţionate de Mircea Petrescu-Dâmboviţa să provină din
zona punctului cercetat de noi8.
in ceea ce priveşte incadrarea cronologică
considerăm că atât turnului (T3) cât şi ceilalţi tumuli cercetaţi
la Desa sunt contemporani cu cei din necropolele de la
Basarabi şi Balta Verde-Gogoşu şi se datează, cu rezervele
datorate stadiului cercetării, in secolul VIII a. Chr9.
Ritul de înmormântare folosit în turnului (T3) este
inhumaţia. in stadiul actual al cercetării nu ştim dacă
incineraţia, prezentă la CF 1 , a fost folosită ca un rit secundar
sau ca parte din ritual şi, din aceleaşi considerente, apreciem
că este prematur să ne pronunţăm asupra semnificaţiei
acestui turnul (T3), mai întâi, pentru că au apărut noutăti
esenţiale de ritual in suprafeţele cercetate S 1 şi S 3 şi in al
doilea rând, S 2 şi S 4 urmează a fi cercetate abia in vara
anului 2004 când, sperăm, MO Craiova va obţine, din partea
Consiliului Judeţean Dolj, fondurile necesare pentru
continuarea cercetării.
Planşa 21 8.

Note:
1 . Primele sondaje au fost efectuate în vara anului 2001 în
punctele .Castraviţa" şi "La Ruptură" . Vezi CCA 2002
2. Desenele au fost realizate de către muzeograf-topograf
Violeta Stănescu; ceramica a fost restaurată de către Viorel
Cojocaru, iar prelucrarea grafică şi tehnoredactarea au fost
asigurate de către ing. Daniela Bârsan şi Alina Bălan, cărora
le mulţumim şi pe această cale. Inventarul metalic şi ceramic
al tumulului nu a fost restaurat şi desenat in totalitate urmând
să facă obiectul unui studiu ştiinţific mai detaliat.
3. Vladimir Dumitrescu, La necropole tumulaire du premier
âge du fer de Basarabi (Dep. de Dolj, Oltenie), Dacia NS 12,
1 968, p. 1 85, fig. 6.
4. Dumitru Berciu Eugen Comşa, Săpăturile arheologice de la
Balta Verde şi Gogoşu (1949 şi 1950), Materiale 2, 1956, p.
321 , 327, 329, 330, 332, 334, 338, 339, 351 , 353.
5. Ibidem, p. 323.
6. VI. Dumitrescu, op. cit. , p. 21 1 , fig. 21/1 ; 22/1 pentru fibula
cu piciorul în formă de scut beotic; p. 215-216, fig. 23/1 , 4
pentru sârma plurispiralică; fig. 24/4 pentru castronul de la CF
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Monoliner-ului ABS. În acelaşi timp s-au inceput cercetările in
zona podului in vederea restaurării podului de lemn şi a intrării
principale in cetate, şi s-au continuat cercetările începute in
prima etapă.
A treia etapă care a avut loc in perioada 1 5.09.2003
- 22.09.2003 a avut ca obiectiv descărcarea de sarcină a
gropilor de stâlpi pentru şinele Monoliner-ului ABS,
concentrându-se in special asupra gropii cu numărul cinci.
În perioada 23.09.2003 - 13.1 0.2003, a avut loc a
patra şi ultima etapă de cercetări din acest an şi a vizat
continuarea cercetării din zona podului.
Sectoru\ 1 - incinta a doua
în prima etapă s-au trasat o secţiune şi o casetă.
S1 (03) cu dimensiunile 8,20 x 2 m, a fost trasată aproximativ
pe direcţia N - S, perpendiculară atât pe zidul cetăţii cât şi pe
zidul celei de-a doua incinte. Pe profilul de V s-a păstrat o
parte din zidul de incintă. Imediat după stratul vegetal, la O, 13 m a apărut drumul de rond al zidului de incintă, cu o
lăţime de 0,99 m la aproximativ aceeaşi adâncime, la 1 ,60 m
de drumul de rond a apărut un zid cu o grosime de 1 .55. m,
încălecat de zidul de incintă de sec. XVI. Zidul este realizat
din piatră legată cu mortar de bună calitate. Cele doua
paramente sunt realizate din pietre aşezate regulat, iar miezul
este format din fragmente de piatră innecată in mortar
(emplecton). Materialul arheologic descoperit in această
secţiune este divers şi constă din fragmente ceramice
(fragmente de vase şi de cahle), obiecte de fier (in cea mai
mare parte a lor cuie, dar şi un mâner de cuţit ce prezintă la
capăt un ornament poligonal din os - databil in a doua
jumătate a secolului al XVI-lea) şi material osteologie (bovine
şi ovine). Tot aici, in dărâmătura zidului descoperit, au apărut
două monede, dintre care una este un denar emis in 1 540 de
Ferdinand 1 {1 526-1 564), cealaltă nefiind determinată din
cauza stării de degradare, dar apărută in acelaşi context.
Din materialul ceramic, cea mai mare parte apa�ine
sec. XVII-XVIII, iar restul se poate încadra între sec. XV-XVI.
C1 (03) a fost trasată in bastionul de tragere, urmând traseul
acestuia, circular. Celelalte două laturi au dimensiunile de
5,1 5 m respectiv 3,90 m caseta a fost realizată intre cele două
secţiuni efectuate in 2002, fiind lăsaţi martori de 1 ,20 m. Pe
latura de N la -Q,30 m a apărut un zid de piatră legată cu
mortar (dimensiuni L=1 ,90 m, 1=0,70 m). Pe profilul vestic a
apărut un alt zid, având forma unui contrafort, care face cot cu
cel deja apărut. La aproximativ aceeaşi adâncime a apărut şi
drumul de rond ce are o lăţime de 0,90 m. La -Q,85 m a
apărut mortar, placat cu piatră, pe toată suprafaţa casetei. S-a
putut continua săpătura doar intr-o singură parte. Aici s-a
constat că pe o grosime de aproximativ O, 1 5 m mortarul este
de bună calitate, apoi calitatea acestuia scade datorită
creşterii procentului de pietriş din compoziţie. Această
umplutură coboară până la stânca nativă. Având in vedere şi
zidul care se poate observa la câţiva metri spre N, zid paralel
cu cel descoperit in săpătură se poate deduce că aici a existat
o platformă de artilerie uşoară (archebuză), ce aparţine
secolului al XVIII-lea.
Materialul ceramic descoperit aici constă din
fragmente ceramice databile in secolul al XVIII-lea.
Sectorul il - incinta a treia

1 ; fig. 32/2, 3; 33 pentru ceşti atât ca formă cât şi ca tehnică
de realizare a decoru\ui.
7. O. Berciu, E. Comşa, op. cit., p. 323, fig. 52/5; p. 328, fig.
58/4 pentru castronul de la CF 1 ; p. 329, fig. 59/1 ; 1 1 2/2; p.
366, fig . 96/3; p. 370, fig. 1 01/5; 1 1 2/3 pentru ceşti; p. 332
pentru sârma plurispiralică ; p. 342, fig. 69/1 ; 1 26/6; p. 360,
fig. 90/1 ; fig. 1 00/5; p. 433, fig. 1 52; p. 441 pentru fibula cu
piciorul in formă de scut beotic.
8. Mircea Petrescu-Dâmboviţa, Depozitele de bronzuri din
România, Bucureşti 1 977, p. 1 65, pl. 402/19-24.
9. Alexandru Vulpe, Archăologische Forschungen und
Historische betrachtungen Ober das 7. bis. 5. Jh. im Donau
Karpatenraum. Cercetări arheologice şi interpretări istorice
privind sec. VII-V i. e. n. in spaţiul carpato-dunărean, Memoria

Antiquitatis 2, Piatra Neamţ, 1 970, p. 1 84-1 85, p. 196-1 97;
vezi mai nou, pentru cronologie. Istoria Românilor, voi. \,
Bucureşti, 2001 , p. 327 şi urm.; p. 337.

In 2003 the arheologica\ researches were continued
on "Castravita" point, Desa town, Dolj county. The digging
started in the tumulus which had a complex structure. This is
made up of two stratifications of ground and between them
!here has been found, on the exterior edges, a mantie formed
of ca\careous stones. The arheologica\ materials and the four
leve\s of river stones were not placed on the ancient ground.
68. Deva, jud. Hunedoara
Punct: Cetate
Cod sit: 86696.01.

Colectiv: Daniel Ţuţuianu - responsabil, Adriana Ardeu, Ionuţ
Codrea (MCDR Deva)

Cetatea Deva este o zonă cu patrimoniu arheologic
cunoscut, inclus pe lista monumentelor istorice, şi se află in
intravilanul oraşului Deva, pe malul stâng al Mureşului la 46Q
lat. N şi 22° \ong. E insumând o suprafaţă de aproximativ 30
ha. Cetatea se află pe o formaţiune de natură vulcanică ce se
desprinde din masivul Poiana Ruscăi, constituind punctul cel
mai inalt spre N, având o altitudine de 378 m faţă de nivelul
mării şi 184 faţă de oraş.
. Din complexul cetăţii se mai păstrează edificiul
principal de pe culmea dealului şi cele trei incinte care
urmează forma terenului, prevăzute cu po�i întărite cu turnuri
şi contraforturi. Primele săpături cunoscute, efectuate in
interiorul cetăţii, au fost realizate in anii 1969 - 1970 când s-a
degaja! pa�ial de dărâmături interiorul cetăţii şi spaţiul dintre
cele două curtine. Apoi au fost executate săpături şi alte
campanii de cercetare până in anul 2002.
Prima etapă de săpături a avut loc în perioada
24.03.2003 - 14.04.2003, a vizat cercetarea zonei dintre
prima şi a doua incintă in partea estică a cetăţii in bastionul de
tragere circular şi in imediata apropiere a acestuia, unde s-a
propus amplasarea staţiei de sosire a Monoliner-ului ABS.
A doua etapă desfăşurată intre 1 3.05.2003 14.1 7.2003, a avut ca obiectiv cercetarea zonei dintre
incintele a doua şi a treia in partea răsăriteană a cetăţii, unde
a fost propusă o nouă amplasare pentru staţia de sosire a
1 15
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S 2(03), începută în a doua etapă, are dimensiunile de 1 O x 2
m şi a fost trasată pe direcţia NV între incinta a treia şi stânca
nativă ce susţine a doua incintă, înaintea bastionului şi după
scara în spirală. Aproximativ la mijlocul secţiunii a fost lăsat un
martor de 1 ,20 m. La adâncimea de 0,30-{),40 m pe aproape
90% din suprafaţa secţiunii a apărut stânca nativă. În rest
secţiunea s-a adâncit până la -1 ,60 m. Lângă zidul de incintă
o po�iune de aproximativ 0,30 m a rămas nesăpată datorită
apariţiei unui cablul electric.
Materialul arheologic descoperit în urma săpăturii
constă in fragmente ceramice databile in secolul al XVIII-lea.
Sectorul III - zona gropilor
Din acest sector s-au recuperat la adâncimea de
2,40 m resturile unei locuinţe cu pereţi groşi de chirpic şi urme
de pari, antrenată in stratul de dărâmătură rezultat in urma
exploziei.
Materialul ceramic (amestecat cu cel medieval)
recuperat, indică apartenenţa acestei locuinţe la cultura
Coţofeni. Prelucrarea materialului ceramic sugerează
existenţa unei locuiri apa�inând unei faze finale a acestei
culturi.
Sectorul IV - zona podului
Intrarea principală in cetate se află in partea de V şi
este formată din mai multe elemente. Primul este podul de
lemn, apoi poarta principală, care avea pod rabatabil, şi o a
doua intrare, secundară care făcea legătura cu curtea
interioară.
Primul element, podul de lemn, se prezintă astăzi
având două părţi: prima fiind formată dintr-o înşiruire de ziduri
aproximativ perpendiculare pe zwinger-ul cetăţii, iar a doua, o
platformă, flancată pe de-o parte de zwinger, iar la cealaltă
parte de un zid (de sec. XVII) care urmează traseul curbat al
zwniger - ului.
C 2 (03) a fost trasată la baza bastionului Bethlen,
cu scopul de a determina modalitatea de pornire a podului de
lemn. Caseta, cu dimensiunile de 5,25 x 4,65 m, prinde în
coltul de sud-vest zidul de sec. XVII. Iar în partea de N se
op�eşte in stâncă. În colţul de nord-vest caseta prinde o parte
dintr-o structură de mortar vizibilă la suprafaţă (acesta s-a
dovedit a fi o vărarniţă contemporană folosită la restaurările ce
au avut loc în anii 1 970).
Imediat după stratul vegetal (-0,05 m) a apărut
stânca nativă care se adânceşte treptat până la -{),30 m. În
colţul de SE, la adâncimea de -{),10 m a apărut un zid, cu
grosimea de 0,90 m, care este încălecat de zidul existent de
sec. XVII. Acesta se sprijină la rândul lui pe un alt zid care a
apărut la -{),70 m, şi care iese de sub acesta cu 0,35 m.
pentru a surprinde mai bine zidurile, caseta a fost prelungită in
colţul de SE cu 0,50 m spre est şi 0,80 spre S. În acest colţ
stânca nativă a apărut la -{),90m. Materialele apărute in
această casetă sunt fragmente ceramice ce apa�in secolelor
XVII-XVIII.
Cercetările, care au avut loc pe platforma podului,
au plecat de la premisa că trebuie decopertată o parte a
acestei platforme de la C 2(03) până la şirul de ziduri.
S-a inceput decopertarea cu o secţiune, S 3(03), ce
urmăreşte traiectoria curbă a zidului de sec. XVII, la o distanţă
de aproximativ de 3 m de acesta, lăsându-se un martor de

0,90 m de la C 2(03). Secţiunea are dimensiunile de 1 x 20,20
m.
Încă de la primul nivel au existat zone in care a
apărut stânca. Astfel, stânca apare până la m. 6, ca apoi să
dispară pe .o po�iune de 3,40 m, când apare iarăşi doar
pentru 7 m. Intre aceste două porţiuni de stâncă la adâncimea
de 0,30 m a apărut mortar, probabil, vărarniţa folosită pentru
construirea podului. De la m. 1 3 stânca apare doar pe un sfert
din lăţimea secţiunii, aceasta apărând pe toată suprafaţa la 1 ,20 m. De la m. 17,50 stânca apare pe ambele părţi ale
secpunii, adâncindu-se in interior până la -1 m. La m. 1 8 s-a
lăsat un martor de 1 m. Aici pământul este tare, format din
aşchii de stâncă amestecate în pământ negru. După martor
stânca apare pe toată suprafaţa secţiunii la -{),50 m.
În această secţiune materialul arheologic de orice
natură, lipseşte cu desăvârşire.
S 4(03), cu dimensiunile 3,30 x 1 ,40 m, a fost
trasată astfel încât să prindă in spaţiul ei zidul ce inchide spre
N platforma. Acesta a apărut imediat după stratul vegetal şi
are o grosime de 0,65 m. De la nivelul superior al zidului, în
restul secţiunii a apărut un nivel de umplutură gros de 0,60 m.
Aici au ieşit puţine materiale arheologice, toate ceramice:
fragmente de cahle aparţinând secolului al XVII-lea (unele ce
păstrează urme de smalţ verde), şi o toartă de vas. Sub acest
strat a apărut un strat de pământ negru în care au ieşit mai
multe materiale arheologice (metalice şi ceramice) din care o
secure de dulgher, probabil tot de sec. XVII.
Stânca a apărut lângă zid la ·0,80 m, coborând
treptat, in restul secţiunii, până la -1 ,70 m.
C 3(03) a fost deschisă în zona in care zidul lipseşte
pe o zonă de 2 m. Astfel caseta are dimensiunile 2 x 1 ,1 O m
(din lăţimea casetei 0,60 reprezintă lăţimea zidului). La -{),20
m la un capăt al zidului a apărut o crepidă de fundare ce iese
din zid O, 1 5 m la 0,30 m a apărut stânca pe toată suprafaţa
casetei. Ca şi în S 3(03) nici aici nu a apărut nici un material
arheologic.
The Deva stronghold has a well known
archaeological patrimony, included into the List of Historic
Monuments.
From the mediaeval complex !here stiti exists, on
the tap of the hill, the three precincts, which follows the terrain
shape, having fortified gates with towers and buttresses.
The first known archaeological researches were
carried on between 1 969 and 1970. Afterwards few
archaeological excavations took place until 2002.
The research has been divided into faur digging
stages, and faur sectors. Three of them aimed the top of the
hill, and the fourth one, the eastern slop of the hill. In the first
sector (the second precinct) !here were traced a section - S
1 (03) and a square - C 1 (03). lnto the section S 1 (03) we
discovered a wall, having the width of 1.55 m, superposed by
the 1 61h century precinct. The material is mainly pottery (most
par! belonging to the 171h - 1 81h centuries, and the rest to the
15th 1 6th centuries).
In C 1 (03) we discovered a part of a light artillery
platform (from the 1 81h century).
-
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anterioare, in jurul căreia ar fi gravita! orizontul de
înmormântări.
in urma investigaţiilor din acest an, în interiorul
casetei 33 a fost descoperit un fragment de soclu, realizat din
bolovani de râu, aparţinând unei construcţii din lemn.
Stratigrafic, acest soclu a fost deranjat de fundaţiile anfiladei
estice de chilii, ce se datează în prima jumătate a secolului al
XVII-lea. Traseul soclului are orientarea E - V, pe nivelul de
funcţionarea fiind aşezat un strat consistent de cărbune,
rezultat din incendierea elevatiei care îl suprapunea. la nord
de acest soclu, s-a desco perit, un rest de suport de
pardoseală, de asemenea purtând ample urme de incendiere.
Traseul către V al acestui soclu a fost urmărit prin casetele 33
A şi 33 B. De asemenea, suprapus de talpa fundaţiei curtinei
estice de secol XVII, a fost descoperit M 50, cercetat numai la
nivelul membrelor infenoare. Acest mormânt aparţine tot
orizontului de morminte de sec. XVI.
Considerăm, până la determinarea intregii
planimetrii a construcţiei cu soclu de bolovani, că aceasta ar
putea aparţine unei bisericuţe din lemn, ce este contemporană
orizontului de morminte de sec. XVI. Este cert că această
construcţie a dispărut in urma unui incendiu şi că a fost
imediat înlocuită de incinta de sec. XVII, deoarece mortarul
din nivelul de construire al anfiladei estice de chilii s-a scurs
peste acest soclu din bolovani.
Prin urmare, prima biserică, din lemn, din secolul al
XVI-lea, s-a putut afla pe amplasamentul incintei actuale, fiind
înlocuită in secolul al XVII-lea, de actuala biserică din piatră.
Probabil că abia acum a fost realizată o bisericuţă din lemn, la
V de incinta de zid, care a ars în anul 1791.
Etapa cea mai amplă de edificare, în incinta veche a
mănăstirii, se datează larg, în prima jumătate a secolului al
XVII-lea. Ea mai păstrează următoarele construcţii "in
picioare" : biserica (numai la nivel de altar, naos şi pronaos),
palatul (la nivelul Sectorului Sudic), şi zidul sudic de incintă de
sec. XVII, care acum apare ca un zid de sprijin pentru terenul
din afara fostei incinte.
in urma cercetărilor arheologice de până acum, s-au
putut determina traseele zidurilor de S, E şi parţial de V ale
incintei din prima etapă. Cel puţin pe laturile de S, E şi N,
mănăstirea prezenta o incintă închisă cu ziduri, pe latura de
N, la relaţia cu peretele de vest al stăreţiei existând un turn,
acum dispărut. Faptul că turnul dispărut nu prezenta la colţul
său de nord-vest un zid de relaţie, ne determină să
considerăm că acesta era un turn exterior curtinei nordice.
Sondajul arheologic reprezentat de caseta 37, la exteriorul
laturii de V a actualei stăreţii, ne-a certificat absenţa zidului
nordic de incintă, de sec. XVII, care nu poate fi decât undeva
sub pridvorul acestei stăreţii.
Pe laturile de S şi E, această incintă prezenta
anfilade de chilii şi câte un pridvor sau portic, din care au fost
descoperite fundaţii, in caseta 19/02. La exteriorul acestor
două ziduri de incintă au existat contraforturi, descoperite in
caseta 1 8/02 şi caseta 19/02. Descoperirea, in caseta 33 a
unui complicat sistem de compartimentare a anfiladei estice
de chilii, in interior păstrându-se pardoselii din cărămizi de
epocă la niveluri diferite, ne determină să avansăm ca
supoziţie de lucru, posibilitatea existenţei, la V de turnul de

In the second sector (the third precinct), the section
S2(03) revealed the native rock.
From the third sector (the hollow zone) we
recuperated the remains of a dwelling. The pottery indicates
that there was a Cotofeni dwelling.
The fourth sector aimed the main entrance into the
stronghold - the wooden bridge.
69. Dezrobiti, corn. Frânceşti, jud. Vâlcea
Punct: Măn ăstirea Dintr-un Lemn
Cod sit: 169930. O 1

Colectiv: Emil Lupu (INMI)
Fonduri: ONMI Bucureşti
Proiectant general: SC ABRAL ARTPRODUCT SRL - şef
proiect arh. A.l. BOTEZ
Ctitorie a lui Matei Basarab sau (şi) a nepotului său,
Preda Brâncoveanu, ridicată inainte de anul 1 634, ceva mai
jos de o biserică de lemn (actuala bolniţă), pe care
istoriografia o consideră de sec. XVI. La iniţiativa domnitorului
Şerban Cantacuzino ( 1 678-1 688), au fost efectuate primele
intervenţii la biserica de zid. in timpul scurtei sale domnii,
Ştefan Cantacuzino (1714-1716) a efectuat reparaţii şi a
realizat noi constructii in incintă, realizînd şi o mărire a
spaţiului acesteia. in '1 793 au fost efectuate noi refaceri ale
bisericii, iar in timpul stareţei Platonida (1 808-1 855) este
construită incinta nouă, in prelungirea către E a celei vechi. La
iniţiativa lui Grigore Brincoveanu (1 858-60), este realizat un
paraclis şi alte anexe. Urmează reparaţii şi intervenţii ale
Ministerului Marinei şi Aerului (1938-1 939) şi ale D.M.I., in
1955. Şantier de restaurare al MCC, din 1 991 .
La acest obiectiv au mai fost efectuate şapte
sondaje arheologice in anul 1999, o campanie arheologică în
anul 2001 , urmată de alte două în anul 2002, de către
semnatarul raportului de fată.
in această camp� nie, realizată în perioada 2 iunie 4 iulie 2003, au fost stabilite următoarele obiective:
determinarea planimetriei incintei mănăstireşti şi a evoluţiei
sale; stabilirea zonelor de interes arheologic pentru etapa
următoare de cercetare şi obţinerea datelor arheologice
necesare studiului de fezabilitate pentru amenajarea incintei
vechi. Pentru aceasta a fost efectuată o secţiune şi
treisprezece casete, in incinta veche a mănăstirii. Stratigrafia
din incinta veche a mănăstirii este cea cunoscută din
campaniile arheologice precedente.
Fazeoloqie:
Etapa cea mai veche de existenţă a unui ansamblu
monahal, era cea atribuită unei bisericuţe din lemn, ce ar fi
funcţionat la V de mănăstirea actuală, pe amplasamentul
bolniţei de lemn actuale, ce datează din anul 1813 (fiind
radical restaurată în anul 1955).
Descoperirea, în campania anului 2002, în interiorul
bisericii actuale, a unui orizont de inmormântări, ce a putut fi
data!, cu ajutorul monezilor din inventarul mormintelor, în
secolul al XVI-lea, două dintre morminte fiind "tăiate" de
fundaţiile bisericii actuale, ne determina atunci să ne gândim
la existenţa, in incinta de sec. XVII, a unei biserici din lemn
117

www.cimec.ro

poartă actual, aproape in dreptul altarului bisericii, a unui turn
de poartă dispărut, îngloba! anfiladei de chilii.
În contradicţie cu planul incintei realizat de Weiss in
anul 1731 , in colţul de SV al acesteia, in perimetrul casete lor
32 şi 35, a fost descoperită continuarea către V a curtinei
sudice, de secol XVII. În caseta 35, s-a constatat că aceasta
era ţesută cu un zid orientat N S, care opinăm că aparţine
fostei curtine vestice de sec. XVII. Prin urmare, pe un traseu
apropiat zidului vestic de sprijin actual, ridicat in anul 1965, s
ar afla şi curtina vesUcă a primei incinte. De altfel, in secţiunea
VIII, caseta 40 şi secţiunea Vll/02, au fost descoperite
secvenţe de ziduri ce pot aparţine anfiladei vestice de chilii, ce
a insotit acest zid de incintă.
· A doua etapă pusă în evidenţă de cercetarea
arheologică este reprezentată de construirea actualului
pridvor al bisericii, care prezenta o banchetă interioară din
zidărie de pănă la 36 cm grosime, care a fost demantelată in
anul 1 841 ; pridvorul s-a adosat la pronaos pe toată înălţimea
sa. Tot in această etapă, atribuită iniţiativei lui Şerban
Cantacuzino şi datată absolut în anul 1684, a fost pictată
intreaga biserică.
O etapă neprecizată cronologic, dar ulterioară
incintei de sec. XVII, este reprezentată de construirea unor
ziduri perpendiculare pe curtina estică din această etapă,
surprinse din nou şi in caseta 31 . Tot din această etapă, pe
care o considerăm larg în secolul al XVIII-lea, au fost realizate
recompartimentări ale anfiladei sudice de chilii, şi a fost
demolată o sobă, al cărei soclu a fost descoperit in caseta 38.
În această perioadă se situează şi construirea unui
sistem de aducţiune a apei, din care au fost descoperite două
conducte de olane, în secţiunea Vl/02 şi în caseta 36 şi
sectiunea VIII. De un caracter probabil este prezenţa unei
fântâ ni (aghiazmatar ?), în afara capătului de vest al secţiunii
VIII, ctitorită poate de Constantin Brâncoveanu, de la aceasta
fiind descoperită pisania săpată in piatră, în caseta 1 0/01 .
În anul 1841 , datorită iniţiativei stareţei Platonida,
este inchis cu zidărie pridvorul bisericii din etapa Şerban
Cantacuzino. La V de acesta este construit un nou pridvor,
surprins în S Vll/02. Portalul este mutat în uşa pridvorului din
etapa 1684. Pereţii de N şi S ai acestui pridvor sunt ciopliţi, la
nivel de elevaţie, ca şi pereţii de N şi S ai pronaosului, pentru
a se obtine o lărgire a spaţiului interior. Este ridicată cota
interioară a bisericii la aproximativ -1 ,80 m (v) şi este realizată
o nouă pardoseală, din lespezi mari de piatră. În locul uşilor
de acces dintre pridvor şi pronaos şi între pronaos şi naos,
sunt create spaţii largi, cu arce în plin centru. Foarte probabil
sunt realizate sisteme noi de boltire interioară.
În anii 1928-1930, şi apoi în 1938, biserica suferă un
amplu proces de restaurare. Pridvorul adăugat in etapa
Platonida este demantelat până sub nivelul de călcare al
epocii. Închiderile de zidărie dintre coloanele pridvorului actual
sunt înlăturate iar portalul este readus pe vechiul
amplasament, dar având o cotă de călcare a pragului
superioară epocii de sec. XVII, astfel că pisania a acoperit
parţial icoana de hram. Pentru reamplasarea portalului,
arcatura creată de Platonida intre pridvor şi pronaos a fost
parţial zidită.
În anul 1950, biserica a suferit o ultimă intervenţie
interioară. Pardoseala a fost ridicată până la cota actuală, in

altar, naos şi nartex, fiind scoasă pardoseala din lespezi din
naos şi nartex. A fost adus pământ galben, pe care a fost
realizată o pardoseală din scândură.
În această campanie au fost descoperite două
morminte de inhumaţie, in caseta 31 şi caseta 33 B, fără
inventar.
Întregul inventar arheologic descoperit a fost predat
pe bază de proces verbal, stareţei mănăstirii, cuvioasa
Emanuela Oprea, pentru a fi inclus, după intregire şi
restaurare, in expoziţia de bază a muzeului mănăstirii.

•

Planşa 22.

70. Drăghieşti, corn. Topliceni, j u d Buzău
Punct: Biserica parohială " Sfântul Nicolae şi Adormirea
Maicii Domnului"
Cod sit: 49787.01
.

Colectiv: Emil Lupu - responsabil (INMI), Laurenţiu Grigoraş
(MJ Buzău)
Fonduri: MLPTL
Proiectant general: SC ABRAL ARTPRODUCT SRL - şef
proiect arh. A.l. Botez

În perioada 1 1 noiembrie 1 O decembrie 2003, la
biserica parohială din Drăghieşti, au fost efectuate activităţi de
supraveghere arheologică, în timpul lucrărilor de săpătură
pentru consolidarea bisericii. La începerea contractului, deja
fuseseră efectuate câteva tronsoane de şanţuri perimetrale
exterioare. Pe perioada contractului, au fost efectuate
tronsoane de şanturi perimetrale exterioare, pentru realizarea
lucrărilor de con �olidare, pe latura de S a pronaosului şi
naosului bisericii, pe latura de N a pridvorului, şi o casetă, in
interiorul pridvorului, pentru evacuarea unui mormânt cu
lespede funerară, datând din secolul al XIX-lea.
Tot inventarul arheologic descoperit in perioada
contractului, a fost preluat de reprezentantul MJ Buzău.
Din a doua jumătate a lunii decembrie, lucrările de
săpătură pentru consolidare au fost efectuate fără a mai fi
solicitată supraveghere arheologică din partea responsabilului
ştiinţific.
-

71 . Enisala, corn Sarichioi, jud. Tulcea
Punct: Pa/anca
Cod sit: 161 197.01

Colectiv: Gabriel Jugănaru - responsabil, Sorin Ailincăi, Aurel
Stănică (ICEM Tulcea), studenţii Virgil Marc-Pencu (UO
Constanţa), Ludmila Bacumenco (UAIC laşi).
în perioada 8-25 iulie 2003, s-au efectuat săpături
arheologice preventive in situl arheologic de la Enisala (corn.
Sarichioi, jud. Tulcea), punctul " Palanca" . Situl este situat la
500 m NE de sat, pe partea dreaptă a drumului ce duce la
Sarichioi, pe un promontoriu din lut distrus parţial de
alunecările de teren şi de o lutărie proaspăt deschisă de
localnici.
Cu ocazia unei campanii de cercetări de suprafaţă
întreprinsă de colectivul şantierului Babadag în vara 2002, am
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următoarele forme: oale cu o singură toartă, ulcioare şi amfore
cu toartele supraînălţate. Majoritatea vaselor au fost lucrate
dintr-o pastă de bună calitate, arsă în mediu oxidant. Pe unele
fragmente ceramice s-au putut observa caneluri orizc:ntale,
dar şi unele benzi verticale realizate din humă gălbuie. In linii
mari ceramica descoperită poate fi încadrată cronologic în
secolele XIV-XV.
Cele patru morminte cercetate (trei de adulţi şi unul
de copil), nu aveau vreun inventar. Defuncţii erau depuşi în
poziţie decubit dorsal cu mâinile pe abdomen sau pe bazin,
orientaţi aproximativ identic SV-NE. Mormintele au fost
descoperite la o adâncime relativ mică, -0,40/-0,50 m de la
nivelul actual de călcare. Doar în două cazuri am putut
observa groapa mormântului (în cazul M1 , M3), aceasta
având o formă rectangulară.
Astfel de înmormântări au mai fost cercetate şi în
campaniile anterioare şi au fost datate pe baza descoperirii
unor elemente de inventar în secolele XIII-XV.

putut observa starea de degradare in care se află staţiunea
arheologică, morminte şi gropi distruse cu ocazia extragerii
lutului, fapt ce ne-a determinat solicitarea autorizaţiei de
săpătură pentru campania 2003.
Cercetările efectuate in repetate rânduri de către
Sebastian Morintz (1 969)1, Elena Lăzurcă şi Gh. Mănucu
Adameşteanu (1979)2, au evidenţiat o aşezare din prima
epocă a fierului, care poate fi atribuită purtătorilor culturii
Babadag din faza a III-a (sec. VIII - începutul sec. VII a. Chr.),
precum şi urme de locuire şi un cimitir din epoca medievală
(sec. XIII-XVIII).
Cercetările din 2003 s-au concretizat in trei secţiuni,
care au avut ca scop salvarea informaţiilor arheologice din
zonele ce erau ameninţate de surparea masivului de loess şi
de lutărie. În acest sens, primele două secţiuni (S 1, S 11: 5 x
10 m) le-am plasat pe marginea abruptă a promontoriului, iar
cea de a treia (S III: 4 x 6 m) pe marginea lutăriei, unde se
puteau vedea urme ale unor morminte parţial distruse.
Locuirea din prima epocă a fierului cuprinde un
singur nivel de locuire şi este reprezentată de nouă gropi
menajere, o locuinţă de tip bordei (cercetată parţial) şi o
groapă ce conţinea un schelet uman incomplet.
Gropile menajere hallstattiene au fost săpate în
loess, aveau în plan o formă circulară sau ovală iar pereţii
erau drepţi sau oblici. Aceste complexe conţineau fragmente
ceramice, oase de animale, cenuşă şi in unele cazuri bucăţi
de lut ars pe care se puteau observa urmele imprimate ale
unor nuiele sau beţe de stuf.
Un material arheologic mult mai bogat a fost
descoperit in timpul cercetării unei locuinţe de tip bordei,
surprinsă parţial in S 1. Complexul se prezintă sub forma unei
gropi de mari dimensiuni (3 x 5 m), de formă probabil ovală,
săpată până la o adâncime de 1 ,25 m. Din bordei au fost
recoltate numeroase fragmente ceramice şi vase întregibile,
oase de animale şi o cantitate destul de mare de lut ars cu
imprimeuri de nuiele şi stuf.
Un loc aparte îl ocupă groapa nr. 8, din S 1 1 , de
formă ovală în plan (1 ,90 x 1 ,25 m), cu pereţii săpaţi drept
până la adâncimea de 0,70 m. În umplutura gropii au fost
descoperite fragmente ceramice din prima epocă a fierului,
oase de animale, iar la adâncimea de 0,60 m a fost descoperit
un schelet uman, din care se păstrează craniul, un omoplat, o
claviculă, un humerus şi cutia toracică aflată parţial în
conexiune anatomică.
Formele ceramice regăsite în aşezarea hallstattiană
de la Enisala " Palanca" , nu sunt variate, repertoriul fiind
format din: vase tronconice cu brâu alveolar, ceşti de mici
dimensiuni cu o singură toartă, căni şi vase bitronconice,
decorul fiind aproape inexistent. Stilistic şi tipologie ceramica
descoperită aici poate fi considerată analoagă cu cea
descoperită în ultimele niveluri de locuire de la Babadag,
atribuite celei de a treia faze de evoluţie a culturii (sec. VIII începutul sec. VII a. Chr.).
Vestigiile din epoca medievală sunt reprezentate de
cinci gropi menajere şi patru morminte de inhumaţie.
Gropile menajere conţineau ceramică, oase de
animale (groapa nr. 3 din S 11, conţinea două schelete de câini
in conexiune anatomică) şi zgură de fier. Ceramica din aceste
complexe se află în stare fragmentară, fiind identificate

Note:
1 . S. Morintz, N. Anghelescu, SCIV, 1970.
2. E. Lăzurcă, Gh. Mănucu Adameşteanu, Materiale, 1980.
72. Feteşti, com. Adâncata, jud. Suceava
Punct: La Schit
Cod sit: 146842.0 1

Colectiv: Dumitru D. Boghian - responsabil; Sorin lgnătescu responsabil adj. (UŞtcM Suceava); Ion Mareş, Bogdan-Petru
Niculică - responsabil sector (CMB Suceava)
Staţiunea intrată în literatura de specialitate sub
numele de Feteşti "La Schit" (com. Adâncata, jud. Suceava)
este situată pe platoul structural din partea de NE a satului, pe
dreapta pârâului Grigoreşti, afluent al Siretului, dar pe teritoriul
satului Grigoreşti, com. Siminicea. Partea cea mai intens
locuită a sitului se află în curtea bisericii " Sf. Nicolae", ctitorie a
lui Scarlat Miclescu (prima jumătate a secolului al XIX-lea),
care funcţionează ca biserică a satului Feteşti, restul aşezării
fiind acoperit de pădurea înconjurătoare şi de o livadă de nuci.
Din anul 2000, de-a lungul celor patru campanii arheologice
întreprinse, Feteşti "La Schit" a fost şantier arheologic şcoală, unde şi-au desfăşurat practica de specialitate studenţii
de la Facultatea de Istorie şi Geografie a UŞtcM Suceava.
Campaniile anterioare au condus la identificarea unor nivele
de locuire diverse: Cucuteni A3, aspectul local Hăbăşeşti .
Cucuteni B1 şi B2, Horodiştea - Erbiceni 1 1 , Hallstatt (?),
Latene timpuriu, medievale târzii, moderne şi contemporane.
Din cei aproximativ 3500 m2 ai curţii bisericii, doar o
mică parte a fost exploatată integral sau parţial (290 m2),
rămânând încă disponibilă o suprafaţă destul de mare, dar
trebuie ţinut seama de faptul că situ! este distrus in continuare
de cimitirul satului, ceea ce impune intensificarea săpăturilor.
Importanţa acestei aşezări pentru înţelegerea eneoliticului din
N Moldovei solicită cu atât mai mult salvarea vestigiilor
arheologice pe care le contine.
În campania 2oo3 ne-am propus continuarea
săpăturilor în casetele A-C 1 -2 ale secţiunilor S IV V şi
carourile 2-4 a-b ale secţiunilor S 1-11, neepuizate în campania
-
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anterioară1 pentru a cerceta in special vestigiile locuinţei
L 1/2000. In plus, s-a decis trasarea şi exploatarea unei noi
secţiuni (S VI), orientată V - E (20 x 2 m), perpendiculară pe S
1. Prin intermediul noii sectiuni colectivul intentiona să
intersecteze primul şanţ de apărare al aşezării. in plu � . profilul
nordic al S VI continuă spre est profilurile nordice ale
sectiunilor S 1, S 11, S IV, S V. Din traseul sectiunii s-au
rezervat două po�iuni: una lată de 0,50 m şi lungă de 3,05 m,
între m. 4,65-7,70 şi alta lată de 0,50 m şi lungă de 1 ,50 m,
între m. 14,30- 1 5,80, ambele de-a lungul profilului sudic,
datorită apropierii prea mari de un mormânt şi de trunchiul
unui copac. De asemenea, cercetările acestui an şi-au propus
exploatarea integrală a gropii 7/2000, intersectată de
secţiunea S 1/2000 dar neepuizată atunci. in acest scop s-au
deschis două casete adiacente secţiunii S 1: una spre E, lungă
de 3 m şi lată de 1 ,5 m şi alta spre V, lungă de 3 m şi lată de
0,5 m, în dreptul metrilor 31 ,40- 34,40.
Din punct de vedere stratigrafic, secţiunea S VI a
confirmat observaţiile făcute in anii anteriori, chiar dacă
săpătura nu a epuizat decât nivelurile postcucuteniene, cu
precizarea că in zona şanţului de apărare se adaugă depozite
de resturi menajere contemporane. Acelaşi lucru se poate
susţine şi despre continuarea săpăturilor in casetele A-C 1-2
ale secţiunilor S IV-V şi in carourile 2-4 a-b ale S 1-11.
În ceea ce priveşte epoca modernă/contemporană,
exploatarea secţiunii S VI nu a condus la descoperirea
vreunui complex arheologic ci doar a unor materiale specifice,
în special ceramice, intre suprafaţă şi 0,20 m adâncime, în
carourile 1 -9 a-b dar mai ales în carourile 3-4 a, unde se
remarcă şi o aglomerare de câteva cărămizi sparte chiar
lângă profilul nordic. Materialele moderne şi contemporane nu
depăşesc spre E carourile 9 a-b.
Situaţia stratigrafică este complicată de prezenţa, la
acelaşi nivel, a unor fragmente ceramice Latene getic in
carourile 6-7 a-b, făcând parte din două vase, dintre care unul
reprezintă o cană. Nivelul aparţinând acestei epoci continuă
să fie inconsistent, neuniform, cu excepţia zonelor din preajma
complexelor. in această campanie au apărut informaţii noi cu
privire la acest nivel de locuire de la Feteşti "La Schit" .
Astfel, din groapa 25/2002 situată în casetele C2
(carourile 4, 7-8) şi D2 (carourile 1 -2, 4) a putut fi cercetată
aproximativ jumătate, restul continuând in profilul vestic al
secţiunii S V. Materialele descoperite pe fundul gropii ne
îndeamnă să-i reconsiderăm atribuirea cultural-cronologică şi
dovedesc că aceasta a fost săpată şi umplută in cea de-a
doua epocă a fierului. Forma ei a fost probabil circulară, iar
profilul bitronconic de tip "clepsidră" . Diametrele maxime, in
zona gurii şi a fundului, sunt de aproximativ 2,1 O m, iar
adâncimea de la nivelul de la care a fost săpată (-0,60 m) de
1 ,85 m. Deşi materialele nu par a confirma două etape de
funcţionare a acesteia, am constatat prezenţa a două tipuri de
umplutură in ceea ce priveşte culoarea: un nivel galben-brun
pe fundul gropii, cu o grosime de 0,05-0,15 m, şi un nivel de
culoare neagră in rest.
8ordeiul 85/2003, denumit iniţial gr. 27/2003, a fost
surprins parţial intre m. 1 ,40 - 5 (carourile 2-5 a şi 2-3 b) sub
forma unei alveolări de formă ovoidală căreia i s-a adăugat un
lob elipsoidal spre S. Adâncimea maximă a complexului este
de cea. 0,80 m de la nivelul actual de călcare. Materialele

descoperite in bordei aparţin mai multor perioade (Cucuteni,
Horodiştea) dar cele mai noi sunt cele Latene. Materialele
eneolitice se aflau în poziţie secundară, fiind posibil ca unele
dintre ele să fi fost folosite pentru umplerea intenţionată şi
nivelarea terenului (1 970).
8ordeiul 86/2003 seamănă ca modalitate de
construcţie cu bordeiul 82/2000. Ca şi acesta, a fost săpat in
primul şanţ de apărare al aşezării. Surprinderea sa parţială nu
ne permite să facem aprecieri asupra formei sau orientării
sale. Am putut observa că se intinde in suprafaţă pe toată
lăţimea secţiunii S VI intre m. 1 6-20. Podeaua se găsea la o
adâncime de 1 ,30-1 ,40 m faţă de nivelul actual al solului şi a
fost realizată dintr-o lentilă de lut galben şi pietre, dintre care
unele inroşite în foc. Materialele din umplutura bordeiului nu
sunt numai geto-dacice ci şi din epoci anterioare, mai ales
cucuteniene antrenate ulterior, din alte zone ale aşezării.
Nivelul horodiştean din secţiunea S VI, deşi mai
omogen decât in alte zone ale aşezării, este totuşi intercalat
cu materiale cucuteniene sau moderne, ceea ce face aproape
imposibilă atribuirea cu certitudine a unor materiale. Ca şi in
anul anterior, in acest nivel a fost descoperită o aglomerare
de gresii nisipoase în jurul unei gropi cu diametru! de cea.
O, 1 O m care ar putea fi groapa unui stâlp al unei colibe
horodiştene (carourile 3 a-b). Noi indicii referitoare la
surprinderea in zona vestică a acestei secţiuni a unei locuinţe
din această perioadă sunt oferite de descoperirea, lângă
profilul sudic al caroului 3b, a unor fragmente de vatră, din
păcate pe o suprafaţă foarte mică, ca şi de prezenţa, in acest
nivel, a unor gresii subţiri, poate la nivelul podelei eventualei
constructii.
În carouri le 8-1 O a şi 9-1 O b ale secţiunii S VI, la
adâncimea de 0,50 m, a fost sesizată, intre lutuielile de perete
Cucuteni 8, o alveolare cu multe pietre dispuse orizontal şi cu
materiale ceramice horodiştene. Este posibil să fie vorba
despre o altă locuinţă aparţinând acestei perioade. Extinderea
zonei cercetate ne va permite să facem noi precizări cu privire
la complexele de locuire specifice acestei perioade.
De asemenea, în carouri le 1 -2 ale casetei 81,
locuinţa L 1/2000 a fost deranjată de o groapă horodişteană,
G28/2003, puţin adâncă, cu diametru! de aproximativ 0,60 m,
care conţinea ca inventar ceramică specifică şi oase.
Ca şi in anii anteriori, cele mai importante şi
numeroase descoperiri aparţin nivelului Cucuteni 8.
Cercetarea casetelor din dreptul gropii 7/2000, identificată in
S 1, mai ales a celei estice, a permis să se facă noi observaţii
privind funcţionarea acestui complex. in ceea ce priveşte
forma, groapa 7/2000 este ovală-neregulată, cu diametrele de
4 x 2,60 m. Observaţiile făcute anterior privind profilul şi
neregularitatea fundului rămân valabile. Analiza materialelor
pe adâncimi dovedeşte că la fundul gropii (intr-un "strat" cu
grosimea de 0,20 m, la -1 ,40 -1 ,60 m) majoritatea ceramicii
aparţine fazei Cucuteni A amestecată cu fragmente Cucuteni
8 decorate in stil E. Restul umpluturi gropii apa�ine fazei
Cucuteni 81 (ceramică de stil E), in timp ce partea superioară
a acesteia a oferit şi câteva fragmente de tip �. care
postulează incheierea funcţionării acesteia la nivel de inceput
de Cucuteni 82. Având in vedere că aproape intreaga
umplutură a acestei gropi este specifică pentru locuirea
Cucuteni 81-început de 82 , că o groapă de asemenea
·
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Restul a fost distrus. A fost realizată pe un schelet lemnos la
bază (o scândură/un dulap-talpă, care era carbo�izat�. . p�
care s-a realizat o împletitură de nuiele şi s-au aplicat lipituri
cu o grosime de cea. 10-15 cm. Nu excludem nici faptul ca
eventuale scânduri sau dulapi să fi fost dispuse la baza
peretelui pentru a îndrepta, în diferite etape de funcţionare a
locuinţei, peretele care se deforma şi se ondula în urma
alterării unor elemente de substrucţie lemnoasă. Unele
porţiuni de perete s-au păstrat discontinuu pe latura lungă de
SV, fiind reprezentate de bucăţi de argilă arsă dispuse pe
cant.
Interesante observatii s-au făcut în legătură cu
peretele interior dintre came�a de NE şi NV. descoperit
aproximativ la jumătatea distanţei dintre pereţii de SE şi NV ai
locuinţei, spre NE, reprezentând partea inferioară a acestuia,
cu o lungime de aproximativ 3 m şi o înălţime de 0,40 m, care
făcea, în unele zone, corp comun cu lutuiala de
podea/platformă. Era orientat NE - SV şi avea o grosime de
O, 15-0,20 m, spre SV trecând peste "şanţul de fundaţie" .
Acest perete a fost construit din argilă cu multe materiale
vegetale (pleavă şi paie) în compoziţie, fiind ars inegal. Feţele
peretelui aveau o culoare brună-cărămizie în timp ce interiorul
acestuia era negru-cenuşiu. Deşi materialele vegetale din
compoziţie erau foarte vizibile macroscopic, nu am putut
observa, din păcate, urmele unor eventuale furci verticale sau
împletituri de nuiele, cu toate că miezul peretelui era mult mai
"afânat" , ceea ce ar putea indica prezenţa unei structuri
lemnoase uşoare.
Precizăm că şanţul de control, trasat transversal prin
jumătatea de NV a locuinţei, la 1 , 50 m de peretele de pe
această parte (9,50 x 0,50 m), şi răzuielile atent efectuate,
după demontarea instalaţiilor şi a platformei, nu au condus la
identificarea unor eventuale alte şanţuri de fundaţie pentru
stâlpii (turcile) de susţinere ai casei, de-a lungul pereţilor
exteriori ai locuinţei. De aceea, suntem înclinaţi să credem că
a fost utilizat fie un sistem de construcţie bazat pe realizarea
unei tălpi a locuinţei. în care erau prinse turcile şi stâlpii de
rezistenţă, fie pereţii exteriori erau formaţi din bârne, lutuite la
interior şi exterior, care dădeau soliditate casei şi posibilitatea
susţinerii acoperişului cu o asemenea deschidere, în vreme ce
despărţiturile interioare puteau fi mai uşoare.
Modul inegal de ardere a lipiturilor de podea
demonstrează, credem, suficient de clar că locuinţa (şi
aşezarea) a fost distrusă accidental, în urma unui puternic
incendiu, întreţinut de cantitatea mare de material lemnos
utilizat în construcţie, care a avut ca urmare inclusiv
carbonizarea unor elemente din substrucţia platformei şi
pereţilor.
În interiorul acestei locuinţe au fost descoperite trei
vetre (nr. 1 , 3 şi 1 0), toate realizate în spaţii special rezervate
în platformă, un cuptor simplu, din tipul "cuptor pentru
pâine "(C 4), o casetă - "siloz" pentru cereale şi un "siloz"
circular/cvasi-cilindric şi o instalaţie pentru macinlş,
dispunerea planimetrică a acestora şi funcţionalitatea lor
diferită aducând argumente pentru divizarea locuinţei în mai
multe încăperi.
Vatra nr. 1 , descoperită în S 1/2000, în dreptul m. 5,
era dispusă planimetric în colţul de SE al camerei de SE, fiind
distrusă cam pe jumătate de bordeiul medieval târziu (8

dimensiuni şi adâncime nu putea rămâne deschisă sute de ani
fără a se depune un strat de steril şi că fragmentele ceramice
din faza Cucuteni A sunt puţine şi amestecate cu cele
ulterioare, credem că acestea au fost antrenate fie la săparea
gropii fie imediat după, intr-o etapă de amenajare a
amplasamentului unei locuinţe Cucuteni 8.
În campania 2003 s-a terminat cercetarea locuinţei
L 1/2000. Aşa cum am constatat anterior, platforma L 1/2000
se prezenta, în S 1 şi S 11 (m. 4-10), sub forma unor lipituri
masive, cu grosimi variind între O, 15 şi 0,20 m, 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.
În unele zone platforma s-a păstrat discontinuu. În casetele A
1 şi 8 1 platforma nu era aşa de masivă şi prezenta două-trei
re-lutuieli. În S 1 şi S 11 (m. 2-4) podeaua locuinţei consta dintr
o lipitură, friabilă, din lut cu pleavă/paie în compoziţie, de circa
O, 1 Om grosime, realizată pe nivelul antic (Cucuteni 8) de
călcare.
De asemenea, s-a observat că la partea inferioară
unele lipituri de platformă aveau o culoare neagră-cenuşie, în
vreme ce partea superioară a acestora era de culoare
roşiatică, dovedind o ardere inegală. Mai mult, în unele zone
de sub platformă, exista un strat de arsură şi cărbuni,
dovedind că butucii au fost afectaţi parţial de arderea
platformei, aşa cum se observa în dreptul m. 8 din S 11.
În acelaşi timp, între m. 4 - 1 0, din S 1 şi S 1 1 , sub
platformă, au fost identificate 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.
Din cele constatate, se poate concluziona că axul
lung al L 1/2000 se afia pe direcţia NV - SE, butucii despicaţi
(lodbele) fiind dispuşi perpendicular pe acesta, de-a latul
locuinţei (SV - NE). Dimensiunile L 1 12000 par a fi 8 x 6 m,
adică cea. 48 m2, planimetric fiind compartimentată în trei sau
patru încăperi, încadrându-se în categoria construcţiilor de
mărime medie, fără să se poată face aprecieri referitoare la
dezvoltarea volumetrică a acestei construcţii de locuit.
Aproximativ în centrul locuinţei, sub nivelul
platformei, a fost descoperit un "şanţ de fundaţie" , desemnat
iniţial drept groapa 12/2001 , care a fost identificat în S 11 între
m. 5 - 5,60 pe profilul vestic şi 6,7Q-7,30 pe profilul estic, şi în
caseta 8 1 , carouri le 3 şi 5, având o orientare SE - NV. Acest
şanţ avea o lungime de aproximativ 4,20 m, o adâncime de
cea. 0,40-0,50 m, penetrând stratul Cucuteni A, şi o lătime de
0,35-0,60 m, mai mare în capetele de SE şi NV. În interiorul
acestuia au fost descoperite resturi carbonizate de trunchiuri
şi blăni de lemn, dispuse una jos şi două lateral, jgheabul
astfel format fiind umplut cu lut şi lipituri arse, care reprezintă,
probabil, substrucţia unei tălpi îngropate sau baza unui perete
median, de rezistenţă, al locuinţei. Deşi lutuielile de
pereţi/plafon sunt destul de multe şi masive, uneori, nu ştim în
ce măsură se poate vorbi de o posibilă locuinţă etajată.
În ceea ce priveşte pereţii exteriori, păstraţi pa�ial şi
discontinuu, deosebit de interesantă ni se pare o porţiune a
celui de NV, care a fost descoperită la NV de cuptorul nr. 4,
păstrată pe o lungime de 1 ,70 m şi o înălţime de cea. 0,20 m.
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1/2000). Vatra nr. 3 a fost găsită în camera de SE, în S 11,
carourile 8 - 9 a (m. 7,60 - 8,60), la -Q,40 m de la nivelul
actual de călcare, având o formă oarecum rectangulară, cu
latura lungă de 1 , 1 O m, orientat pe direcţia NE - SV, şi cea
scurtă, de O, 85 m, pe linia NV - SE.
Vatra nr. 1 O se găsea, probabil, în coltul de SE al
camerei de SV al L 1 , aparţinând, probabil, etap�i iniţiale de
funcţionare a acesteia. Era acoperită de cel puţin două rânduri
de relutuieli de platformă, ceea ce dovedeşte că a fost
dezafectată la un moment dat, şi avea o formă cvasi
rectangulară (cu dimensiunile de cea. 0,90 x 1 m), neexistând
o eventuală gardină; prezenta unele deranjamente practicate
de locuirile din nivelurile superioare. A fost realizată în acelaşi
mod clasic pentru faza Cucuteni B, pe substrucţie de
fragmente ceramice. A fost construită la fel ca cele prezentate
în rapoartele anterioare.
Caseta-"siloz" pentru cereale, rectangulară cu
colţurile rotunjite (dimensiuni aproximative 1 , 1 O x 1 ,20 m), pe
care iniţial am considerat-o cuptor, era construită pe platforma
camerei de SV a L 1 (care era realizată din beţe şi lătunoaie),
in colţul de SV al încăperii şi casei. Pereţii acesteia erau
alcătuiţi din lutuieli cu pleavă în compoziţie, cu grosimea de 1 2 cm. Ne întrebăm dacă, nu cumva, aceste lipituri au fost
dispuse pe o îngrăditură rectangulară (ladă) din scândurele
(leaţuri) sau într-un eventual cofraj, deoarece au suprafeţe
destul de netede.
"Silozul" circular/cvasi-cilindric (pithos?) era dispus
lângă peretele de SV, pe care l-am considerat, la început,
stâlp-coloană de susţinere sau horn (?), a fost realizat, de
asemenea, din lutuieli cu paie tocate şi pleavă în compoziţie.
Diametru! acestuia era de aprox. 0,50-0,60 m, fără a i se
putea stabili înălţimea, în apropierea acestuia fiind găsit un
vas, probabil cu o destinaţie asemănătoare şi capac pictat,
ultimele aflate pe nivelul al doilea de lutuieli de refacere a
platformei. Descoperiri asemănătoare, aparţinând diferitelor
niveluri de locuire cucuteniană se cunosc în staţiunea de la
Poduri Dealul Ghindaru.
Cuptorul nr. 4 ( "pentru pâine" ?) se afla în colţul de
V al camerei de NV, modalitatea de construire a acestuia fiind
următoarea: la început a fost realizată vatra rectangulară a
cuptorului, pe un "pat", o substrucţie de fragmente ceramice,
atent lutuită şi făţuită la partea superioară cu o argilă
nisipoasă, în timpul funcţionării aceasta "fisurându-se" în
spărturi mozaicale. Se pare că această vatră a funcţionat un
anumit timp înainte de a servi pentru cuptor. După aceea au
fost ridicaţi pereţii cuptorului, mai groşi la bază (10-15 cm),
mai ales în colţurile rotunjite, şi mai subţiri în elevaţie şi la
boltă (5-6 cm); dimensiunile acestui cuptor erau de 1 ,25 x
1 ,1 O m, cu o înălţime a bolţii estimată la 0,50-0,60 m de la
nivelul vetrei.
S-a păstrat mai bine jumătatea de SE a acestuia,
din partea de NV rămânând doar o mică porţiune de perete;
deschiderea (gura) cuptorului se afla pe latura de NE, unde
vatra forma o mică platformă, probabil semicirculară în faţa
acestuia. Pereţii erau realizaţi din lut cu multă pleavă/paie în
compoziţie, pe o eventuală substrucţie de nuiele, care nu am
surprins-o, în urma arderii căpătând o culoare brună-cenuşie,
cu miezul negricios. La SV şi SE de cuptor, probabil şi de-a
lungul peretelui de SV, se găseau mai multe vase întregibile

(trei castroane tronconice/ligheane, decorate asemănător,
într-unul aflându-se cariopse carbonizate), care făceau parte
din complexul casnic (gospodăresc) aferent (cu provizii, apă
etc.).
De asemenea, intre partea dreaptă a cuptorului (in
laterala acestuia) şi peretele de nord-vest, privind dinspre
gura sa, au fost descoperite cinci greutăţi de la o plasă de
pescuit, care se aflau, foarte probabil, în legătură cu cele din
partea de E a cuptorului (36 de greutăţi), găsite într-o
alveolare din zona neamenajată pe substrucţie lemnoasă a
podelei.
La demontarea martorului dintre caseta 81 şi S 11, în
carourile 6 şi 9 (caseta B 1 ) a fost descoperit un complex de
râşnit cu "gardină" (margine înălţată) de aproximativ 0,20 m
înălţime, care se prezenta sub forma unui arc de cerc în care
se aflau pietre de râşnită sparte şi câteva fragmente ceramice;
cea mai mare parte a acestei instalaţii, probabil rotunde, care
avea un diametru de aprox 0,70 m, a fost distrusă de şanţul
pentru îngroparea unui cablu electric care traversează, de la
N către S, L 1 , lat de cea. 0,50 m. Acest complex de măciniş
se află în directă legătură cu celelalte instalaţii casnice din
camera de sud-est a L 1 (descoperite în S. 11), prezentând
asemănări cu instalaţiile rectangulare de la Poduri.
"
multe lutuieli (trei lutuieli de
"Gardina prezenta mai
refacere realizate pe "nucleul " iniţial). in partea de NV a
"
"gardinei , sub aceasta, în baza acesteia, a fost încastrată o
cupă, reprezentând, foarte probabil, un rit de fundare al
instalatiei.
' În acest an s-a încheiat exploatarea gropii G1 5/2001
(casetele C 1 -C 2) descoperită iniţial în secţiunea S 11. Forma
este cvasicirculară cu un diametru de 1 ,40 m şi profil
bitronconic de tip .,clopot" . Materialele descoperite în acest an
confirmă săparea acestei gropi la un nivel corespunzător fazei
Cucuteni 8, fragmentele ceramice specifice acestei perioade
fiind răspândite la toate adâncimile.
O nouă locuinţă aparţinând fazei Cucuteni 8 a fost
descoperită în carourile 4-1 1 a-b: L3/2003. Numeroase
materiale ceramice sunt răspândite la V de aceasta, spre
şanţul de apărare al aşezării. Din păcate, în campania
prezentă nu am putut cerceta decât câteva elemente ale
locuinţei, acest demers urmând să fie realizat în campaniile
viitoare. Totuşi putem remarca descoperirea unui cuptor in
carouri le 1 0-1 1 a-b: C5/2003, distrus de deranjamentele
ulterioare, din care s-a păstrat şi o porţiune din grătarul de lut
perforat. Acest complex pare a fi fost realizat într-o groapă.
Peste vatra cuptorului au căzut lipiturile de boltă cu amprente
de leaţuri şi scânduri, negre la partea dinspre interior.
Fragmentele ceramice descoperite peste lipiturile de boltă ale
cuptorului sugerează fie deranjamente ale locuinţei, fie
prezenţa unor vase în podul acesteia. in caroul 1 0-a, în
dreptul cuptorului C5/2003, a fost descoperită o vatră cu
gardină: V1 1/2003 distrusă parţial în colţul de S de un
deranjament ulterior.
Dacă în anii anteriori săpăturile arheologice nu au
adus prea multe informaţii despre locuirea din faza Cucuteni
A, în 2003 mai multe complexe completează această lacună .
Locuinţa L4/2003 aparţinând fazei Cucuteni A a fost
identificată imediat sub groapa bordeiului 85. Pare a fi o
locuinţă de suprafaţă cu platformă ce va fi exploatată in

-
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de sub locuinţa L 1 , să extindem suprafaţa cercetată la N şi S
de sectiunea S VI pentru a studia integral complexele
descop�rite în această zonă anul acesta şi altele, atât cât ne
permite spaţiul, timpul şi banii.

campaniile viitoare. Nu ştim in ce măsură se leagă de
materialele contemporane de pe marginea şanţului de
apărare.
Locuinta semiadâncită? (B?/2003) apăruse încă in
campania anteri'oară ca o aglomerare de lipituri de formă
sinusoidală in caseta A2, sub un mare deranjament produs cu
ocazia săpării fundaţiilor bisericii. Cercetarea complexului in
acest an a dovedit că lipiturile se întindeau pe o suprafaţă
mult mai mare, până la profilul nordic al casetei A2 şi A 1,
dincolo de care se continuă, in timp ce in rest, la acelaşi nivel
săpătura ajunsese la stratul steril. Locuinţa se prezenta sub
forma unei gropi, cu peretele sudic iniţial mai puţin inclinat
apoi mai abrupt, cu o diferenţă faţă de nivelul de călcare
Cucuteni (-0,75 m), cuprinsă intre -0,35 m la V până la -0,55
m la E. in sterilul de lângă lipituri identificasem încă din 2002
două gropi, cu diametru! de aproximativ 0,20 m, despre care
credem acum că provin de la parii care susţineau acoperişul
locuinţei. Demontarea lipiturilor şi studierea cu atenţie a
poziţiei acestora ne permite să afirmăm că acestea provin de
la pereţii complexului care s-au prăbuşit in interior. Printre
acestea, deşi lipiturile sunt foarte numeroase, s-au descoperit
şi fragmente ceramice şi alte obiecte a căror omogenitate
culturală ne permite să afirmăm cu certitudine că această
,groapă" nu este un simplu deranjament, ci o locuinţă adâncită
Cucuteni A. Este vorba de ceramică pictată, ceramică
incizată, canelată şi imprimată de tradiţie precucuteniană, cu
pictură roşie probabil aplicată după ardere, dar şi ceramică
grosieră.
Groapa G31/2003 a fost descoperită in caroul 9 al
casetei A2. Conturul acesteia nu a putut fi estimat deoarece
groapa, probabil de mici dimensiuni, a fost umplută cu
pământul steril iniţial. Putem doar preciza că a fost săpată de
la adâncimea de O, 95 m de la nivelul actual. in groapă a
fost depusă, cu partea inferioară in sus, o fructieră Cucuteni A
pictată tricrom, din care lipsea o parte din recipient.
Depunerea ar putea fi interpretată ca rituală; in acest sens
amintim că se găseşte la cea. 1 ,20 m de locuinţa
semiadâncită.
in zona şanţului de apărare (carourile 1 6-20 a-b), pe
o adâncime de -0,45 m de la suprafaţă, a fost făcută o
umplere contemporană, alcătuită din resturi menajere,
amestecate cu materiale arheologice din alte epoci, aflate în
poziţie secundară, într-un pământ galben-maroniu. intre 0,45 şi -1 ,30 -1 ,40 m se aflau vestigiile bordeiului 66/2003.
Partea inferioară a şanţului de apărare prezintă trei funduri
reprezentând trei etape diferite de utilizare. Umplutura
primului fund de şanţ, cel dinspre V, dinspre aşezare, era
alcătuită din lutuieli masive, fragmente ceramice Cucuteni A şi
B şi un picior de statuetă Cucuteni
B asemănătoare cu
umplutura şanţului de apărare din S · III. Ca şi în cazul aceleia
putem presupune o umplere intentionată la nivelul fazei
Cucuteni B. in afară de posteriorit� tea evidentă, celelalte
funduri de şanţ nu oferă indicii cu privire la datare, întrucât
umplutura este sterilă. Acest fapt ar putea sugera o acoperire
naturală a acestora, poate în intervale când aşezarea nu a
fost locuită. Oricum ele sunt anterioare bordeiului geto - dacic
de deasupra.
in campania viitoare ne propunem să cercetăm
locuinţa semiadâncită din casetele A 1 -A 2, gropile G6 şi G 16

Planşa 23.
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versiune detaliată şi pe CD-rom-ul acestui volum.
Dans cel ouvrage les auteurs presentent les
decouvertes faites dans l'etablissement de Feteşti " La Schit" ,
departement de Suceava, qui appartient aux plusieurs
niveaux (Cucuteni A3 B,et B2, Horodiştea - Folteşti 1 1 ,
Hallstatt, Latene getique precoce, Moyen Age tardif et
l'epoque moderne). En 2003 ont ele identifie deux habitations
creusees faisant partie du second âge du fer. Dans cette
annee, le collectif a finalise la recherche de l'habitation
L1/2000 (Cucuteni B). 11 s'agit d'une construction a plate
forme (8 x 6 m), orientee NO-SE, edifiee en bois et en argile.
Cette habitation a trois ou quatre chambres, etablies selon les
installations et les pieces archeologiques. Comme des
elements constructifs nous mentionnons : quelques portions
de parois en argile et materiaux vegetaux (balle et pailles),
une fosse de fondation et un fosse rituel. A l'interieur de
l'habitation ont ele decouvertes cette annee les suivantes
installations: un âtre, un faur, une casette rectangulaire et un
silo (pithos?) pour la preservation de cereales, une
amenagement en argile avec de moules en pierre, en
ensemble avec des fragments ceramiques, outils lithiques et
de la plastique anthropomorphe et zoomorphe. On a fouille
aussi G7 et G15, commences pendant les annees
anterieures, et on a decouvert une nouvelle habitation
Cucuteni B: L3/2003. L'image de la station est completee par
la decouverte d'une habitation de surface (L4/2003) et d'une
autre, creusee? (B?/2003), de la phase Cucuteni A. L'analyse
du premier fosse de defense de l'etablissement a prouve que
celui-ci a eu trois etapes d'utilisation.
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73. Frumuşeni, corn. Fântânele, jud. Arad
Punct: Fântâna Turcului
Cod sit: 9315. 03

Colectiv: George Pascu Hurezari - responsabil, Florin
Mărginean (CM Arad), Adrian A. Rusu (IAIA Cluj), Ileana
Burnichioiu (Univ. Alba Iulia), studenţi UBB Cluj şi Univ. Alba
Iulia
Situl arheologic Frumuşeni - Mănăstirea Bizere, se
ană la 1 km NE de localitate ( 1 2 km E de Arad) , in lunea
Mureşului, pe malul stâng al răului. Amintit in istoriografia
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secolului XIX, situl a fost sonda! arheologic în 1981 ,
cercetarea sistematică începând abia în anul 2001. Au fost
excavate: un turn cu fântână la parter, trei clădiri şi, partial,
cimitirul.
Cercetările arheologice din 2003 (20 iulie - 20
august) au fost finanţate de Consiliul Judeţean Arad şi
DCCPCN Arad.
Au fost trasate zece sectiuni, urmărindu-se
clarificarea planimetriei şi stratigrafiei clăd irilor, identificate în
anii anteriori în partea de N şi S a perimetrului cercetat.
Clădirea din sectorul de NE, de tip palatium, a fost săpată în
întregime, iar la cea din sectorul de SE, probabil anexă
gospodărească, a rămas necercetată pe inchiderea nordică.
Au fost reluate săpăturile şi în imediata vecinătate a
sondajului din 1981 (la 1 ,50 m S de acesta), zonă situată între
cele două clădiri amintite mai sus, unde a fost cercetată
aproape integral o a treia clădire, de plan central, cu
dimensiunile de 1 O x 1 O m. În interior s-au mai păstrat urmele
a şase baze de stâlpi. Zidurile au fost construite în tehnica
opus quadratum, neavând nici o porţuine de parament
păstrată in situ.În coltul de SE al clădirii fost identificată o
încăpere, care nu a fost cercetată în totalitate. În interiorul
clădirii centrale, a fost dezvelit un mozaic pavimental (4,50 x
1 ,30 m), compus din trei panouri de formă pătrată, impă�ite,
la rândul lor, în câte patru registre, în care sunt dispuse
motive geometrice, florale, vegetale şi animaliere. Un al doilea
mozaic a fost descoperit în încăperea din colţul sud-estic al
clădirii. Din acesta ni s-a păstrat doar un fragment de circa 1
m2, cu un decor geometric şi flora!.
A continuat şi cercetarea cimitirului, numărul
mormintelor investigate ajungând la 59. Unul dintre acestea a
avut ca piesă de inventar o cărămidă cu inscripţie in latină.
Altfel, mormintele au avut un inventar foarte sărac.
Materialul arheologic recoltat în campania 2003 este
foarte bogat şi divers cuprinzând piese de valoare artistică şi
şi istorică excepţională. Este vorba de componente
arhitectonice sculptate in gresie sau marmură (fragmente de
colonetă, capiteluri, baze, plăci de marmură etc.), piese de
paviment din ceramică, piatră, gresie şi marmură (pişcoturi,
pătrate, dreptunghilare, semicirculare etc.), manete, obiecte
de feronerie (unelte, arme etc.), bronz (aplici, podoabe etc.),
sticlă şi ceramică (veselă, cahle etc.).
Monumentele descoperite au fost conservata prin
acoperire cu pământ. Mozaicurile au fost acoperite cu un strat
de nisip (cea. 0,60 m) şi unul de pământ (cea. 0,70 m).
Pentru campania 2004 se are în vedere
redezvelirea mozaicurilor, în vederea studierii lor de către
specialişti în conservarea-restaurarea acestui tip de
monumente care vor propune metodele adecvate de
restaurare şi de conservare pe termen lung. Săpăturile vor fi
extinse in suprafaţă pentru dezvelirea integrală a clădirii cu
mozaicuri şi a vecinătăţilor acesteia.
Terenul pe care se află situl şi zona de protecţie se
află in proprietatea muzeului (cedate gratuit de către Consiliul
local Fântânele), zona urmând să fie îngrădită şi transformată
în parc arheologic.
·
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Repertoriul arheologic al Mureşului inferior. 1. Judetul
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medievale din judeţul

Zusammenfassung
Die Grabungen von Frumuşeni (Schbndorf) - Bizere
Kloster ( 12 km ostlich von Arad, am linken Maroschufer)
haben, im Jahr 2003, 1 O Schnitte umfasst, die folgende Daten
ergaben:
- im nord-ostlichen Teil des Klosterareals, wurde ein Gebăude
vom Typ Palatium freigelegt;
- weiter sudlich, wurde ein quadratisches Gebăude ( 1 o x 1 o
m), mit sechs inneren Pfeilern, untersucht, in dessen
Zentralraum ein Mosaikboden von 4,50 x 1 ,50 m gefunden
wurde; das Mosaik besteht aus drei Tafeln die, ihrerseits, in je
vier Register eingeteilt sind, welche geometrische und
vegetale Darstellungen enthalten sowie Phantasietiere; aus
dem Si.idosteck des Gebăudes springt ein kleiner Raum
hervor in welchem ein weiterer Mosaikboden endeckt wurde
(ugf. 1 qm), mit geometrischen und vegetalischen
Darstellungen;
- noch weiter sudlich, wurde ein drittes Gebăude untersucht,
welches, wahrscheinlich, zu wirtschaftlichen Zwecken genutzt
wurde;
- von den bisher 59 untersuchten Grăbern des Friedhofes ist
auf eines hinzuweisen, in welchem ein Backstein mit einer
lateinischen lnschrift gefunden wurde;
- das Fundmaterial isi reich und, zum Teil, von
aussergewohnlichem kunstlerischen und historischen Wert: in
Sandstein ader Marmor gemeiselte architek\onische
Bruchsti.icke, verschiednformige Bodenbelagelemente aus
Keramik, Stein, Sandstein und Marmor, Munzen, Eisen-,
Bronze-, Glas- und Keramikgegenstănde.
Die Mosaikb6den wurden mit je einer Schichte Sand
und Erde zugeschuttet.
74. Fulgeriş, com. Pânceşti, jud. Bacău
Punct: Dealul Fulgeriş, La 3 cireşi
Cod sit: 24221.02

Colectiv: Alexandru Artimon, Lăcrămioara Elena lstina, Marius
Alexandru lstina, Irina David - conservator (CM Bacău)

Cercetările arheologice au fost întreprinse în
perioada 1 6 - 23.09 şi 1 3 - 27.1 0.2003 in partea nordică a
satului Fulgeriş, corn. Pinceşti, jud. Bacău, punctul Dealul
Fulgeriş - "La 3 cireşi" . Primele cercetări au fost începute in
anii 1 987-1988 de Viorel Căpitanu, când s-a constatat că
ponderea cea mai mare o are locuirea cucuteniană. Însă
aceasta este suprapusă de resturi aparţinând epocii bronzului,
Hallstatt-ului târziu, epocii Latene şi carpilor.
Aşezarea se află pe Dealul Fulgeriş care ocupă
partea de V a Colinelor Tutovei, ca subunitate a Podişului
Bârladului. Face parte din treapta ţinuturilor deluroasa ale jud.
Bacău. Limitele care evidenţiază cel mai bine contactul unor
domenii cu trăsături distincte ale mediului natural sunt, mai
ales, cele sudice - pârâul Fulgeriş, şi la NV pârâul Soei, deci
acel loc ocupă o zonă de interfluvii. Limita de est este dată de
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parţial in această secţiune (diametru!_ maxim_ al gr� pii la
această adâncime e de 3,50 m). Aceasta groapa _mcepand de
la adâncimea de 0,50 m din m. 3,30 în profilul nordic se
îngustează, având o formă albiată. Săparea acestei gropi s�a
realizat până la o adâncime de -2,1 O m, în interiorul acesteia
descoperindu-se numeroase fragmente ceramice, statuete
antropomorfe (feminine şi masculine), oase şi foarte multe
resturi de lipituri de la pereţii unei locuinţe. Există anumite
straturi care au umplut groapa care conţin doar aceste resturi
de dărâmături de la pereţii unei locuinţe.
Rezultatele cercetărilor din această campanie sunt
doar parţiale, impunându-se ca in anul ce urmează să se
continue cercetările pentru a surprinde integral locuinţa (in
cadrul căreia s-a descoperit şi acea instalaţie de foc - cuptorul
C1 ) şi groapa in vederea recuperării restului de inventar ce
există in aceste edificii pentru a putea fi restaurat. De
asemenea in urma acestor cercetări preliminarii putem
sublinia bogăţia aşezării cucuteniene de pe Dealul
Fulgeriş. [Lăcrămioara lstina]

un mic afluent al pârâului Fulgeriş, iar la V de Dealul Cristea,
aflat in prelungirea Dealului Fulgeriş, care reprezintă limita de
.
V a Podişului Bârladului spre râul Siret. Punctul arheologic se
află pe terasa 4 la 50-55 m de la nivelul actual al pârâu� ui
Fulgeriş, pe dreapta. Suprafaţa pe care au fost descopente
resturile arheologice este de aproximativ 1 ha.
Din punct de vedere geografic, punctul arheologic
se află pe versantul sudic al Dealului Fulgeriş, care prezintă o
frecventă mare a proceselor de eroziune, de altfel este
conside,rată o zonă cu teren degradat. De asemenea, trebuie
să menţionăm că aşezarea cucuteniană se află la mică
adâncime, fiind astfel afectată de lucrările agricole. Din aceste
motive se impune necesitatea continuării cercetărilor pentru a
salva informatiile istorice existente.
În campania din 2003, cu fonduri de la Consiliul
Judeţean Bacău, primind şi sprijinul autorităţilor locale din
comuna Pinceşti, s-a urmărit stabilirea stratigrafiei şi
delimitarea aşezării. Astfel, s-a trasat secţiunea numerotată S
1 (cu dimensiunile de 20 x 2 m) orientată N E - SV,
perpendiculară pe direcţia curgerii pantei dealului.
Amplasarea secţiunii a urmărit surprinderea părţii centrale a
aşezării, in cadrul platoului aici fiind punctul cel mai inalt.
Numerotarea secţiunii s-a început cu O de la SV.
Această sec�une a fost amplasată pe proprietatea lui
Drăghici Costică, Tarla (solă) 96 parcelă 2037/10, de 5185 m2.
Pentru viitor se preconizează prelungirea sec9unii S 1 pe
proprietă�le învecinate, care apa�n următorilor proprietari:
Costache Vasile şi Matei Neculai pe parcela estică şi Ţârlea N.
Maria pe parcela vestică. Acest lucru pentru a surprinde NE - SV
amplasarea aşezării. Secţiunea nu a fost trasată in acest an pe
toată lungimea, deoarece proprietarii cultivaseră deja grâu, pe de o
parte, iar pe de altă parte a datorită timpului nefavorabil, având in
vedere că fondurile au venit abia la inceputul lunii octombrie.
În urma cercetărilor din această campanie s-a
surprins o locuinţă (L 1 ), care din lipsă de timp nu s-a cercetat
integral. Această construcţie a fost surprinsă in S 1 intre m.
8,50-20, observându-se in profilul estic al secţiunii faptul că
aceasta continua dincolo de m. 20, ea urmând a fi cercetată
integral în campania viitoare. În L1 , intre m. 1 2,60-15,75 au
apărut dărămăturile unui cuptor, printre care sunt şi fragmente
de la un vas de provizii (-0,40-0,50 m). În faţa cuptorului a
apărut o gropiţă de cenuşă cu diametru! de cea. 0,40 m, ce
poate fi gura cuptorului; din această gropiţă au ieşit câteva
fragmente ceramice şi o statuetă zoomorfă (ovicaprină) de mici
dimensiuni (h = 2,5 cm, 1 max = 2,9 cm).
Din punct de vedere al inventarului printre lipiturile
de la pereţii arşi, in L 1 s-au descoperit câteva fragmente de
oase şi piatră, fragmente ceramice pictate şi nepictate, vase
miniaturale, fragmente de la cozi de lingură. Spre marginea
vestică a locuinţei a fost descoperit un fragment de dăltiţă, o
râşniţă spartă şi un trecător din piatră. Ici colo în cadrul
locuinţei au apărut mici conuri de lut ars, ce prezintă in vârf o
adăncitură realizată prin impresiunea în lutul moale a
degetului mare. Materialul descoperit în L 1 este specific
culturii Cucuteni, faza A.
Tot în S 1 s-a descoperit şi o groapă (numerotată Gr.
1 ) de dimensiuni destul de mari. Aceasta este amplasată intre
m. 2,60-6,10 în profilul nordic şi intre m. 3-5,25 in profilul
sudic (la 0,40-0,50 m adâncime), nefiind surprinsă decât

75. Galaţi, jud. Galaţi
Punct: cartierul Dunărea - Castellum roman
Cod sit: 75105.02
Colectiv: Mihalache Brudiu (UDJ Galaţi)

În cursul anului 2003 cercetările arheologice din
zona de V a cartierului Dunărea, Galaţi - "Micro 20" , au
urmărit două obiective:
- mai întâi deschiderea unei secţiuni transversale pe latura de
V a şanţului fortificaţiei şi a relaţiei acestuia cu incinta.
- al doilea obiectiv a fost reprezentat de investigaţiile
cartografice pe platoul Ţiglina, unde după anul 1968 a inceput
construcţia cartierului Dunărea cu mai multe microraioane,
respectiv 1 8, 1 9, 20, şi 21.
Platoul Ţiglina reprezintă terasa înaltă d e la
confluenţa Siretului cu Dunărea, fiind formată dintr-un depozit
de loess de origine eoliană, gros de 40 m, care a fost depus
pe solul aluvionar marin rezultat din transgresiunea din faza
paleoeuxină a Mării Negre.
Această structură geologică se întâlneşte şi la
Tirighina Bărboşi, iar depunerea paleoeuxină, este formată din
argilă impregnată cu cochilii din fauna malacologică specifică
complexului faunistic Bărboşi-Babele (R. Ucraina). Marginea
sudică a acestei terase se termină prin versant abrupt pe
sectorul SV, unde se grupează complexele arheologice de
epocă romană din cartierul Dunărea: castellum, depozitele
pentru amfore şi vasta necropolă romană.
În ultimele trei decenii această faleză a devenit
carieră pentru excavarea lutului folosit la diverse construcţii de
locuit şi industriale, fapt care a modificat relieful pe care se
aflau până atunci conservate complexe arheologice şi calea
de acces din zona albiei majore a Siretului la zona situată pe
podul terasei, unde erau tumuli de dimensiuni impozante, de 7
m înălţime. Într-unul s-a aflat chiar un cavou roman distrus
prin construirea terasamentului benzilor transportoare pentru
minereu de la portul mineralier la combinatul siderurgic.
Unul dintre tumulii care acopereau un cavou roman
in această zonă a fost descoperit şi cercetat in 1 974. Dar

1 25

www.cimec.ro

studiul documentelor cartografice mai vechi relevă existenta
reliefului antropic în zonă, care ar fi putut avea constructii
funerare romane târzii, când au fost utilizate construct'ii
subterane (cavou) acoperite de tumuli.
În ceea ce priveşte cercetările de la castellum
roman, am deschis o sec\iune de 2 x 30 m pe latura de V,
singura care nu fusese cercetată. Nici cu această ocazie nu s
a găsit vreun nivel de locuire în incinta castellum-ului.
Din observa\ia anterioară rezultă că interes
stratigrafic prezintă numai sectorul din sectiune in care se afla
şanţul antic. Traseul şan\ului antic este ide� tificabil pe această
latură a castellum-ului, chiar la orizontul de călcare actual sub
forma unei albieri.
Având in vedere faptul că in sectorul unde se află
fortificaţia in discuţie, terenul a apa�inut unor proprietari care
I-au folosit, în ultimele două secole pentru vii, livezi şi
agricultură, valul antic, cât s-a mai păstrat, a fost nivelat, fapt
care rezultă după cum vom vedea din situaţia stratigrafică.
Stratigrafia şanţului de apărare a castellum-ului: la
partea superioară adâncimea actuală a chiuvetei la care m
am referit era de 1 m, iar lărgimea de 9 m. După adâncirea
sec\iunii până la baza şanţului antic s-a constatat următoarea
situa\ie: şanţul antic a avut două taluzuri, cel de la partea
superioară avea înclinaţie de 25", iar la partea inferioară era
de 45°. Baza şanţului era la 2,85 m.
Stratigrafia se prezintă astfel:
- la bază, se află umplutura din perioada antică, având o
grosime de 1 ,5 m. Solul are o culoare galben cenuşie. În
această depunere se află trei nivele cu fragmente ceramice
provenind de la amforele cu ulei, care se datează in sec. 11-111
p. Chr.
- peste această depunere se află alta, cu aspect lentiliform, in
profil. Solul respectiv este de culoare închisă (cernoziom
nelevigat), care s-a format in decursul Evului Mediu, în
condi\iile in care apele pluviale se adunau in chiuveta şanţului
şi determinau dezvoltarea vegetaţiei. Aceasta a produs
pigmentarea de culoare neagră a solului.
- acest sol de culoare cenuşos-gălbuie provine de la nivelarea
valului in perioada modernă şi reprezintă un loess remaniat
recent.
Materialul arheologic este cantitativ puţin,
comparativ cu săpăturile anterioare. Se constată existen\a
aceloraşi categorii tipologice cunoscute din cercetările
anterioare:
- în nivelul de la bază, fragmentele ceramice provin de la
pere\ii amforelor, la adâncimea de 2,85 m. Pasta este roz
gălbuie, cu nisip maroniu.
- in nivelul al doilea au fost descoperite fragmente de amfore:
de la toarte cu carenă (creastă) bine reliefată, gât tronconic şi
gura inelară cu marginea interioară suprainăl\ată .
- în nivelul al treilea fragmentele de amfore sunt mult
fărâmiţate, iar piciorul amforei este scurt, cu aspect tronconic
şi un umbo teşit orizontal.
În concluzie, castellum-ul a devenit în secolul al li
lea şi începutul celui de al III-lea, depozit pentru amforele de
ulei, având această funcţie economică concomitent cu alte trei
depozite. Această activitate economică este posibil să fi fost
mai amplă in zona cartierului Dunărea, Galaţi, dacă avem in
vedere dispersarea depozitelor, precum şi drumul de acces de

la artera hidrografică cea mai apropiată (Siretul, sau Bârladul
?) în timpul antichitătii.
Cercetările interdisciplinare din ultimii ani ajută la
reconstituirea vestigiilor romane distruse din 1 971 până în
prezent, in această zonă.
Din nefericire, acest proces distructiv din zona
Galaţi - Bărboşi continuă într-o formă mai mult decât barbarâ de-a dreptul absurdă .
Complexele romane din sudul Moldovei - Valul
Traian - Tuluceşti, zonele Bărboşi şi cartierul Dunărea Gala\i,
deşi apărate de legislaţia României şi a Uniunii Europene, au
devenit loc pentru depozitarea gunoiului de grajd, groapă
ecologică a Galaţilor sau cariere de pământ, cum este cazul
cu cea mai mare necropolă romană din această zonă, din
care în decembrie 2003 au fost distruse cea. 2 ha.
Les recherches archeologiques au castellum romain
du quartier Dunărea de Gala\i ont ele realisees par la section 1
1 2003 ouverte du câte nordique de la fosse de la fortification
antique.
Ce castellum a ete date par les materiaux
ceramiques provenant des amphores romaines; il constitue la
plus ancienne fortification de terre de la Basse Moldavie
construite dans la periode 1 02-1 05 a.Ch. Ulterieurement, du 11eme au 111-eme siecle on l'a utilisee comme dep6t pour les
amphores contenant de l'huile.
On a decouvert, dans la stratigraphie de la fosse de
la fortification, 3 niveaux archeologiques ou il y a seulement
des fragments provenant des amphores deteriorees du dep6t.
Dans la zone du quartier Dunărea de Galaţi on a
etudie aussi 3 dep6ts pour les amphores romaines que
desservait le flux commercial avec les Dacis libres (les
Carpes) de la zone centrale de la Moldavie.
76. Garvăn, corn. Jijila, jud. Tulcea, [Dinogeţia)
Cod sit: 160635.03

Colectiv: Alexandru Barnea - responsabil (IAB, FIB); Cristian
Olariu (FIB), Mihai Severus Ionescu (Craiova), Eugen
Paraschiv (student FIB).
Programul prevăzut pentru septembrie-octombrie
cuprins efectuarea de cercetări arheologice în capătul
dinspre V al S 3 (în afara incintei, pe sistemul defensiv
exterior) şi o mai mare aten\ie acordată conservării primare,
atât pentru monumente cât şi pentru protecţia patrimoniului
mobil în nevoia unei mai bune ordonări şi protejări a acestuia
sub acoperiri corespunzătoare cerinţelor de inventariere,
înregistrare şi prelucrare.
Aşadar, campania de la Dinogetia (Garvăn, jud.
Tulcea) din octombrie 2003 a avut mai m'ulte obiective. În
primul rând, realizarea unor lucrări de conservare primară,
(inclusiv consolidarea peretelui nordic al casei cetăţii),
finalizate până la sfârşitul campaniei. Apoi, reamenajarea
depozitului de materiale, activitate care va fi continuată şi în
anii următori, în vederea organizării unui muzeu al sitului,
prevăzut a se amenaja în protecţia încă în lucru a termelor.
2003 a
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în anul 2004 s-a derulat a IX-a Campanie de
cercetare arheologică în vi/la rustica de la Gârla Mare, datată
în sec. 11-111 p. Chr.
Obiectivele campaniei 2004 au fost următoarele:
- verificarea existenţei unei posibile incinte a fermei şi
constructiilor anexe;
- verific�rea locuirii dintre anexele gospodăreşti cercetate
până in prezent.
Reamintim că până în 2003 au fost cercetate: vi/la
rustica, magazie-depozit, locuinţă, construcţie cu utilitate la
Dunăre, cuptor de olar.
Secţiunea 25 de 1 6 x 2 m, trasată spre Dunăre, în
sudul fermei, a dat la iveală un strat de cultură uniform, dar
destul de firav şi sărac în material arheologic.
26 de 1 4 x 2 m, trasată tot pe malul
Sectiunea
.
Dunării în pre lungirea secţiunii 25. Aici au fost descoperite 4
gropi menajere cu un bogat material arheologic. Una dintre
gropi conţinea numai cenuşă şi pietre de râu până la
calcinare. Probabil au fost folosite într-un sistem de încălzire.
Secţiunea 27 de 38 x 1 m, a fost trasată de pe S 26
perpendicular pe marea magazie-depozit. Nivelul de cultură
este compact, fără construcţii însă.
Secţiunea 28 de 1 6 x 2 m, a fost trasată în nordul
complexului construit. Stratul de cultură este destul de firav.
Au fost descoperite mai multe aglomerări de pietre fără a
putea preciza existenţa unor eventuale construcţii.

Un alt obiectiv important 1-a constituit cercetarea în
exteriorul cetătii, unde la S de S 3C1, a fost deschisă o casetă
cu dimensiuni ie de 3 x 2 m (denumită S 3C1 P). Aici, la o
adâncime de 0,70 m, în partea de S a casetei, sub un nivel de
dărâmătură, a fost identificat un mormânt de inhumaţie (M1 ),
cu orientarea V - E, păstrat pa�ial. Mormântul nu conţinea nici
un inventar. De asemenea, in colţul de NV al casetei, a fost
descoperit un alt mormânt de inhumaţie (M2), la o adâncime
de 0,82 m, orientat V - E. Şi acest mormânt nu avea nici un
inventar. Şi acesta era păstrat pa�ial. in vederea descoperirii
integrale a mormântului, care intra în profilul de V, a fost
deschisă o nouă casetă, S 3C1 P1, în partea de V a S 3C1 P,
cu orientare N - S şi dimensiuni de 1 ,50 x 1 m.
Adâncimea la care au fost descoperite cele două
morminte şi faptul că se afiau sub un nivel de dărâmătură ne
fac să credem că ele sunt databile în ultima perioadă de
locuire a cetăţii (probabil a doua jumătate a secolului al Xli
lea).
Sub M1 , la adâncimea de 0,80 m, a fost identificată
o podea din lut galben bine tasat. Mai jos, la -1 ,07 m, a fost
descoperită o nouă podea din lut galben, spartă în partea de
NNV şi în cea de SSE de gropi. Groapa din partea de NNV se
continua până la o adâncime de 1 ,1 5 m, în vreme ce aceea
din partea de SSE ajunge până la o adâncime maximă de
1 ,43 m, sub care a fost identificat un nivel de distrugere.
in aceeaşi casetă, la -1 ,37 m, în colţul de NE al
casetei, a fost descoperit un zid cu grosimea de 0,60 m,
orientat N - S şi format din pietre de formă neregulată legate
cu pământ şi spart în partea de NV de o groapă în care au
fost descoperite urme de arsură.
in celălalt capăt al casetei, la adâncimea de 1 ,60 m,
a fost a fost identificată o vatră circulară, mărginită de
cărămizi şi care intră în profilul de S. De asemenea, în partea
de NV a casetei, la -1 ,52 m, a fost identificată o groapă
menajeră care intra în profil.
Cercetările din campaniile următoare vor clarifica
situaţia apărută în această casetă.

78. Geoagiu, jud. Hunedoara
Punct: Biserica - rotondă
Cod sit: 89570.04

-

Colectiv: Gheorghe Petrov - responsabil (MNin, Paul
Scrobotă (MI Aiud)

Începute în anul 1 993, cercetările arheologice de la
biserica cu plan central (rotondă) din Geoagiu (de Jos) - fost
centru comunal, declarat oraş în anul 2001 - au continuat şi în
anul 2001 cu cea de-a Xl-a campanie de săpături. Dacă
majoritatea campaniilor din anii precedenţi au fost întreprinse
cu un sprijin financiar modest ori simbolic, sau de multe ori
numai prin eforturi şi aranjamente personale, în 2003 am
beneficiat de o binevenită şi nesperată alocaţie bugetară,
modestă, dar care ne-a ajutat oricum să mergem mai departe
cu cercetarea noastră.
Biserica este o construcţie de zidărie, alcătuită dintr-o
navă circulară cu diametru! interior de 5,50 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 6,88 m în interior şi de 9 m la exterior. Materialul
de construcţie întrebuinţat la ridicarea rotondei a fost
cărămida romană, refolosită, în asociaţie cu o cantitate mai
redusă de piatră de râu şi de carieră, prezentă mai mult în
pă�ile superioare ale elevaţiei. Edificiul este singura rotondă
din ţară, în această variantă de plan, care se mai păstrează
încă în picioare. in privinţa cronologiei începuturilor
rotondei, pe baza cercetărilor întreprinse până în prezent, s-a
dovedit faptul că aceasta a fost ridicată, cel mai devreme, pe
la sfârşitul secolului al Xl-lea sau începutul secolului următor,

The campaign of 2003 was mainly centred on
protecting the site. There had been made works in order to
consolidate the northern wall of the archaeological base. In
parallel, the depasit was restructured, in order of a better
grouping of materials. Also, during the excavations, which
were made in a former section, S 3C1 , we have discovered
two burials, probably belonging to the final phase of
inhabitancy of the site. In the same section, there were
discovered a furnace and a portion of a (probably) mediaeval
wall.
77. Gârla Mare, com. Gârla Mare, jud. Mehedinţi
Punct: km fluvial 840
Cod sit: 1 1 1 792.02

Colectiv: Ion Stingă - responsabil, Mihai Stingă (MRPF Turnu
Severin)
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fiind cel mai vechi edificiu de cult de pe cuprinsul ţării care este
conservat integral, cu unele modificări constructive intervenite
de-a lungul timpului. Această variantă de datare o considerăm
deocamdată numai provizorie, verdictul final urmând a fi
dat în momentul când vom considera cercetarea
arheologică ca fiind încheiată.
in campaniile anterioare, derulate în cursul anilor
1 993-2003, au fost executate şi cercetate 18 suprafeţe
arheologice (Supraf. 1, S. 1 - S. 1 8), toate amplasate în
exteriorul bisericii, în aceste secţiuni au fost dezvelite şi
cercetate un număr de 1 72 de morminte. Primele înmormântări
din cuprinsul cimitirului care a funcţionat în jurul lăcaşului au
fost practicate în secolul al Xl-lea, în vremea domniei regelui
Ladislau 1 al Ungariei (1 077-1 095), iar ultimele în cursul
secolului al XVIII-lea.
in anul 2003, după o îndelungă aşteptare, am
intervenit în interiorul lăcaşului, practicând o singură secţiune
(S. 18) în jumătatea nordică, latura de S a acesteia, lungă de
6,88 m, fiind pe axa construcţiei. Lăţimea secţiunii în cel mai
extrem punct de pe conturul curbat al elevaţiei a fost de 2,75
m, iar adâncimea maximă de săpătură a ajuns în unele locuri
până la 2,45 m. in această secţiune au fost depistate,
dezvelite şi cercetate un număr de 27 de morminte (M.1 73 M.1 99), toate medievale, multe dintre ele fiind păstrate integral,
altele fiind deranjate pa�ial. Multe alte resturi de oseminte
umane au fost recuperate din pământ purtat, acestea
provenind de la unele morminte mai vechi care au fost distruse
în întregime de gropile mormintelor ulterioare. Nici o
înmormântare practicată în interiorul rotondei (situaţie
valabilă deocamdată numai pentru S. 1 8) nu a fost
intersectată de fundaţia edificiului. În ceea ce priveşte
inventarul funerar recuperat atât de la mormintele
descoperite întregi cât şi de la cele păstrate parţial, ori
provenit de la cele distruse în totalitate, acesta constă în
monede medievale de argint, accesorii vestimentare, resturi
textile şi obiecte de podoabă. Cea mai veche monedă este un
obol emis în vremea regelui Bela al IV-lea (1 235-1 270). O
descoperire importantă şi valoroasă este reprezentată de
inventarul funerar recuperat de la un mormânt dublu (M.1 97M.198), care conţinea scheletul unei tinere femei peste care
se afla suprapus scheletul unui copil mic, probabil un nou
născut; cei doi, mamă şi copil, au fost inhumaţi deodată. La
respectiva femeie, pe unul dintre degetele de la mâna
stângă, s-au descoperit două inele de aur, iar pe craniul
copilului s-au aflat peste o sută de mici pandantive
confecţionate din foiţă de aur; aceste ultime piese sunt
prevăzute fiecare cu câte o gaură la o extremitate, prin care
trecea un fir suport din sârmă de argint aurit. Despre obiectele
recuperate de la cei doi defuncţi, deocamdată, reperele pe
care le avem permit aprecierea după care ele ar putea
aparţine sec. XVI-XVII.
Cercetările arheologice din interiorul rotondei se vor
finaliza în cursul anului 2004, numai cu condiţia dacă cei
îndreptăţiţi să ne ajute o vor şi face. De asemenea, alte
investigaţii mai sunt necesare şi în cimitirul din junul bisericii
pentru a-i stabili întinderea, măcar în direc�ile unde astăzi se mai
poate interveni.Toate datele ob�nute până în prezent, la care se
vor adăuga şi cele care vor mai veni dacă cercetarea va
continua, sunt de o mare im portanţă pentnu stabilirea unei

cronologii cât mai exacte pentru începuturile rotondei de la
Geoagiu, care este un unicat în cadnul arhrtecturii medievale cu
caracter religios din România.
Fiind o biserică unică şi atât de veche, sperăm că
autorităţile cu competenţă în domeniu îşi vor aminti de acest
caz, şi nu vor întârzia să includă monumentul într-un posibil şi
necesar proiect de reabilitare, pe care situatia de la fata locului îl
reclamă încă de multă vreme.
·

·

79. Gherghiţa, com. Gherghiţa, jud. Prahova
Punct: Velcovici
Cod sit: 133438.0 1

Colectiv: Ştefan Olteanu (UCDC Bucureşti), Nina Grigore,
Călin Hoinărescu (MJIA Prahova)
Situl arheologic se află situat in zona de câmpie, în
lunea răului Prahova, la cea. 1 2 km de DN 1 (Bucureşti
Ploieşti) şi la 22 km de Ploieşti.
Săpăturile arheologice sistematice au început in
anul 1999, punctul "La târg" aproximativ în zona unde se afla
aşezarea medievală urbană "Gherghiţa" atestată documentar
în anul 1 431 .
În campania din 2003 cercetările arheologice s-au
efectuat pe proprietatea "Velcovici", in zona agricolă, la
marginea locuibilă a comunei Gherghiţa, unde existau la
suprafaţă �umeroase fragmente de cărămidă.
In punctul "Velcovici" situat in zona agricolă, în
aproprierea caselor la cea. 200 m, cercetările arheologice s
au desfăşurat in perioada iulie-august 2003, în zona sudică a
vechiului oraş medieval Gherghiţa, situată la cea. 500 m SV
faţă de biserica domnească construită de Matei Basarab,
domnul Ţării Româneşti.
Suprafaţa pe care s-au desfăşurat lucrările a fost
cercetată prin deschiderea a trei secţiuni, două dintre ele S 5S 6 având o lungime de 30 m şi o lăţime de 2 m; a treia S 7
lungimea 8 m şi lăţimea 2 m.
Prima secţiune S 5, orientată E - V a interceptat
fundaţia unei abside (cea de N) de biserică, semicirculară, cu
o adâncime de 1 m şi o grosime de 1 ,05-1 ,1 O m. Fundaţia a
fost construită din fragmente de cărămidă şi piatră legate cu
mortal, aruncate cam neglijent, creând goluri de diferite
dimensiuni, fapt pentru care se poate vorbi de o fundaţie slabă
sub aspect constructiv.
Deschiderea absidei prezintă la nivelul fundaţiei
dimensiuni de 2 m în interior şi 4 m in exterior. Aceleaşi
caracteristici prezintă şi absida centrală (estică) descoperită in
S 7, secţiune trasată perpendicular pe S 5. Absida centrală
prezintă o deschidere de 6 m la exterior şi 2,5 m la interior.
Potrivit observaţiilor stratigrafice, materialelor
ceramice descoperite în nivelul de la care s-a săpat fundaţia
monumentului de cult prefigura!, fundaţia amintită a fost
re al iza tă la finele sec. al XV-lea şi la incepu tu l secolului
următor. Menţionăm că din elevaţie nu s-a păstrat nimic
deoarece, probabil la mijlocul sec. al XVI-lea, monumentul a
suferit un puternic incendiu, marcat de un nivel de arsură
lemnoasă gros de câţiva cm, observat pe toată întinderea
suprafeţei construite a fundaţiei.
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surprinde in profil stratigrafia care arata extinderea celor două
nivele de locuire incendiata (sec. XV şi XVII). Secţiunea
trasată în campania anului 2003 a avut lungimea de 40 m şi
lăţimea de 2 m. in lungimea secţiunii a fost interceptată o
locuintă care a fost cercetată integral, prin trasarea a două
caset� adiacente sectiunii. Asemenea locuintelor descoperite
in anii anteriori, locui�ţa era ridicată pe temel ie din loazbe de
lemn cu pereţii din chirpic pe structură din nuiele. Locunţa cu
dimensiunile laturilor 7, 70 x 5 m era compartimentată in două
încăperi cu dimensiuni inegala. Locuinţa apa�ine nivelului de
locuire din a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Pe latura de
SE locuinţa este flancată de un pavaj realizat din bolovani de
râu care a fost pa�ial distrus de o groapă pentru reziduuri
menajere, ulterioară, care a distrus şi o parte din acest pavaj.
Materialul ceramic fragmentar recoltat susţine
datarea acestui complex în a doua jumătate a secolului al
XVI-lea.

Se pare că în a doua jumătate a secolului al XVI
lea, potrivit observaţiilor stratigrafice, monumentul a fost
refăcut pe vechea fundaţie, dar cu unele modificări şi anume:
la nivelul solului, peste vechea fundaţie, a fost amenajată o
placă de mortar care depăşea în exterior grosimea fundaţiei,
în consolă, cu 0,30 m. Pe acestă structură s-a construit din
cărămidă legată cu mortar, suprstructura monumentului
reflectată de numeroasele cărămizi întregi şi fragmentare
legate cu mortar. Din interiorul bisericii, pe suprafaţa mică
cercetată din S 7, au fost scoase la iveală numeroase plăci
pavimentare din lut foarte bine arse, de forme rectangulare
(pătrate în special), provenind de la pardoseala interioară a
monumentului, amenajată pe un strat de pământ galben, de
cea. 0,05-0,1 0 m grosime.
Menţionăm că in zona absidei centrale, in interior,
pardoseala era realizată dintr-o pântă din mortar.
Descoperirea în această zonă a unui zid din cărămidă legată
cu mortar, zid în lungime de 0,90 m (cu o grosime ce n-a putut
fi deocamdată precizată) ar conduce la părerea că ne putem
afla in faţa unui segment din construcţia mesei altarului.
Clarificări in această privinţă se vor face în campania anului în
curs când se va cerceta interiorul monumentului.
Monumentul a fost demolat in sec. al XVIII-lea,
materialul din suprastructură fiind, in parte, folosit de autorii
demolării, in parte fiind răspândit pe toată suprafaţa cercetată
a monumentului.
Secţiunea a şasea trasată paralel cu S 5, orientată,
de asemenea E - V, a scos la iveală morminte medievale
provenind din necropola bisericii. Asemenea morminte au fost
descoperite in special pe latura sudică, fiind vorba de
inmormântări succesive, după cum probează suprapuneri ale
acestora. Ultimele înmormântări, aparţinând fazei finale a
necropolei, datează din sec. Al XVIII-lea, perforând fundaţia
absidei sudice a monumentului, după ce acesta fusese
dezafectat.
in final, considerăm că este vorba de un monument
de cult necunoscut, biserică sau mănăstire, al oraşului
Gherghiţa, despre care nu există până în prezent nici un
document scris care s-o menţioneze.
Fără îndoială că cercetările din campania anului
2004 vor aduce noi informaţii în această privinţă prin
cercetarea interiorului bisericii de unde se aşteaptă, în mod
normal, elemente noi privitoare la viaţa monumentului
descoperit.

Sector Grind .3
Silviu Oţa Gheorghe Matei.
In anul 2003, cercetarea a continuat prin trasarea
unei secţiuni (2,5 x 10 m) la N de S 1/2003, cu un martor lat
de 1 m. A fost continuată cercetarea complexelor înregistrate
in campania precedentă (locuinţele 1 -6). Situaţia stratigrafică
este aceeaşi cu cea din campania precedentă, cu deosebirea
că nu au mai fost descoperite morminte. Aceasta ar putea
indica faptul că in zona cercetată in campania precedentă
poate fi limita nordică a cimitirului. in locuinţa nr.1 a fost
descoperit un cercei din argint, cu pandantiv, care din punct
de vedere tipologie poate fi data! la sfârşitul secolului XVI şi in
următorul.
Ceramica de lznik recuperată (un fragment de bol
decorat pe exterior şi pe interior cu motive vegetale de culoare
verde inchis) din locuinţa 2, demonstrează că acest complex
se poate data la mijlocul secolului XVI şi eventual în anii '50 ai
aceluiaşi secol. Materialul arheologic recuperat constă din
ceramică uzuală smălţuită sau nu, precum şi resturi
osteologice provenite de la animale. Se remarcă în mod
deosebit un cuţit cu plăsele din os, decorate prin incizie cu
cruci, x-uri şi mici cerculeţe, descoperit intr-o groapă
menajeră, la adâncimea de 1 m, Materialul recuperat se află
depozitat la MJ lalomiţa.
Locuinta nr. 2/2003
Locuinţa cercetată pa�ial in zona sudică a sa, fiind
interceptată ca o aglomerare de chirpic ars sub un strat de
pământ galben. După demontarea chirpicului au fost surprinse
bârnele-talpă în podeaua de lut a locuinţei la adâncimea de
0,85 m faţă de nivelul actual de călcare. Pereţii locuinţei au
fost lucraţi din chirpic pe reţea din nuiele. Sub stratul de
chirpic, pe podeaua locuinţei au fost descoperite fragmente de
ceramică nesmălţuită, şi fragmente de vase smălţuite, greutăţi
de la plasa de pescuit, fragmente de cahle nesmălţuite şi
smălţuite. Pe podea, spre latura de V a ei se afla o groapă de
forma dreptunghiulară (0,75 x 0,50 m) adâncită faţă de podea
cu 0,30 m. Umplutura gropii conţinea cenuşe, oase de peşte
şi grătarul de fier al fostei sobe. in zona estică a locuintei s-au
descoperit boabe de grâu carbonizat (peste 5 kg), iar in zona
sudică a locuinţei a fost descoperit un ducat emis de Lituania
.•

Planşa 24.

80. Giurgeni, corn. Giurgeni, jud. lalomiţa [Oraşul de Floci]
Punct: Grind 1, Grind 3
Cod sit: 1249 10. 02

Colectiv: Anca Păunescu, Silviu Oţa, Irina Ene (MNIR),
Gheorghe Matei (MJ lalomiţa).

Sector Grind . 1 .
Anca Păunescu, Irina Ene.
În acest sector s-a continuat prelungirea secţiunii
directoare, trasată longitudinal pe Grindul nr. 1 , pentru a
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( 1571) care ajută la datarea complexului in a doua jumătate a
secolului XVI.

Planşa 25.

Grădiştea de Munte, corn. Orăştioara de Sus, jud.
Hunedoara [Sarmizegetusa Regia]
Punct: Dealul Grădiştei
Cod sit: 90937.0 1

81.

Colectiv: Ioan Glodariu - responsabil, Gelu Fierea
responsabil sector, Liliana Suciu, Darius Sima, Răzvan
Mateescu, Corina Toma, Paul Pupeză, Daniel Cioată, Mariana
Sacalâş (UBB Cluj), Eugen laroslavschi - responsabil sector,
Gabriela Gheorghiu - responsabil sector (MNIT), Adrian�
Pescaru, Cristina Bodâ (MCDR Deva), George Trohan1,
Rodica Oanţă-Marghitu, Sorin Oanţă-Marghitu (MNIR).

•

Cercetările arheologice s-au făcut în două puncte: 1.
pe terasa a III-a din Cetate şi 11. în zo� a sacră, pe tera�a a X
a, cu precizarea că primele le-au continuat pe acelea d1n anul
2002.
Cetate . Terasa a III-a. Pentru continuarea cercetării
arheologice pe terasa amintită s-au trasat două secţiuni, prima
în conlinuare ca traseu a cercetărilor din 2002, iar a doua
cvasiperpendiculară pe ea pentru a prinde marginea plaloului
(terasa 1).
Sectiunea 1/2003, de 28 x 2 m, orientată E V a fost
trasată perpe�dicular pe lungimea terasei a III-a şi s·a adâncit
de la -1 m (m. 25-28) până la ·2,5 m, adică până la stânca
nativă.
Stratigrafie (de sus in jos):
- humus actual, gros de 0,1 O -Q,1 5 m;
pământ brun-negricios alunecat sau adus de precipitaţii de
pe terasa 1-a;
pământ brun-gălbui cu pigmentaţie de arsură şi cărbune;
pământ brun-gălbui pigmentat pe alocuri cu cărbune;
- pământ steril
- stânca nativă
în m. 5-6 era o groapă modernă, iar in m 7-8 un
şanţ antic, care traversa oblic secţiunea . . Alte gropi
superficiale s-au reperat in m. 3,20 -21 . Şanţul �m m. 7-� era
de drenaj şi apa�ine fazei ro �ane a ter�se1. M�te:1a !�le
arheologice au apărut in stratunle 2-4, _m pnmul am1nt1t tun�
rulat de pe terasa 1 (platoul cetăţii), iar in celelalte doua
amestecat. Ele constau din ceramică dacică (fragmente de
chiupuri, căni, ceramică pictată) şi romană (capace, străchini,
un fragment de mortarium), cărămizi şi ţigle dacice şi romane,
pişcoturi de paviment, zgură de fier, turte de fier !rag:n e� tare,
. de
cuie, piroane, cuţi, conductă de apă fragmentara, cal�a1e
lance o cataramă, sticlă (de geam, un fund de pahar), ţ1nte de
fier d� la o caliga, doi pilaştri de andezit in poziţie secu.nd� ră.
Constatările prilejuite de cercetarea secţ1un11 au
confirmat observaţia potrivit căreia după cucerirea ro��� ă
stratul dacic a fost bulversa! şi desfiinţat de amenaJanle
romane iar constructiile romane au fost demontate înainte de
retrage ;ea detaşam�ntului militar roman din fosta cetate a
capitalei dacice.
·

•

•

•

Sectiunea IA/2003 de 21 ,5 x 2 m, cu adânc imea de
0,6Q-1 ,70 m, irasată aproape perpendicular pe capătul de SV
al secţiunii 112003.
Stratigrafie (de sus in jos):
- humus actual, gros de 0,10 - 0,20 m;
- pământ galben-brun de aluviune de pe terasa 1-a. identic cu
acela natural aici, gros de 0,30 -1 ,30 m;
- stânca nativă de micaşist care are în partea superioară
sfărâmătura obişnuită
in două locuri (m. 8,75 şi 1 5,50) se vede
amenajarea a câte unei trepte (prima înaltă de 0,75 m,
cealaltă de 0,50 m) amenajate in stânca nativă. Stratul de
cultură nu a putut fi separat de pământul alunecat de pe
terasa superioară.
Materialul arheologic a apărut numai in pământul
galben-brun şi el consta din fragmente ceramice dacice şi
romane disparate, fragmente de cărămizi, un bulgăre de
zgură de fier, cuie, o scoabă şi o verigă de fier.
O amenajare a stâncii putea fi în m. 1 O - 15, unde
panta naturală a fost domolită şi, eventual, în m. 17 - 1 8,40
unde se putea face o amenajare a unui parapet de lemn, care
nu a lăsat urme sesizabile arheologic. Tot acolo ar încăpea un
zid dacic de lerasă (zidul dacic de incintă avea 3,20 m
grosime). in orice caz secţiunea va trebui prelungită şi dincolo
de pragul în stâncă vizibil de la m. 20,20 până la m. 21 ,50.
Zona sacră, terasa a X-a: în spatele celor două ziduri de
sustinere a terasei a X-a cu prilejul lucrărilor de restaurare din
1 980 s-a descoperit un depozit de blocuri de calcar fasonate
pe şase feţe şi se impunea verificarea lui şi a relaţiei cu zidul
interior de sustinere
a terasei a X-a. Mica terasă pe care se
afla depozitul 'a primit indicativul Terasa X A. in vederea
acestor verificări s-au trasat două secţiuni perpendiculare pe
depozit şi oblice pe zidul interior de susţinere a terasei a X-a.
Sectiunea 11/2003 de 10,50 x 1 ,50 m, orientată E-V
şi adâncită pâ� ă la -3,50 m. Stratigrafie(de sus în jos):
- resturi de la intervenţia din 1 980;
- stânca orizontală (patul depozitului);
- stânca nativă;
- pământ amestecat cu lut pentru umplutura terasei X;
- patul în stâncă al zidului de terasă interior.
Secţiunea 111/2003, de 1 0,50 x 1 ,50 m, orientată E
V, şi adâncită până la -3,50 m.
Stratigrafia este aproape identică cu a precedente1:.
- resturi de la intervenţia din 1980;
- groapă antică umplută tot atunci;
. pământ amestecat cu lut pentru u �plutura terase� a X-a; .
_
. stânca orizontalizată sub depozit. ŞI coboratoare
m rest pana
la patul zidului interior de terasă.
.
Materialul arheologic constă doar d1.n cateva
fragmente ceramice dacice databile în secolul ! p. Chr.
Constatările principale prilejuite de cercelarea celor
două sectiuni pot fi rezumate astfel: depozitul de piatră a fost
aşezat p� un pat de stâncă orizontal şi c?� ţin � a blocuri
fasonate, deteriorate de acţiunea apei din prec1p1taţ11,. unele cu
marcaje antice; panta coborâtoare a stâncii nativ� a fost
completată cu umplutura din pământ ŞI lut a terase1 a X-? ;
pentru zidul interior de terasă s-a amenajat un pat onzontal 1 �
stâncă; zidul a cedat parţial din pricina pres1un11.. umpluturu
terasei.
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La demontarea depozitului de piatră s-au recuperat
blocurile, care pot fi folosite şi toate acelea cu marcaje antice.
Marcajele antice constau din litere (31 blocuri), monograme
probabil (7 blocuri) şi litere plus monograme (30 de blocuri).
Lor li se adaugă un bloc cu cinci feţe fasonate marcat cu o
literă provenind probabil din zidul de susţinere a terasei a IXa.
Blocurile cu marcaje antice au intrat patrimoniul
MCDR Deva, iar restul materialului arheologic la MNIT.
Consolidări: s-au făcut la zidul de incintă al cetăţii după cum
urmează: la paramentul interior pe o asiză -12 m liniari, două
asize - 1 47 m liniari şi cu trei asize - 36 m liniari; paramentul
exterior: cu două asize -1 1 6 m liniari şi cu trei asize - 47 m
liniari. Pa�ial s-a umplut cu pământ provenit din săpături mai
vechi terasa X A, s-a defrişat făgetul de o parte şi de alta a
zidului de incintă pe câte o lăţime de 2 m de la zid şi s-a
înlesni\ accesul la monumente.
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.
Pl anşa 26
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Abstract:

Within the fortification, to carry on the research on
the terrace no. 3, two sections - of 28 x 2 and 21.5 x 2 m were opened. It was confirmed the previous observation !hal
the Dacian layer was disturbed and dismissed by Roman
layouts. The Roman constructions were dismantled when the
Roman military unit was withdrawn.
In the sacred area, 68 stone blocks - with ancient
marks - were recovered. In the same time observations on
the building matters were made up.
82. Gurghiu (Gorgenyszentimre), com. Gurghiu, jud.
Mureş
Cod sit : 1 1 7328.02

Colectiv: Soos Zoltan (MJ Mureş)

Cetatea Gurghiului se află pe un deal (500 m)
amplasat în mijlocul satului Gurghiu. Dealul cetăţii este
acoperit de pădure foioasă mixtă, compusă din mai multe
specii. Dealul este format dintr-o rocă compusă din pietre
legate cu un material nisipos, aceasta fiind foarte solid şi greu
de săpat. La E de cetate se află râul Gurghiu. La N de cetate
la poalele acestuia se află castelul în stil baroc, având
elemente renascentiste, care are mai multe faze de
constructie.
' Castelul a fost construit în sec. XVII.
Fosta cetate este într-un stadiu avansat de
distrugere, ruinată. A fost distrusă în asediul din 1708, iar
ruinele acesteia folosite la construcţia castelului şi a caselor
din sat. în capătul estic al cetăţii se află o capelă romana
catolică, reconstruită în 1 887 de către episcopul din Eger. La
construcţia capelei s-au folosit ruinele cetăţii.
S-a păstrat în condiţii destul de bune drumul de
acces medieval spre cetate, care poate fi folosit şi astăzi de
căruţe. Din cetate s-a păstrat zidul sud-estic care în unele
po�iuni are o înălţime de aproximativ 1 5 m. Pe această
po�iune se văd urmele mai multor restaurări, plombe,
provenind din sec. XVII. Acest zid aflat lângă capelâ se
încheie într-un unghi ascuţit la extrema estică a cetăţii,
continuând spre NV. Porţiunea de zid este grav afectată de
rădăcinile arborilor. Zidul respectiv ar necesita o intervenţie
urgentă in vederea conservării, care ar consta din tăierea
arborilor dintr-o arie de 1 5 m şi o restaurare a acestuia.
Pe po�iunea nord-vestică a zidului se văd fundaţiile
a două bastioane care în unele po�iuni au o înălţime de
aproximativ 2-3 m, dar prin curăţirea dărâmăturilor ar putea
ajunge la o înălţime de aproximativ 4-5 m.
La extrema vestică a cetăţii este un şanţ de apărare
care desparte capătul vestic al cetăţii de curtea mare a
fortificaţiei, probabil fiind un punct de refugiu. Din capătul
vestic zidul se întoarce mergând spre SSE, ajungând la
poarta de jos. Pe această porţiune zidurile sunt aproape
dispărute, putem urmări linia acestora urmărind un val format
din pietre legate cu mortar.
La po�iunea po�ii de jos zidurile de incintă s-au
păstrat în condiţii relativ bune, având o înalţime de
aproximativ 8 m. S-au păstrat două contraforturi. Din păcate
nici una dintre po�ile cetăţii nu s-a păstrat. De la poarta de jos
porneşte un al doilea zid care se leagă de zidul aflat lângă
capelă. Aşadar avem două ziduri paralele pe porţiunea
porţilor, lungi de aproximativ 1 00 m.
Al doilea zid exterior începe cu un bastion construit
în stil italian vechi (sec. XVII); s-a păstrat zidul acesteuia, dar
paramentul zidului este total distrus, afectând grav restul
structurii. Pe po�iunea de jos este vizibilă urma unui bastion.
Ajungând în incinta cetăţii la dreapta (E) se află
capela de sec. XIX, iar la stânga (V) este curtea cetăţii. Nu s-a
păstrat nimic din clădirile interioare, se vede cisterna umplută
a cetăţii şi intrarea intr-o cazamată din mijlocul cetăţii, care
probabil a fost folosită pentru înmagazinarea explozibilului.
Reconstrucţia imaginară a cetăţii este posibilă după
inventarul din 1652, precum şi după o gravură din 1 699
provenind de la arhitectul italian M. Visconti care a participat
la lucrările de restaurare a cetăţii.
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Din acestea putem afia. că cetatea avea trei porţi,
poarta de jos şi poarta de mijloc construită din piatră având
ancadramente fasonata şi care foarte probabil provin din sec.
XV. Poarta veche sau de sus aparţine primei faze de
construcţie din sec. XIV. Cetatea, in a doua jumătate a
secolului XVII, avea 18 turnuri, mai multe case, una dintre
acestea având paviment de cărămidă, şi o casă pentru
paznicii cetăţii, aflată la poarta de jos.
Dintre acestea astăzi nu s-a păstrat aproape nimic,
totuşi din ruine şi prin săpături arheologice am reuşit să
identificăm mai multe clădiri.
Săpăturile arheologice de la cetate urmăresc
identificarea fazelor de construcţie a cetăţii, identificarea
clădirilor anate in incinta cetăţii, precum şi clarificarea datării
fazelor de construcţie.
Urmărind aceste scopuri, s-au trasat cinci secţiuni şi
două casete.
S 1 . Se afiă aproximativ in mijlocul cetăţii, are o lungime de 30
m şi o lăţime de 2,5 m. Prin S 1 urmărim să identificăm
straturile de cultură afiate pe dealul cetăţii.
S 2. A fost amplasat in vecinătatea cisternei cetăţii, având
dimensiunile de 6 x 1 ,5 m.
S 3. Perpendicular pe S 1 in capătul vestic al acestuia, având
dimensiunile de 9 x 3 m.
S 4. Paralel cu S 2, am urmărit casa identificată in S 2, având
dimensiunile de 5,5 x 2,5 m.
C 1 . A fost amplasat lângă capela romano-catolică din cetate,
pe partea vestică a acesteia, având dimensiunile de 5 x 2 m.
C 2. La poarta de jos a cetăţii, lângă primul contrafort şi
bastionul de tip italian, având dimensiunile de 4,5 x 1 ,5 m.
Teritoriul cetăţii este despărţit in două de drumul de
acces, astfel putem distinge pe partea nordică terasa capelei
şi partea sudică unde se afia palatul, magaziile şi alte clădiri
militare. Terasa nordică are o suprafaţă relativ mică şi iniţial
aici erau amlpasate o brutărie şi artileria, conform inventarului
din 1652. Capela este o construcţie relativ recentă din sec.
XIX.
Din C 1 , amplasat pe terasa capelei, a reieşit că
straturile sunt puternic deranjate terenul fiind grav afectat de
asediul din 1708. Sub nivelul vegetal avem un strat de
umplutură groasă de 0,50 m sub care se afiă un strat lutos de
cea. 0,40 m. Dărâmătura provine de la asediu! din 1708,
aceasta rezultă din numărul obuzelor găsite şi din dărâmături.
Probabil atunci s-a distrus şi cuptorul de pe terasă.
Sub nivelul de lut este un strat brun gălbui, gros de
cea. 0,60 m, care conţinea un număr mare de fragmente
ceramice şi cahle din sec. XVI-XVII. Sub acest strat la o
adâncime de 1 ,40 m avem un nivel lutos brun compact, care
probabil era nivel de călcare şi funcţiona in sec. XV. După
acest strat urmează solul viu.
Pe partea sudică a cetăţii stratigrafia a fost aproape
total distrusă de lucrările de restaurare din sec. XVII. Astfel
pentru obţinerea unui platou au cioplit stânca iar stratigrafia
originală am putut-o surprinde într-un şanţ unde straturile erau
in cronolo�ie inversă.
In S 1 la o adâncime de 0,20 m deja a apărut roca
vulcanică, numai in partea estică a secţiunii s-a păstrat o
denivelare care a păstrat o stratigrafie inversă. Aşadar in
careul 29-27 am identificat sub nivelul vegetal un strat gros de

cea. 0,50 m care conţinea material din epoca bronzului,
ceramică romană şi ceramică din sec. XIII. Acest strat s-a
format in urma amenajării terenului şi importanţa sa constă in
faptul că conţine material care provine dinaintea contrucţiei
cetăţii medievale din sec. XIV.
După presupuneri aici ar fi fost şi un turn de veghe
roman, dar dacă existau urmele acestuia probabil au fost
distruse de reamenajarea terenului din sec. XVII. Materialul
din sec. XIII poate fi legat de presupusa existenţă a unui
comita! de pădure din sec. XIII in valea Gurghiului, şi probabil
Gurghiu era centrul de administrare a teritoriului.
Sub acest nivel rezultat din reamenajarea terenului
avem un strat lutos (nivel de călcare) care conţine un bogat
material osteologie, sub care la o adâncime de cea. 0,80 m
avem un strat gri rezultat a contrucţiilor din sec. XV. Stratul
conţine bucăţi de mortar şi de cărămidă. Construcţiile din sec.
XV sunt adeverite şi de stratul care se afiă sub acest nivel gri
care conţine o placă de mortar. Sub acest nivel apare solul
viu.
Zona cisternei prezintă o altă situaţie stratigrafică.
Aici in S 2 şi S 3 am identificat fundaţiile şi pavajul de
cărămidă ale unei case de sec. XVI, peste care era un nivel
de umplutură, gros de 0,70 m, din sec. XVIII, care conţinea un
număr mare de cahle, sticlă şi ceramică.
Stratigrafia casei ale cărei dimensiuni nu le-am
identificat încă, este deosebit de importantă din punctul de
vedere al istoriei cetăţii. Deşi cetatea provine din sec. XIV nu
aveam nici o dovadă arheologică care să confirme această
perioadă.
Din umplutura afiată pe podeaua casei a reieşit că
cetatea şi casa au fost abandonate după asediul din 1708, iar
clădirile din cetate au fost demolate şi din acest material s-a
reconstruit castelul de la poalele cetăţii. Clădirea din cetate a
fost o clădire reprezentativă (palat?) fiind singura clădire cu
pavaj de cărămidă in interior, fapt ce reiese din inventarul
cetăţii din 1 652.
La o adâncime de 0,90 m sub pavajul de cărămidă
in interiorul casei am identificat urmele unei clădiri care era
mult mai mică decât clădirea din sec. XVI, care a fost
construită peste clădirea veche. După materialul ceramic
rezultat din podeaua casei timpurii reiese că această casă a
funcţionat in a doua jumătate a secolului XIV şi probabil
inceputul secolului XV. Datarea clădirii a fost posibilă după
tipologia ceramicii. Sub acest nivel se afiă solul viu.
Regiunea porţii de jos poartă şi ea urmele asediului
din 1708. La o adâncime de 2,5 m încă nu am ajuns la solul
viu. Dimensunile mici ale C 2 nu au permis mai mult adâncirea
casetei, fiind pericol de surpare. La adâncimea de 2,30 m am
identificat elemente din structura porţii de jos, respectiv două
pietre profilate. După caracteristicile pietrelor profila\e,
acestea se încadrează cronologic la mijlocul secolului XV.
Dintre clădirile identificate cea mai importantă este
casa cu podea de cărămidă, menţionată şi in inventarul
cetăţii. După mărimea clădirii, latura sudică are o lungime de 6
m, era probabil o clădire reprezentativă. Aceast fapt e adeverit
şi de pavajul de cărămidă a casei. Intrarea era pe partea
sudică, pragul este confecţionat tot din cărămidă, iar in afara
clădirii era pava! tot cu cărămidă.
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S-a dorit definitivarea săpăturii din 2000 din zona
vămii, ocazie cu care a fost descoperit un mare complex, cu o
lungime de peste 1 2 m şi care continuă, creând impresia unui
şanţ de apărare. Dacă ipotezele sunt adevărate, atunci avem
de-a face cu primul sistem de fortificare descoperit în cadrul
unei aşezări apa�inând grupului Pişcolt.
A fost decopertată o suprafaţă de 1 5,20 x 8 m, la o
distanţă de 6 m faţă de săpătura de salvare realizată in 2000.
Stratigrafia:
O -{),30 m strat vegetal, in care apar amestecate materiale
neolitice, de epoca bronzului
-0,30 -{),50 m strat de cultură neolitic, întretăia! de locuirile
ulterioare de epoca bronzului
-0,60 -0,70 m - sterilul arheologic, un lut galben, uneori cu
pigment de limonit
La adâncimea de 0,30-0,40 m s-au conturat în
stratul de cultură 8 gropi moderne, circulare, cu diametru! de
0,70-0,75 m. realizate cu utilaj in vederea plantării de pomi
fructiferi.
Au fost identificate două şanţuri (Şanţ 1 şi Şanţ 2)
precum şi trei complexe (C4; C5; C6):
Şanţ 1 : surprins pa�ial, fără materiale ceramice
Şanţ 2: are o lungime de 2,6 m şi se opreşte in C6
Ambele şanţuri au o adâncime de până la -0,1 O O, 15 m, fiind foarte probabil vorba despre un pat de perete a
unei locuinţe de suprafaţă.
C5, C6: complexe de formă ovală, cu puţin material ceramic.
Presupunem că şi aceste complexe aparţin locuinţei de
suprafaţă de epoca neolitică.
C4: complex de formă neregulată (7 x 4 m) adâncimea
maximă fiind de 1 ,56 m, surprinsă pa�ial, complexul
continuând in zona îngrădită a Duty Free Shop, şi
presupunem că ar fi vorba de C1, decopertat pa�ial in 2000,
cu ocazia săpăturii de salvare. Complexul se încadrează in
Grupul cultural Pişcolt, faza 11, cu un numeros material
ceramic pictat cu substanţă neagră bituminoasă care in cele
mai multe cazuri se cojeşte, lăsând doar amprenta, alteori
pictura este subţire, fiind bine aplicată.
Motivele ornamentale constau din umplerea unor spaţii cu linii
curboliniare largi, formând spirale, motive din linii subtiri
paralele, benzile de linii paralele, mărginite sau nu de o li �ie
mai groasă, care formează meandre sau arcade. Vasele
ornamentale prin incizare, alveolare, barbotinare sunt putine
iar ornamentarea prin ciupire este intâlnită la un singur vas.·
Formele vaselor sunt: străchinile tronconice sau
semisferice cu buza lobată; castroane, cu corpul tronconic şi
cu buza marcată de o incizie de tip Lippenrand; globulare;
vase cu zona mediană împinsă din interior in patru locuri;
amfora; vase cu peretele împins din interior in patru zone
pentru a sugera un vas patrulater; cupa cu picior scund sau
inalt, cu sau fără buză lobată; vasele cu profil "S" , mai scunde
sau mai alungite; oale cu gâtui cilindric, cu corpul globular;
tipsia este scundă, uneori cu buza crestată; vase de provizii.
Au fost descoperite numeroase piese litice.
Locuirea aparţine neoliticului dezvoltat, grupul
cultural Pişcolt, faza a 11-a. Apare ceramica pictată cu negru
(bitum), dar şi pictura cu roşu, de tradiţie Esztâr. Majoritatea
fragmentelor ceramice sunt nepictate sau nu s-a păstrat.

Podeaua de cărămidă a fost reparat cândva in a
doua jumătate a secolului XVII, fiindcă in inventarul din 1652
casa este menţionată ca "casa veche cu podea de cărămidă. "
Peste această podea am identificat un strat gros de lut care
probabil este rezultatul refacerii podelei. Din cauze
necunoscute însă podeau de cărămidă nu a fost reparată ci a
fost acoperită cu strat de lut. Podeaua de cărămidă avea
denivelări explicând acoperirea acesteia cu un strat de lut.
Sub podea am identificat urmele unei case timpurii,
redusă ca mărime comparând cu clădirea aflată peste ea.
Pentru a afla mai mult despre clădirea timpurie. e nevoie de
extinderea săpăturilor.
Amplasarea clădirilor identificate era lângă cisterna
cetăţii, in stânga po�ii de mijloc.
Deşi nu am reuşit încă să identificăm fundaţiile po�ii de jos,
pietrele profilate ne indică că aceasta se afla aproape de C 2.
Poarta era situată intre bastionul nordic şi zidul de incintă.
Amplasarea casetei 2 a urmărit identificarea
structurii po�ii de jos. in dărâmătura porţii şi a zidului am găsit
două pietre profilate care după tipul profilului se pot data la
mijlocul secolului XV. Probabil provin din perioada de
construcţie care se leagă de numele lui Ioan de Hunedoara.
Pietrele sunt confecţionate din piatră de calcar,
piatra fost adusă din alte părţi, deoarece in zona Gurghiului nu
există piatră de calcar. Pietrele au fots găsite la o adâncime
de 2,60 m. Pe suprafaţa ambelor profilaturi s-a păstrat semnul
de meşter care este asemănător literei H. Ambele profilaturi
provin din structura porţii de jos având dimensiuni de cea.
0,80 x 0,40 x 0,60 m având o greutate de cea. 300-350 kg.
Din punct de vedere stilistic sau artistic nu
reprezintă interes, dar având in vedere raritatea pietrelor
profilate din săpăturile de cetate de pe teritoriul Transilvaniei
este de remarcat piatra profilată de la cetatea Gurghiului, care
prin extinderea săpăturilor va ajuta să înţelegem mai structura
unei porţi de cetate din perioda goticului târziu.
83. Halmeu, corn. Halmeu, jud. Satu Mare
Punct: Vamă
Cod sit: 137773.02

Colectiv: Liviu Marta - responsabil (MJ Salu Mare)

Punctul "Vamă" este situat in nordul comunei
Halmeu Oud. Salu Mare), pe frontiera româno-ucrainiană.
Punctul a fost descoperit prin periegheza efectuată de către
Liviu Marta şi Ciprian Astaloş cu ocazia săpăturilor de salvare
de la Halmeu - "Vamă" , din toamna anului 2000. între cele
două puncte ("Vamă" şi " Kiraly Domb"-situat la 500 m
distanţă) se poate constata prezenţa in arătură a cioburilor
neolitice şi de epoca bronzului.
Aşezarea neolitică de la Halmeu prezintă bune
analogi cu grupul Diakovo (Ucraina) oferind posibilitatea unei
corelări intre grupul Pişcolt (România), grupul Diakovo
(Ucraina) precum şi cu fenomenele din Ungaria. Prin urmare,
se doreşte soluţionarea unor chestiuni de cronologie şi
legături culturale cu fenomene similare din România, Ucraina,
Ungaria.
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Materialul de la Halmeu " Vamă" prezintă bune analogii cu
grupul Diakovo din Ucraina.
Materialele nu au fost descoperite in complexe care
să aparţină clar epocii bronzului, ci doar in stratul de cultură.
Pe baza ceramicii de bună.calitate din care lipseşte ceramica
cu decor excizat acest orizont de locui re de la Halmeu poate fi
data! in epoca mijlocie a bronzului.

84. Hârşova, jud. Constanta
'
Punct: Tel/
Cod sit: 608 10.01

-

Colectiv: Dragomir Popovici (MNIR), Bernard Randoin
(Ministerul Culturii şi Comunicării, Franţa), Valentin Parnic,
(MDJ Călăraşi), Ana Ilie, Andreea Păun (CNMCD Târgovişte).
Ionuţ Torcică (UV Târgovişte), Alexandru Nălbitoru (MM
Câmpulung)

The settlement Halmeu-Vamă is situated North of
Halmeu Village, in the free area between Romanian and
Ukrainian border. The site was found during a rescue
excavation in November 2000. Glose to this area we found
pottery from different periods (Middle Age, Bronze Age,
Neolithic), which have lain on the terrace of the Eger brook.
During the autumn 2001 , some checking up excavation al
Kiraly Domb/ Dâmbul Craiului point, situated on the edge of
the terrace, proved the extension of the Neolithic settlement
from the Vama point. The area is composed by two dome
shaped hills (Kiraly Domb 1 and 11), with approximate equal
dimensions, with oval surfaces, with 40 x 45 m. maximum
diameter, without calculating the surrounding ditch.
C5, C6 Neolithic Complexes: with small dimensions, with a
few fragments of pottery from Piscolt collection.
C4 Neolithic Complex: with big dimensions, with o lot of
pottery. The dimensions of the pit are about 7 x 4 m., but it is
not dug completely. The maximum depth is about 1 .56 m.
The pottery.
The invoice: on the whole, the clay of the pots with thick walls
contains organic ingredients, sand. In general, the pottery was
well fired. T heir colour is different: from dark brown to red
grey.
The ornaments. The majority of the pottery is represented by
unornamented vessels. The surface was covered by engobe
and, in general, the painted segments are very badly
preserved. The painted pottery has very good analogy with
Piscolt Collection (Piscolt-Lutarie; Sacuieni-Horo), and
Diakovo Grup (Mukachevo - Maia Hora). The painted
ornament was made exclusively with black paint and the basic
elements of the ornamental pattern are bands of various
widths used in the composition of an unfinished pseudo-spiral,
and meanders. Some pieces were decorated by !inger
impressions. On one fragment there is a pattern by deeply
incised zigzag lines, or a linear ornament consisting of an
incised meander.
The forms: cylindrical, spherical sides large and medium pots;
large and medium size pots with a high, narrowed neck;
conical and frequently deep bowls, small, spherical cups with
a narrowed throat; tulip shaped vessel on tall cylindrical and
beii shaped pedestal; amphora like pots with high, cylindrical
neck.
The Middle Neolithic Complex of the Halmeu-Vamă
settlements is directly analogous with the settlements of
Piscolt-Lulărie and Săcuieni-Horo. We place these sites to
the final middle stage of the Piscolt Group of the Painted
Pottery Culture (PPC).

În campania anului 2003, a continuat cercetarea
arheologică cu caracter complex, interdisciplinar, efectuată in
cadrul proiectului de colaborare româna-francez.
În condiţiile in care încă din campaniile precedente
s-a obţinut corelarea stratigrafică a tuturor complexelor, astfel
încât săpătura să urmărească structurile cvasicontemporane,
colectivul şantierului şi-a propus in principal următoarele:
- continuarea cercetării complexelor de locuire, anterioare S.
L. 48, respectiv din sectoarele 9, 1 0, 4 şi 5, dar şi a acelora
din sectoarele 2, 6, 7, şi 13;
- studierea soluţiilor constructive şi a caracteristicilor materiilor
prime utilizate pentru realizarea acestora;
- cercetarea şi definirea pe cât posibil a tipurilor de relaţii
spaţiale ce pot fi evidenţiate, atât în interiorul structurilor de
locuire cât şi in cadrul aşezării, intre acestea;
- continuarea cercetării zonei de deşeuri menajere, C. 720, in
sectorul 8, cu scopul de a se putea încheia cercetarea acestui
complex şi pentru zonele exterioare C. 98;
- continuarea procesării documentaţiei ştiinţifice de şantier in
cadrul bazei generale de date a şantierului care să permită pe
viitor mai uşor prelucrarea mobilierului arheologic şi a tuturor
categoriilor de date obţinute in cursul cercetărilor;
- continuarea completării arhivei fotografice în format digital a
şantierului;
- obţinerea de noi date privind soluţiile constructive utilizate in
cazul locuinţelor, (evoluţia acestora, respectiv faze
constructive, materiale utilizate, etc.).
Rezultate deosebit de interesante au fost obţinute in
cazul locuinţei incendiate, nr. 19. Deşi păstrată doar parţial, au
putut fi surprinse detalii privind amenajări interioare ale
spaţiului, intrarea acesteia şi dispunerea unei părţi a
mobilierului, deosebit de bogat.
C. 720 a permis efectuarea unor importante
observaţii privind utilizarea suprafeţelor locuinţelor după
abandonarea lor, evidenţiindu-se faptul că, uneori, evoluţia
acestui tip de complexe nu este similară. Date mai elocvente
vor putea fi obţinute numai după cercetarea completă, din
toate punctele de vedere a materialului obţinut.
Au fost realizate Diagramele Stratigrafice
Cumulative de Sector pe baza cărora să se poată realiza
Diagrama Stratigrafică generală a săpăturii.
S-a continuat formarea profesională a studenţilor
universităţilor de la Târgovişte şi Constanţa participanţi la
săpături.
Şi în această campanie, în colaborare cu membrii

colectivului şantierului arheologic Hârşova-Cetate, a fost
organizată "Ziua porţilor deschise" .
Studiul arheozoologic al resturilor faunistice
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Valentin Radu, Gabriel Vasile, Adrian Bălăşescu (MNIR
CNCP), Marilena Ionescu (UO Constanţa), Elek Ioan Popa
(Univ. Bucureşti)
S-au identificat un număr de 9034 resturi faunistice
din care 323 aparţin gastropodelor, 1 124 bivalvelor, 2190
peştilor, 35 reptilelor, 34 păsărilor şi 5328 mamiferelor
Studiul faunei de mamifere a dus la identificarea până la nivel
specific a unui număr de 2998 resturi. S-au determinat 20 de
taxoni , dintre care 5 specii domestice: Bas taurus (vită
domestică), Ovis aries (oaie), Capra hircus (capră), Sus
domesticus (porc), Canis tamiliaris (câine) şi 1 5 sălbatice:
Canis /upus (lup), Vulpes vulpes (vulpe), Lynx lynx (râs), Felis
silvestris (pisică sălbatică), Martes martes Qder de pădure),
Me/es meles (bursuc), Muste/a nivalis (nevăstuică), Lutra lutra
(vidra), Equus cf. cabal/us (cal sălbatic), Sus serata (mistreţ),
Cervus e/aphus (cerb), Capreo/us capreo/us (căprior), Bas
primigenius (bour), Castor fiber (castor) şi Lepus europaeus
(iepure de câmp).
Mamiferele domestice reprezintă 69% ca număr de
resturi şi 63% ca număr minim de indivizi. Ovicaprinele au cea
mai mare pondere ca NR (23%), ele fiind urmate de suine
(15%), canide (14%) şi bovine (10%). Ca NMI situaţia este
asemănătoare celei întâlnite la Popina Borduşani, in sensul că
suinele (16%), canidele (14%) şi ovicaprinele (14%) îşi
dispută primul loc, ele fiind urmate de bovine.
În ceea ce priveşte exploatarea animalelor
domestice se observă că bovinele şi ovicaprinele sunt
exploatate in principal pentru produsele lor secundare şi in
subsidiar pentru consumul carnat. La porcine, indivizi cu
vârste cuprinse intre 8 şi 1 0 luni deţin procentaje importante
de circa 35%, ceea ce ar sugera un excedent de indivizi
(probabil masculi), dacă avem in vedere că la această vârstă
animalul încă nu atinsese greutatea ponderală optimă pentru
sacrifica re.
Vânătoarea joacă un rol important pentru
comunitate, dacă avem in vedere procentele deţinute de
speciile de animale sălbatice: 31 % ca NR şi 37% ca NMI. Se
vânau cu precădere specii de talie mare şi medie, care
furnizau o cantitate deloc neglijabilă de carne, dar şi alte
produse: piei, grăsime, coarne, etc. Ca pondere mistreţul este
cel mai bine reprezentat ca NR (14%) şi NMI (10%), el fiind
urmat de cerb, căprior, bour şi cal sălbatic (toate aceste 4
specii din urmă insumând sub 1 0% ca NR şi NMI).
Studiu sedimentologic
Constantin Haită (MNIR-CNCP)
În campania de cercetări arheologice din anul 2003,
studiul sedimentologic a avut ca obiectiv continuarea
cercetării micromorfologice a locuinţelor gumelniţene.
În acest scop, au fost studiate şi eşantionate o serie
de situaţii arheologice:
- un nivel de podea al unei locuinţe neincendiate (SL 63, US
2134) care conservă atât o structură vegetală e tipul unei
cuverturi, cât şi o acumulare laminară de ocru, situaţie
intâlnită si in situl Borduşani-Popină şi atribuită spaţiului din
interiorul unui atelier;
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- nivelul de distrugere (US 4066) al aceleaşi locuinţe,
incluzând un nivel de cenuşă gri deschis, pulverulentă,
provenind, probabil, de la incendierea acoperişului;
- o succesiune de podele de chirpici cu frecvente amprente
vegetale, lutuieli şi niveluri ocupaţionale dintr-o locuinţă
incendiată (SL 64) , ca şi peretele locuinţei ce conservă
lutuielile succesive;
în această campanie a fost cercetat şi un sondaj
arheologic realizat in apropierea fostului depozit Peco, in zona
unde va fi amplasată noua şcoală.
Din acest sondaj au fost prelevate două eşantioane
micromorfologice in scopul studierii aluviunilor actuale ale
Dunării.
85. Hârşova, jud. Constanţa [Carsium]
Cod sit: 608 10.02

Colectiv: Zaharia Covacef - responsabil, Constantin Nicolae
(MINAC), Adela Bâltâc, Paul Damian, Christina Ştirbulescu
(MNIR), Dumitru George (UO Constanţa), studen9 UO
Constanţa.
Fonduri: MINAC
Sector Cetate
În perioada 17 iunie - 4 iulie 2003 a continuat
cercetarea pe S 2A - sectorul "incinte de V" , sistemul de
fortificaţii de pe latura de V a cetăţii Carsium. Au fost luate in
atenţia colectivului două puncte importante: in capătul
secţiunii S 2, extremitatea vestică a acesteia, un turn in formă
de U" - excavat parţial in campania din anul 1 963 şi umplut
intre" timp cu resturi menajere de către locuitorii din zonă - şi
S 2A, capătul vestic, intre carourile 7 - 1 2.
La "turnul de V" s-a trecut la excavarea pământului
din interior (resturi menajere şi dărămăturile din ultima fază de
funcţionare a cetăţii). Au fost degajate cantităţi mari de piatră
cioplită, pământ şi mortar, amestecate cu resturi ceramice de
factură medievală, destul de rare. Nu s-au putut face
observaţii stratigrafice deoarece nu a fost identificat, in stadiul
actual al cercetării, un nivel arheologic cert. Adâncimea la
care s-a ajuns este de 0,40-0,60 m. Au fost făcute observaţii
asupra zidurilor exterioare, mai ales spre V şi S, cercetându
se tehnica de construcţie. S-a observat că intre modul de
realizare a turnului şi cel al ultimei incinte există o diferenţă
sensibilă. in stadiul actual al cercetării se poate avansa
ipoteza mai multor faze de construcţie ale turnului, posibil
chiar refaceri. Săpătura fiind la inceput nu s-au putut face nici
măsurători pe ziduri şi nici desene ale acestora.
În S 2A, caroul 7 - 1 3, intre incinta târzie şi ultima
incintă de pe latura de V, sector cercetat in campaniile
precedente, s-a continuat adâncirea.
În apropierea incintei medievale (carourile 7 - 9) s-a
degaja! pământul dintre pietre şi dărâmături. Cu acest prilej au
fost identificate materiale de factură romana-bizantină, ceea
ce indică un nivel peste care se află o prăvălire de pietre de
talie mare de la un zid, încă neidentificat. Este posibil ca
acesta să se afle sub incinta medievală. Unele pietre şi ţigle
au pe suprafaţa lor mortar de culoare roz cu bucăţi mari de
cărămidă pisată. Nu s-a putut excava mult pământ datorită
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insuficienţei forţei de muncă, iar adâncimea de 2,20-2,40 m
ridică probleme la scoaterea pietrelor.
În S 2A, carouri le 9 - 1 O a fost desfăcută suprafaţa
cercetată in campania precedentă, pentru alte observaţii. Aici
a fost identificat un zid din piatră legată cu pământ negru,
având în substructură lemn, pe direcţia N - S. Partea
superioară se poate observa in degajarea făcută, probabil, de
către Gr. Florescu in 1 943. Zidul are lăţimea de 1 ,40 m şi se
păstrează pe inălpmea de 1 ,20 m. Este tăiat spre N de o
refacere a unui turn adosat ultimei incinte. Un fragment de zid
similar a fost identificat in campaniile precedente in S2, caroul
78, sub platforma turnului târziu de pe incinta medievală de V.
Toate aceste elemente ne îndreptăţesc să considerăm că ne
aflăm în faţa unei incinte dintr-o perioadă de refacere a cetăţii,
fără să avem deocamdată elemente de datare. Spre interior,
după un spaţiu bine delimitat de 0,25-Q,30 m, urmează un
drum pava!, lat de 2,1 O m, realizat din tegule cu dimensiunile
de aproximativ 0,30 - 0,40 m. În exteriorul zidului se află o
amenajare din pământ galben, dispusă în pantă
descrescătoare spre ultima incintă, acoperită de dărâmături:
piatră amestecată pe alocuri cu materiale arheologice cu
datare târzie. Au fost îndepărtate toate acestea pentru a
observa raportul dintre zidul găsit şi ultima incintă, mai exact
dacă amenajarea de pământ galben cade sub ultima incintă
sau nu. S-a ajuns la o adâncime de peste 2,50 m, fără a
identifica materiale care să ofere date certe pentru o incadrare
cronologică precisă. [C.Nicolae)
Planşa 27.

Sector Edificiu
Zaharia Covacef (MINAC), Adela Bâltâc, Paul Damian,
Christina Ştirbulescu (MNIR)
Datorită obligaţiilor membrilor colectivului pe alte
şantiere, campania 2003 la punctul Edificiu a trebuit amânată
pentru sezonul următor.[Z. Covacef)
86. Hârşova, jud. Constanţa [Carsium]
Punct: Fortificaţia bizantină târzie
Cod sit: 608 10.02

Colectiv: Zaharia Covacef - responsabil, Constantin Nicolae,
Gabriel Talmaţchi, Cătălin Dobrinescu (MINAC)
În capătul de V al străzii Carsium, la intersecţia cu
str. Lunei, în cadrul unui Program cu Banca Mondială,
Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Primăria Hârşova au iniţiat in
cursul anului 2003 Proiectul de construcţie intitutlat "Sala sport
Hârşova" în cadrul căruia urmau să se execute in acest
perimetru următoarele obiective: şcoală, teren recreaţie,
centrală termică, punct colectare deşeuri, terenuri de sport,
spaţii verzi, grădiniţă, sală sport.
Comisia zonală a monumentelor a impus
beneficiarului (ISJ Constanţa) realizarea investiţiei cu condiţia

cercetării zonei, deoarece aceasta face parte din perimetrul
cetăţiii antice şi medievale. Neavând sursele de finanţare
necesare cercetării s-a căzut de acord, între MINAC şi
Primăria Hârşova, ca aceasta din urmă să pună la dispoziţia

arheologilor o echipă de 25 muncitori; săpătura de salvare a
început la 22 martie 2003.
Se ştia despre existenţa unor urme de ziduri aici
încă de la mijlocul secolului trecut. Există mai multe informatii'
bibliografice referitoare la sistemul de fortificaţii de la Hârşova
ce includea şi perimetrul care a făcut obiectul cercetării
noastre.
Alexandăr Kuzev, într-o analiză asupra cetăţilor
medievale de la Dunărea de Jos, din aval de Silistra, prezintă
mai multe surse care fac trimiteri la fortificaţiile de la Hârşova.
Potrivit acestora avem de-a face aici cu două cetăţi aflate pe
dealurile ce mărginesc oraşull, ceea ce ar corespunde şi cu
imaginile stampelor din prima parte a secolului al XIX-lea care
ilustrează oraşul2.
Andrei Aricescu, care a făcut cercetări la Hârşova în
anul 19633, a putut observa resturile de ziduri în acest spaţiu,
încadrate în incinta ce leagă fortificaţiile de pe Dealul Cetăţii şi
de pe Dealul Bisericii. El şi-a exprimat opinia că zidul mare nu
poate fi anterior secolului IV, dar funcţiona şi în secolul VI în
timpul împăratului Justinian care a refăcut cetatea4. După
părerea sa incinta unea locul vechiului castru cu aşezarea
civilă (/ocus) din vecinătatea taberei militare5.
În anii 1988 şi 1 989, pe str. Carsium, în capătul
opus de est al incintei, au fost executate mai multe secţiuni în
cadrul unei săpături de salvare. Aici au fost identificate zidurile
unui turn, cu diferite faze de construcţie, datate preliminar
între secolele IV - VI. S-a demonstrat că acestea făceau parte
din sistemul de apărare al oraşului antic care se întindea până
pe Dealul Belciugs.
Descoperirea altor segmente ale zidului de incintă
care înconjura cetatea de la Hârşova cu prilejul unor lucrări de
excavaţii la intersecţia cu str. Vadului, ori pe str. Venus, în
anul 1987 şi mai târziu, au permis conturarea, în linii mari, a
sistemului de apărare al fortificaţiei antice care a funcţionat şi
în evul mediu7. De pe strada Venus, din faţa bisericii ,Sf.
Împăraţi Constantin şi Elena" (în curtea familiei Gogoaşă) şi în
continuare până la malul Dunării apar, in mod frecvent, resturi
ale unor ziduri.
La această prezentare mai adăugăm includerea
cetăţii, cu incinta aferentă, în LMI 1991 -1992, p. 12 - 13, poz.
A-0138, cu delimitarea explicită "până la linia străzii Carsium" .
Perimetrul unde urma să se construiască şcoala şi
sala de sport, cât şi cel adiacent, a rămas liber până la
inundaţiile din anul 1 970 când toate casele afectate de
creşterea apelor au fost mutate în zona care a făcut obiectul
cercetării noastre. Localnicii spun că la venirea lor aici erau
ziduri inalte "cu găuri" , aşezate direct peste mari denivelări ale
stâncii calcaroase, numite "la văi". În urma construirii unor
blocuri în centrul oraşului, înainte de 1 990, molozul excavat a
fost depus peste resturile de ziduri iar spaţiul a fost nivelat.
În perimetrul rămas liber Trustul de construcţii locale
Hârşova a amenajat o bază de materiale (nisip, pietriş, beton
armat, fier beton), ale căror deşeuri se mai găsesc încă din

abundenţă. · Spre str. Carsium, Cooperaţia de consum a

amenajat un depozit de mobilă într-o magazie metalică.
Ulterior, aici se achiziţionau fier vechi, hârttie şi alte deşeuri.
Toate observaţiile din teren, alături de concluziile din
materialele publicate, indicau fără nici un dubiu că proiectul
"Sală sport" - cu toate obiectivele, urma să se execute exact
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stâncii. Jos se aşează primul parament al zidului, format din
blocheţi de 1 O cm înălţime şi 30 cm lăţime dispuşi cu 1 O cm
mai în faţă, în raport cu ceilalţi. Următorul parament face parte
din structura omogenă a zidului şi este format din blocuri de
calcar cu dimensiunile 27 x 17,5 cm. Următoarele blocuri, cel
puţin in secţiunea cercetată, au fost demantelate. Pe toată
inăltimea zidului au fost observate bârne pentru întărirea
emplectonului, dispuse atât pe lăţimea cât şi pe lungimea
constructiei. Mortarul folosit este de calitate bună.
S 4 - cu ·dimensiunile 9 x 4 m. În secţiunea trasată pe direcţia
N - S s-a surprins traseul zidului de la NE spre SV. Nu ne-am
putut adânci. Caracteristicile sunt identice cu cele observate
în secţiunea precedentă. Pe suprafaţa zidului se observă
resturile unei bârne cu lăţimea de 17 - 18 cm. Spre capătul de
sud al secţiunii stânca apare la adâncime mică.
S 5 - cu dimensiunile 2 x 5 m. A fost executată la nord de S 1
şi a avut ca obiectiv urmărirea traseului de nord al zidului. La
circa 20 - 30 cm a apărut la zi stânca. Este posibil ca zidul să
fi fost demontat in întregime, sau să ne aflăm pe o cale de
acces (poate chiar o poartă ?).
S 6 - S 7 - cu dimensiunile 2 x 5 m. Sunt două secţiuni
realizate în suprafaţa centrală a zonei. În ambele stânca este
la suprafaţă şi s-au identificat denivelări mari. Secţiunile nu au
fost adâncite.
S 8 - cu dimensiunile 3 x 2 m a fost trasată tot în zona
centrală; aici a fost pus în evidenţă traseul zidului . În această
fază a cercetărilor s-a decis schimbarea amplasamentului
şcolii spre str. Luminii.
S 9 - cu dimensiunile 3 x 35 m s-a executat paralel cu str.
Luminii. Spre capătul de N al secţiunii s-au identificat cantităţi
mari de materiale de constructie şi moloz abandonate. Tot aici
stânca este la suprafaţă. În ca pătul de S, la aproximativ 0,50
m adâncime au fost identificate pietre mari, colţuroase, prinse
cu mortar, sub care apare un emplecton din piatră cu mortar
sfărâmicios. Adâncirea în acest sector a condus la
identificarea unui rest de zid, cu grosimea păstrată de 1 ,40 m.
Nu s-a ajuns la nivelul stâncii deoarece varianta amplasării
construcţiei aici a căzut. Mai târziu am efectuat personal un
mic sondaj la baza acestui segment de zid,constatând că se
mai păstrează un rând din paramentul exterior; restul a fost
demantelat. Grosimea construcţiei depăşeşte 2 m.
Caracteristicile tehnice arată că aici avem un alt tip de
construcţie: mortar slab, emplecton din piatră de dimensiuni
mici. Nu se poate stabili legătura intre acest zid şi cel din
secţiunile 1 - 4 şi 8. Este posibil ca el să facă legătura cu
turnul de NE din capătul de răsărit al str. Carsium. Din
apropierea acestuia au fost recuperate două fragmente de
ţigle romane cu urme de mortar pe suprafaţă; nu ştim dacă
provin din acest zid, sau au ajuns aici pe alte căi.
S 1 O - cu dimensiunile 4 x 4 s-a realizat intre amplasamentul
propus pentru grădiniţă şi şcoală, acolo unde s-a intenţionat
deplasarea construcţiei. La adâncimea de 0,25 m, a apărut la
zi stânca, sub forme rotunjite, dovadă că într-o perioadă s-a
aflat sub acţiunea unor factori de eroziune (vânturi, ploi) sau
poate chiar antropici.
Următoarele cinci secţiuni au fost executate spre
partea de sud a perimetrului dintre străzile Carsium, Luminii şi
Lunei, acolo unde se preconiza amplasarea sălii de sport.

peste resturile de ziduri ce se mai vedeau, sau care fuseseră
acoperite.
Cercetarea s-a desfăşurat pe două perioade
distincte:
- 22 martie - 21 mai, pe măsură ce săpăturile evidenţiau
urme de ziduri, se căutau soluţii pentru amplasarea şcolii;
- 22 mai - 10 iulie, când se căutau soluţii pentru
amplasamentul sălii de sport.
Presiunile exercitate de beneficiar şi mai ales de
Primăria Hârşova pe lângă instituţiile cetrale, la care s-a
adăugat intervenţia presei, au vicia! serios actul cercetării.
Aceasta s-a transformat într-o goană pentru găsirea, cu orice
preţ, a unui spaţiu pentru realizarea investiţiilor. Aşa se face
că dintre cele 15 secţiuni arheologice trasate numai una a
putut fi realizată mulţumitor din punct de vedere ştiinţific:
săparea până la nivelul de construire al temeliei cu
observaţiile de rigoare şi înregistrările necesare. În celelalte
cazuri, identificarea unui rest de zid impunea abandonarea
secţiunii şi deschiderea alteia. La toate acestea s-a adăugat şi
situaţia forţei de muncă, ca număr şi calitate; de obicei 3 - 4
persoane, ajungând la 1 O - 1 2 în timpul vizitelor pe şantier a
oficialitătilor
' În locale.
cele de mai jos facem prezentarea secţiunilor cu
concluziile preliminare ce s-au putut desprinde:
S 1 - cu dimensiunile 5 x 7 m. A fost trasată în zona în care
urma să fie amplasată şcoala. Aici se vedea încă, la
suprafaţă, un rest de construcţie din piatră cu mortar.
Adâncirea sectiunii
' a scos la lumină coltul unui zid cu traseul
N - S. În partea interioară s-a excavat până la adâncimea de
0,40 m. Este posibil ca acest spaţiu să mai păstreze depuneri
arheologice. Din păcate aici săpătura n-a putut fi continuată.
Într-un sondaj de 0,50 x 0,50 m, executat în exteriorul zidului,
spre N, pentru a putea determina adâncimea maximă, s-a
ajuns la stâncă la -2,76 m. Grosimea zidului, variabilă, este
de 1 ,70 m. În emplecton s-a identificat un stâlp miliar,
secţionat, pe care se mai văd literele (M)PXI(I). Paramentul
exterior al zidului a fost demontat în întregime. Emplectonul
este compus din piatră bolovănoasă cu mortar de bună
calitate. Zidul a fost întărit cu bârne de lemn pe orizontală şi
ăe verticală. Estimăm cel puţin două faze de construcţie, sau
refaceri.
S 2 - cu dimensiunile 3 x 1 2,50 m. O sectiune orientată de la
N la S. Aici a fost surprins traseul zidului· descris mai sus. În
cea mai mare parte acesta a fost acoperit de gunoaie
contemporane şi de materiale de construcţie. S-a identificat o
fază de refacere a zidului, din piatră nefasonată, colţuroasă,
prinsă cu mortar. Nu s-a putut stabili grosimea zidului şi nici
înălţimea lui. Cercetarea secţiunii nu a fost terminată.
S 3 - cu dimensiunile 3 x 20 m. Cea mai mare parte a
secţiunii pică pes!e umplutura magaziei metalice, făcută din
pământ galben. In dreptul zidului care vine de la E se
identifică continuarea acestuia. Între zid şi temelia magaziei
se execută un sondaj de 1 x 1 m pentru a stabili cota de la
care s-a construit. Aceasta este de -2,60 m. Grosimea zidului
este de 2,38 m. Este singura secţiune unde s-au putut face
observaţii mai complete. Soluţia constructivă, verificată şi în
alte secţiuni, consta din ajustarea (îndreptarea) stâncii pe
verticală in aşa fel încât jumătatea interioară a zidului să se
aşeze pe stâncă, iar jumătatea exterioară să fie pe înălţimea
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S 1 1 - cu dimensiunile 2 x 15 m. Spre capătul de V al sectiunii
'
s-a găsit o mare cantitate de moloz şi pământ adusă din altă
parte, amestecată cu materiale arheologice din epoci diferite.
Spre capătul estic, la adâncimea de 0,6D-D,80 m apare
stânca şi o masă de piatră bolovănoasă. in fata stâncii se
identifică un rest de zid cu grosimea de aproxi m ativ 1 ,20 m.
Din lipsa forţei de muncă se execută un sondaj în faţa zidului
până la adâncimea totală de 3,20 m. S-a identificat înălţimea
totală a construcţiei, de peste 3 m, lipită de stânca ajustată,
probabil, în momentul adosării zidului. Paramentul exterior
este compus din piatră de talie neregulată, cioplită spre
exterior şi prinsă cu un mortar de bună calitate. in spatele
zidului, până la stâncă, se pare că a rămas o distanţă de până
la 1 m care a fost umplută, în momentul construirii, cu piatră
de talie mică, bolovănoasă. Tehnica de construcţie nu îşi
găseşte analogii în celelalte secţiuni.
S 1 2 - cu dimensiunile 2 x 5 m a fost trasată în dreptul zidului
din secţiunea precedentă. După identificarea acestuia se
trasează o nouă secţiune de control. Caracteristicile
constructive sunt identice cu descrierea anterioară.
În S 13 - cu dimensiunile 5 x 5 m surprindem
continuarea spre N a zidului, după care traseul său coteşte
spre V. in partea superioară zidul seamănă cu cel descoperit
în S 1 1 şi S 1 2. În adâncime esste întărit cu un parament din
piatră de calcar bine cioplită, de formă patrulateră (0,30 x 0,20
m). Indică o fază (poate o refacere) care nu are corespondent
în nici una dintre secţiunile perimetrului cercetat. Nu s-a ajuns
la baza construcţiei.
S 14 cu dimensiunile 2 x 3 m a urmărit traseul zidului spre
N. La adâncimea de 0,50 m secţiunea a fost abandonată
deoarece s-a mutat amplasamentul investiţiei.
S 15 - cu dimensiunile 2 x 3 m a fost trasată spre vest pentru
a putea urmări traseul zidului apărut în secţiunea 1 3. La -0,50
m a apărut o masă de emplecton din piatră cu mortar identică
cu cea descrisă mai sus. Secţiunea nu s-a mai adâncit.
Descoperirea acestor ziduri, fără a fi realizată o
cercetare minuţioasă, a determinat abandonarea proiectului în
data de 1 0 iulie. Ultimile observaţii au fost făcute cu ajutorul
câtorva studenţi - la sfârşitul practicii - şi a angajaţilor
Muzeului .Carsium " . in lipsa forţei de muncă, după această
dată, cercetarea a încetat. Primăria şi-a manifestat dorinţa
realizării aici a unui parc arheologic, prin punerea în valoare a
vestigiilor, fapt ce impune executarea unor cercetări de
amploare şi consolidarea construcţiilor.
Din săpătură au fost recuperate mai multe categorii
de materiale arheologice, toate în poziţie secundară, aduse
probabil din aşezarea civilă de lângă cetate.
Monede:
- monedă romana-bizantină, Constantiu 11 (340-351), găsită în
perimetrul zonei de către Neagu Ionuţ şi cedată nouă la
începutul lucrărilor.
- monedă otomană, în S 2, la adâncimea de 1 ,30 m, în
pământ de umplutură.
- monedă contemporană, 5 lei emisă 1 942, in S9, la
adâncimea de 1 ,30 m
Obiecte de metal:
- cuie din fier, puternic oxidate, cu urme de lemn pe suprafaţă.
- piroane din fier, cu diametru! de 0,20 cm, de formă pătrată în
secţiune, cu vârful ascuţit şi capătul rotunjit neuniform din
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cauza bătăii. Prezintă urme de lemn. Au fost adunate numai
din apropierea bârnelor din ziduri
Obiect din os - impungător din os, cu lungimea de 1 3,5 cm.
Are vârful ascuţit şi este intens lustruit din cauza folosirii. A
fost descoperit in S9, la adânc imea de 1 ,20 m.
Obiecte din ceramică:
- greutate plasă pescuit, cu diametru! de 5 cm, grosime de
O, 14 cm. Este executată dintr-o bucată de olană.
Fragmentele de vase din ceramică reprezintă cea
mai importantă categorie de materiale descoperite in
perimetrul cercetat.
Ceramica romană şi romana-bizantină:
ceramica de bună calitate - fragmente de căniţe şi boluri cu
pereţii subţiri, culoare roşie şi un slip de culoare mai închisă la
exterior. Dintr-o căniţă s-a recuperat registrul superior, dintre
buza dublu profilată la exterior şi corp, ornat în tehnica
barbotinei. Se datează in sec. 1 - 11 p. Chr. Provine din import.
Ceramica comună - fragmente de căni, căniţe, farfurii, boluri,
din pastă de culoare roşie sau bej deschis, cu suprafaţa
ornată cu valuri mici. Se datează in secolele 11 - III p. Chr.
- fragmente de amfore� Părţi din corpul vaselor, din pastă de
culoare deschisă in cea mai mare parte, cu pereţii netezi,
uneori suprafaţa exterioară acoperită cu "coaste"; grosime
variabilă. Se datează în secolele 11 - VI. Buze de amfore, din
pastă de culoare roşie sau bej deschis, cu granule de oxid de
fier, gât lung şi corpul tronconic. Mănuşile de amfore
reprezintă cele mai multe materiale. Unele provin de la vase
de mari dimensiuni (cu înălţime probabilă de 0,80 - 1 m),
având grosimea de 4 - 6 cm. Au fost desccoperite circa 25
exemplare.
Ceramica medievală este reprezentată de vase de
diferite dimensiuni şi forme: farfurii, castroane, ulcioare, toate
ornate prin smălţuire cu diferite motive şi culori. Sunt câteva
fragmente de vase turceşti din sec XVII cu analogii in alte
descoperiri de la Hârşova, in apropiere de cetate, intr-o
groapă descoperită cu mulţi ani în urmă. Un fragment provine
de la o pipă.
in concluzie, săpătura de salvare de pe strada
Carsium a permis identificarea - şi cercetarea sumară - a
unui ansamblu fortifica! (posibil chiar o fortificaţie de sine
stătătoare, legată de celelalte, la un moment dat, printr-o
incintă) a cărui datare se poate intinde, ipotetic, din perioada
romana-bizantină până în secolul al XIX-lea când cetatea
medievală işi încetează existenţa.
Ansamblul fortifica! din acest perimetru se păstrează
in mod cu totul excepţional pe o înălţime apreciabilă. Fazele
de construcţie nu pot fi identificate in stadiul actual al
cercetării. Dată fiind suprafaţa restrânsă supusă cercetării, cât
şi caracterul demersului, nu au fost identificate nivele
arheologice care să permită o datare cât mai exactă a
monumentului.
Corelarea rezultatelor obţinute cu cercetările de
până acum din cetatea antică şi medievală de la Hârşova au
condus la incadrarea cronologică propusă mai sus.
Cunoaşterea vieţii politice şi mai ales a celei militare
de pe acest segment al Dunării de Jos, cât şi nevoia plasării
descoperirilor de mai sus într-un context urbanistic modern,
impun deschiderea unui şantier de arheologie preventivă pe
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grind, ceea ce explică alegerea acestui loc pentru aşezarea
comunitătii· cucuteniene.
Prin prelucrarea digitală a unor fotografii aeriene din
1964, se observă o formaţiune compactă, de culoare închisă,
relativ uniformă, de formă aproximativ elipsoidală, cu axa
mare orientată SV - NE, indicând prezenţa acestui fragment
din partea marginală a conului de dejecţie. Tot prin
prelucrarea digitală a fotografiilor aeriene, în zona de N a
aşezării a fost identificat un vechi curs al râului Bahlui, care
delimitează şi zona aşezării.
Poziţionarea aşezării cucuteniene de la Hoiseşti în
albia majoră a răului Bahlui, intr-o zonă afectată frecvent de
inundaţii, a ridicat unele probleme în legătură cu ocuparea
acestor zone. Dacă locuirea ar fi fost mai puţin intensă, acest
lucru ar fi indicat faptul că aşezarea ar fi fost părăsită la scurt
timp după înfiinţare, probabil în urma unei inundaţii. Totuşi,
aşezarea de la Hoiseşti, ca şi alte aşezări situate în albia
majoră a Bahluiului (laşi - "Splai Bahlui ", Cristeşti - "Şesul
Braniştei " , Leţcani - "Movila din Şes" , Ulmi - "La Odaie " ,
Belceşti - " Pe Huc" ş.a.), indică o puternică locuire a zonei în
timpul fazei Cucuteni A. Faptul că această zonă este
adeseori afectată de inundaţii (atât în timpul primăverii, cât
mai ales vara, în timpul ploilor torenţiale) contrastează cu
intensitatea de locuire a zonei de către populaţia cucuteniană
a fazei A.
S-a încercat să se explice această situaţie, fie prin
faptul că aceste zone au fost ocupate într-o perioadă în care
fenomenele de inundaţie aveau o intensitate mai redusă, fie
prin faptul că între nivelul paleo-albiei majore a râului din
timpul eneoliticului şi nivelul aşezării exista o diferenţă mai
mare, ceea ce ferea zona de inundaţii. Analiza celor două
ipoteze, arată că prima, pe baza datelor actuale, nu poate fi
nici susţinută, nici infirmată, în timp ce a doua, nu poate fi
acceptată. in această situaţie nu putem exclude şi alte ipoteze
de lucru, precum: locuirea cu intermitenţe (retragere în
perioadele de inundaţie) sau existenţa unui sistem de diguri în
jurul aşezării, deşi nu avem până acum nici un fel de date în
acest sens. Vom urmări şi pe viitor aspecte legate de relaţia
omului cu mediul natural.
Obiectivele cercetării au fost următoarele:
investigarea şi salvarea vestigiilor arheologice deranjate de
traseul canalului de deviere a cursului râului Bahlui, construit
printr-un program PHARE. Pentru aceasta, au fost cercetate
zonele situate la E şi V de podul construit chiar în zona
centrală a sitului. in timp ce în zona estică intervenţiile s-au
mai putut face doar la complexele care apăreau în taluzul
sudic al canalului, la V de pod au putut fi cercetate câteva
complexe in situ, înainte de excavarea completă a canalului,
putându-se stabili astfel stratigrafia aşezării.
Rezultate:
· identificarea şi investigarea pa�ială a cel puţin 14 1ocuinţe;
- stabilirea unor detalii constructive la locuinţele cucuteniene;
- îmbogăţirea repertoriului de forme şi decoruri ceramice
pentru faza Cucuteni A;
- sesizarea unor caracteristici locale ale aşezării de la
Hoiseşti;
- stabilirea caracteristicilor geomorfologice ale aşezării de la
Hoiseşti.

traseul întregului ansamblu fortifica! de la Hârşova.[Constantin
Nicolae]
Note:
1 . Alexandăr Kuzev, Prinosti kăm istorijata na srednovekovite
kreposti po Dilnija Dunav, lzvestija Varna 5 (20), 1 969, p. 137
. 157
2. M. Boca, Dobrogea veche in stampe şi gravuri, Pontica 1 ,
1968, pl. 31 . 32
3. Andrei Aricescu, Date noi despre cetatea de la Hârşova,
Pontica 4, 1971 , p. 351 369
4. Ibidem, p. 356
5. ldem, Armata in Dobrogea romană, Bucureşti, 1977, p. 191
6. Gh. Cantacuzino, Cercetări arheologice la fortificaţiile de la
Hârşova, BMI, 1991 , p. 58 67
7. Constantin Nicolae, Despre topografia anticului Carsium,
Pontica 26, 1993, p. 2215 - 229
•
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87. Hoiseşti, corn. Dumeşti, jud. laşi
Punct: La pod
Cod sit: 96986. 01

Colectiv: Nicolae Ursulescu - responsabil, Vasile Cotiugă,
George Bodi, Letiţia Chirilă (UAIC laşi), Dumitru Boghian
(UŞtcM Suceava), Senica Ţurcanu, Mădălin Văleanu (CNMM
laşi), Daniel Garvăn (Fundaţia " Cucuteni pentru mileniul III "
Bucureşti), studenţii Bogdan Minea, Ciprian Lazanu, Bianca
lngridt Bulgaru, Florin Mocanu, Radu Balaur (UAIC laşi).
Fonduri: Consiliul Judeţean laşi, Fundaţia "Cucuteni pentru
mileniul III" Bucureşti.
Aşezare pluristratificată, din vremea culturii
Cucuteni, semnalată pentru prima oară de D. Boghian, în
urma unor descoperiri întâmplătoare. Aşezarea a fost afectată
de ruperea malurilor Bahluiului, de diverse amenajări militare
din al doilea război mondial, de lucrări edilitare, cât şi de
recente lucrări de regularizare a cursului râului.
Aşezarea se află într-un meandru de pe stânga
răului Bahlui, în dreptul podului care asigură legătura cu satul
Hoiseşti. Este o aşezare de luncă, in albia majoră a
Bahluiului, la circa 500 m N de contactul acesteia cu
versantul. Lat. N 47Q12'5" ; Long. E 27Q1 9'55" ; alt. abs. 50 m,
dar s-a observat că intre talvegul răului Bahlui din zona de V
şi cea de E a aşezării există o diferenţă de -0,37 m Luându-se
ca nivel altimetric relativ talvegul râului Bahlui din zona de E
(cu alt. abs. 47,23 m), măsurătorile au constatat următoarele
diferenţe altimetrice: +5,35 m în L. 1 ; +5,31 m în L. 2; +4,83 m
în L. 3; +5,40 m în L. 6; +4,66 m în L. 8; +4,48 m în L. 9; +4,68
m în L. 1 2. intre locuinţele cucuteniene a fost înregistrată o
diferenţă maximă de nivel de 0,92 m (intre nivelul locuinţei 6 şi
9), ceea ce ne-ar indica faptul că zona era, in timpul locuirii
cucuteniene, relativ plană. Slaba ridicare a terenului, care se
observă şi in prezent, se datorează conului de dejecţie format
de Valea Sărăturii, afluent de dreapta al Bahluiului.
Fragmentul conului de dejecţie, cuprins de meandrul
Bahluiului, a căpătat, prin aluvionări repetate, aspectul unui
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În sectorul de E a mai putut fi cercetat doar taluzul
sudic al canalului, deoarece malul nordic era ocupat de
punctul de lucru al constructorului (aici a putut fi doar
semnalată existenţa unei locuinţe: nr. 4). Pe taluzul sudic au
fost surprinse vestigiile a patru locuinţe (nr. 1 , 2, 6, 7),
deschizându-se şi mici casete in dreptul locuinţelor 1 şi 6. În
sectorul vestic s-au deschis, succesiv, câteva suprafeţe, in
final săpându-se aproximativ 240 m2, fără să se incheie
cercetarea, datorită timpului nefavorabil. Suprafaţa investigată
a fost împărţită in patru mari casete (nr. 1-4), caroiate, la
rândul lor, din metru in metru. in suprafaţa cercetată din
sectorul vestic au fost sesizate urmele a şase locuinte (nr. 3,
3A, 8, 8A, 1 1 , 1 2). in afară de locuinţele sesizate in c�le două
sectoare, in malurile Bahluiului mai erau vizibile şi vestigiile
altor locuinţe (nr. 5 pe braţul vestic şi nr. 9 pe cel estic).
Urmele a cel puţin unei alte locuinţe (nr. 1 O) au fost acoperite
de drumul de acces spre pod dinspre N. Nu excludem
posibilitatea existenţei şi a altor locuinţe. indeosebi
investigarea locuinţei nr. 3 a permis surprinderea unor
elemente şi detalii constructive inedite, confirmate parţial prin
cercetarea locuinţelor nr. 8, 1 1 şi 1 2.
Locuinta nr. 1. A fost identificată in sectorul estic, intre m. 6,50
şi 14 pe profil. Printr-o mică deschidere spre S a putut fi
cercetată parţial vatra şi o porţiune din platformă. Din
inventarul acestei locuinţe remarcăm o statuie întreagă de
bovideu şi mai multe mărgele de lut.
Locuinta nr. 2. A fost identificată in sectorul estic, la E de
drumul actual, continuându-se parţial şi sub acesta. Urmele
acestei locuinţe sunt vizibile intre m. 22 şi 30 ai profilului
sudic.
Locuinta nr. 3. A fost identificată în sectorul vestic, între m. 4
şi 1 2 pe profilul vestic. La marginea sudică a acestei locuinţe
s-a observat clar urma unui şanţ de fundaţie, lat de 0,90 m,
spre marginea nordică a căruia se contura, printr-un sol mai
inchis la culoare, cu impregnaţii de cărbune, amprenta unui
stâlp, cu diametru! de 25 cm. La marginile masei de lutuieli a
locuinţei am intreprins alte cinci secţionări şi in toate cazurile
a fost observată existenţa şanţurilor de fundaţie, de jur
împrejurul construcţiei. De remarcat, că este vorba de o casă
de mari dimensiuni (cea. 60 m2), cu două încăperi, separate
printr-un perete. Existenţa acestui perete este semnalată de o
serie de lutuieli masive înşiruite pe axa NV - SE, care
marchează baza peretelui. În incăperea mai mare, sudică (cu
dimensiunile de 8 x 5,5 m), existau un cuptor şi o vatră
circulară (D 2,25 m), in timp ce in camera mai mică (ale
cărei dimensiuni nu se pot stabili, din cauza deteriorării părţii
estice) era doar o vatră răvăşită, de mici dimensiuni,
amenajată direct pe platformă. in încăperea principală, în
spaţiul rămas intre vatră, cuptor şi peretele sudic a fost
amenajată, prin Jutuiri succesive, o laviţă, care se înălţa cu
cea. 20-25 cm deasupra platformei, având o lungime de 2,70
m şi o lăţime de 1 ,60 m. Atât vatra, cât şi laviţa au avut cel
puţin câte o refacere a făţuielii, vatra având chiar trei re-lutuiri.
Cuptorul avea o formă aproximativ pătrată, cu laturile de
aproximativ 1 ,70 m lungime, orientarea acestuia fiind
aproximativ pe axa SE - NV, cu deschiderea spre NV.
Cuptorul era împărţit in două părţi aproximativ egale
de către un perete median, lat de aproximativ 25 cm. Vatra
cuptorului fiind distrusă în mare parte, nu a mai permis
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observaţii detaliate. S-a observat doar că a fost construită
direct pe pământ. Prezenţa unor plăcuţe de vatră in
apropierea cuptorului ne face să credem că vatra a fost
deranjată încă din vechime. La demontare, in coltul de SE al
marginii cuptorului, s-a observat un fragment masi� de lutuială
in situ, ce păstra amprente de nuiele, care au făcut parte
probabil din bolta cuptorului. Diametru! nuielelor este de
aproximativ 2,5-3 cm, lăţimea la bază a gardinii fiind de
aproximativ 20 cm.
La demontarea platformei locuinţei, s-a observat că
lutuielile podelei au fost aplicate pe o structură lemnoasă de
butuci despicaţi pe lungime, cu diametre variind intre 15 şi 25
cm. Spre marginea sudică, sub laviţă şi sub vatră, au apărut,
dispuse pe un şir, patru calupuri de pământ amestecat cu
cărbune, care indicau probabil că platforma locuinţei fusese
foarte uşor înălţată deasupra solului, cu ajutorul unor mici popi
de lemn, având înălţimea de cea. 5 cm şi diametre intre 20 şi
25 cm. La secţionarea acestora s-a văzut că urmele de pari
pătrundeau cea. 1 5 cm in pământ. Această soluţie
constructivă a fost aleasă, mai mult ca sigur, datorită solului
aluvionar umed, evitându-se astfel contactul direct al
platformei cu acesta. De altfel, şi amprentele de lodbe de la
baza platformei prezentau numeroase urme de cărbune, care
se pot explica numai printr-o ardere în contact direct cu aerul,
in momentul incendierii locuinţei.
Locuinta nr. 3A. A fost identificată in sectorul de V. A fost
distrusă de excavările făcute pentru pod şi canal. Era
suprapusă parţial de locuinţa 3.
Locuinta nr. 4. A fost identificată in sectorul de E, in profilul
nordic al viitorului canal, în dreptul m. 26-30, dar n-a putut fi
cercetată, deoarece chiar in dreptul ei a fost instalată o
baracă a constructorului.
Locuinta nr. 5. A fost observată in malul estic al braţului vestic
al meandrului răului Bahlui, spre S de suprafaţa pe care am
săpat-o in sectorul vestic.
Locuinta 6. A fost identificată in sectorul de E, fiind surprinsă
in profilul făcut pe malul sudic al canalului, între m. 4 (spre E)
şi 4 (spre V). Răspăndirea vestigiilor ei spre S a fost
surprinsă, printr-o secţiune, pe o lungime de 7,50 m, ceea ce
indică o locuinţă de mari dimensiuni.
Locuinta nr. 7. A fost identificată in sectorul de E, pe malul
sudic al canalului, resturile ei fiind individualizate aproximativ
intre m. 1 6-22, intre locuinţele 1 şi 2.
Locuinta nr. 8. A fost identificată in sectorul de V, intre m. 5,50
şi 1 4,50 (pe direcţia S) şi pe o distanţă de 7,50 m, pornind din
malul Bahluiului (pe direcţia V - E). Laturile de S şi de V au
fost distruse parţial de canal şi de rupturile din malul
Bahluiului. Aparţinea unei etape de locuire mai vechi decât
cea a locuinţei nr. 3, fiind parţial suprapusă de aceasta. Avea
o mare cantitate de ceramică. Aproximativ in zona centrală se
găsea vatra, destul de bine păstrată, amenajată pe un pat de
lut. Avea o formă circulară, cu un diametru de 1 ,40 m.
Resturile locuinţei 8 au fost suprapuse de vestigiile unei alte
locuinţe, pe care am numit-o BA, fără să existe însă
certitudinea că ar fi vorba de o refacere integrală pe acelaşi
loc.
Locuinta nr. BA. Din acest complex s-a păstrat indeosebi in
caseta 4, in dreptul m. 1 3-1 4/h-i, o vatră de mari dimensiuni,
cu un diametru de cea. 1 ,40 m, având trei nivele de refacere,
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care marchează o creştere treptată a dimensiunilor. Pe
alocuri, s-au păstrat fragmente din gardina vetrei. în legătură
cu locuinţele 8 şi BA s-au putut observa fragmente de şanţuri
de fundaţie şi mai multe urme de stâlpi de susţinere a
pereţilor, dar nu s-a putut stabili traseul lor exact.
Locuinta nr. 9. A fost identificată în sectorul estic, în malul
estic al meandrului Bahluiului, fiind afectată
vestic al bratului
'malului.
Această locuinţă pare să se afle aproape
de erodarea
de limita nordică a aşezării.
Locuinta nr. 1 O. Această locuinţă a fost acoperită de
umplutura şoselei, care porneşte de la capătul nordic al
podului. în această zonă s-au găsit şi câteva fragmente
ceramice de factură Cucuteni 8, ceea ce ne face să credem
că această locuinţă ar fi aparţinut perioadei respective. Aceste
vestigii sunt importante, deoarece documentează prelungirea
locuirii din acest sit dincolo de limitele fazei Cucuteni A.
Locuinta nr. 1 1 . A fost identificată în sectorul de V, la N de
locuinţa 3, fiind mai nouă decât aceasta, aşa cum s-a văzut
clar din situaţia stratigrafică. Resturile ei se întindeau între m.
14 şi 24, pe profilul S N. Starea proastă de conservare a
acestei locuinţe nu a permis observaţii detaliate asupra unor
elemente constructive. Podeaua acestei locuinţe a fost
puternic deranjată, păstrându-se doar pe alocuri fragmente
compacte de platformă. Vatra locuinţei, sesizată mai mult prin
spărturile mozaicale din partea de SV a locuinţei, a fost, de
asemenea, distrusă în mare parte. Totuşi, au mai putut fi
surprinse urme ale şirurilor de stâlpi folosiţi la ridicarea
pereţilor de pe laturile de V şi N. Spre colţul NE al locuinţei, în
dreptul metrilor 21 -22/a-b, se găsea o mare cantitate de
cenuşă compactă, solidificată, groasă de circa zece cm,
întinsă pe o suprafaţă de circa 2 m2. Sub această aglomerare
de cenuşă, la adâncimea de 1 ,30 m, au apărut două linii de lut
ars, lungi de aproximativ 2 m şi groase de cea. 0,20 m,
dispuse cruciform. În această zonă pământul era înroşit,
denotând o ardere îndelungată/puternică. Rostul acestui
complex nu l-am putut lămuri, deoarece în preajmă nu se
găsea aproape deloc material arheologic.
Locuinta nr. 1 2. A fost identificată în sectorul de V , spre
marginea vestică a casetei 4, spre malul Bahluiului, care i-a
afectat o bună parte a suprafeţei. Cercetarea resturilor
păstrate va fi încheiată în campania viitoare.
Gropile 1A si 1 B. în secţiunea orientată S N prin L3 s-au
observat, sub podea, două mari alveolări, aproximativ în
dreptul m. 6, respectiv 7. Diametru! aproximativ al acestora
este de 1 ,5 m, adânc indu-se 0,60 m de la nivelul podelei.
Umplutura gropilor este aproximativ identică, la bază (0,200,25 m) având foarte puţine materiale arheologice, apoi, pe o
grosime de 0,30 m, este o umplere intenţionată rapidă, cu
resturile unei construcţii mai vechi. în această parte
superioară a umpluturii se găsesc urme de arsură, lutuieli,
foarte multă ceramică.
Gropile 2 si 2A. Existenţa acestor gropi a fost surprinsă la
adâncimea de 1 ,30 m, în partea sudică a casetei 2. La acest
nivel, limitele celor două gropi se intersectează, groapa 2A,
mai recentă, tăind sigur groapa 2. În felul acesta se atestă
aici, stratigrafic, existenţa a cel puţin trei niveluri suprapuse de
locuire, prin groapa 2, groapa 2A şi locuinţa nr. 1 1 , care le
suprapune. Formele celor două gropi sunt aproximativ ovale,
-

-

cu diametrele 2,65 x 2,25 m pentru groapa 2 şi 2,75 x 3,25 m
pentru groapa 2A. În umplutura gropilor apare un abundent
material arheologic, constând mai ales din fragmente
ceramice şi resturi osteologice.
Groapa 3. A fost observată pe profilul nordic al casetei 4, în
dreptul m. 1 2, carourile k-1. Aceasta porneşte din partea
inferioară a stratului de cultură, adâncindu-se aproximativ 1 m;
aparţine, deci, celui mai vechi nivel cucutenian de aici, ca şi
Gr. nr. 2. Diametru! la gură este de 1 ,60 m, spre fund
îngustându-se până la 0,25 m. Remarcăm absenţa oricărui
material arheologic. Conturul ei este suprapus de vestigiile
locuintei
' nr. 8
Groapa 4. A fost surprinsă parţial, în profilul şanţului de
control nr. 1 0, în dreptul m. 1 4, la -1 ,20 m de la suprafaţă,
adâncindu-se încă 0,50 m. S-a păstrat doar partea vestică,
deoarece spre est a fost tăiată de lucrările de amplasare a
podului. Diametru! la gură, pe axul N - S este de 2 m. În profil
se observă două lentile de cenuşă succesive, separate de un
strat destul de compact de cochilii de scoică. Fundul gropii, de
asemenea, este acoperit de un strat compact de cochilii de
scoică. in umplutură se mai remarcă numeroase fragmente de
cărbune şi ceramice.
Materialul ceramic, extrem de abundent, a permis
îmbogăţirea repertoriului de forme şi decoruri specifice fazei
Cucuteni A. Se remarcă, în mod deosebit, decorul unei cupe
cu picior (piciorul nu s-a păstrat). Atât decorul tricrom al
gâtului, cât şi cel al corpului sunt împărţite metopic, prin patru
benzi verticale. Pe gât spaţiile dintre benzi sunt umplute cu
semiove suspendate de marginea vasului, în timp ce pe corp
aceste spaţii sunt la rândul lor subîmpărţite prin arcuri de cerc,
între care se află iarăşi semiove; uneori, semiovele plasate în
continuarea arcelor formează cârlige spiralice. Cupa e
decorată şi pe buza interioară, prin benzi late, dispuse
vertical. Ca o trăsătură caracteristică a aşezării, menţionăm
numărul mare de protome zoomorfe, reprezentând capete de
bovidee, unele cu elemente plastice extrem de naturaliste. Se
remarcă în mod deosebit o protomă fragmentară, ataşată
probabil la marginea unui castron, care prezenta un intrând în
dreptul capului protomei. Animalul cornut are un bot lung,
îndreptat în jos. De o parte şi de alta a batului se află două
mici cercuri în relief, perforate central, care redau ochii.
Coarnele sunt rupte, dar între ele şi bot sunt două mici
proeminenţe. Realist sunt redate, printr-o creastă, fruntea şi
gâtui. Decorul pictat este reda! prin tetracromie: pe fondul alb
este schiţat, cu ajutorul unei culori brun-deschise, decorul
format din fragmente de spirală. Decorul propriu-zis este
trasat în manieră obişnuită cu bandă roşie, mărginită de linii
negre subţiri, care nu acoperă însă, în întregime, eboşa brună
(aceasta rămâne şi între motivele spiralice).
Statuetele antropomorfe şi zoomorfe, comparativ cu
alte aşezări contemporane, sunt mai puţin numeroase. Totuşi,
apar destul de mulţi idoli en vio/on şi con ici.
Obiectele de podoabă sunt reprezentate îndeosebi
printr-o gamă variată de mărgele de lut ars, inclusiv duble (tip
"clepsidră"). Ca o piesă deosebită, amintim miniatura în lut ars
a unui topor-târnăcop cu braţele in cruce.
Utilajul litic şlefuit şi cioplit este relativ bogat şi
prezent in toate complexele. Majoritatea uneltelor descoperite
in săpătură prezinte urme de ardere puternică.
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Pl anşa 28.

Complexul 23: pe stânca uşor înclinată spre S, pe o suprafaţă
cu diametru! de cea. 1 m. fără vreo amenajare şi uşor
dispersate, s-au găsit 7 piese din fier şi bronz (inel, cercei,
verigi, brăţări), plus un pandantiv dintr-un canin de animal.
Complexul 24: pe stânca nativă s-a amenajat o lentilă de lut
de formă circulară (D=0,35 m), cu o grosime de cea. 0,02 m;
pe latura vestică a complexului s-a găsit partea inferioară a
unui vas dacic de mici dimensiuni, iar in apropiere un vârf de
lance din fier, fragmentar. Fragmentele ceramice din jurul
complexului aparţin culturii Basarabi şi epocii dacice.
Suprafata S 7
Stânca nativă, foarte accidentată, cu alveolări, zone
ascuţite şi inclinate, se ridică, pe aproape intreaga suprafaţa
cercetată, până la nivelul actual de călcare, aici constatându
se cele mai firave depuneri de sol şi material arheologic. Nu s
au identificat complexe.
Suprafata S 1 O
Stratigrafie:
- "stratul vegetal" era format, aproape în totalitate, din praf
industrial;
- nivelul de culoare neagră, din pământ granulos, cu o
grosime de O, 1 0-0,18 m, avea la bază un strat de dolomită,
bine individualizat, mai ales in centrul suprafeţei;
- nivelul de culoare brun-cenuşie, granulos, cu piatră,
fragmente ceramice Basarabi şi oase de animale in
compoziţie, a fost identificat pe aproape toată suprafaţa. Cu
excepţia zonei ocupată de cele două complexe cu vase
ceramice, baza acestui nivel, de culoare brună, cu puţine
fragmente ceramice, resturi de cărbune de lemn şi fragmente
osteologice, suprapunea sterilul, format din dolomită alterată
(?), aflat pe stânca nativă.
Complexul 26. Defunctul, un copil mic (L schelet = 88 cm), se
afla pe o lentilă subţire de pământ de culoare brun-cenuşie, cu
o grosime de cea. 0,02 m, ce suprapunea stânca nativă, care
formează aici o pantă uşor accentuată spre E. Defunctul,
orientat NNE - SSV, aşezat in pantă, pe lângă o ridicătură de
stâncă, a fost depus pe stânga, cu faţa spre E, cu picioarele
paralele, dar flexate de la genunchi, cu mâinile îndoite de la
cot şi cu palmele aşezate pe bazin; oasele craniului sunt
tasate, bazinul era bine conservat, dar părţile terminale ale
picioarelor lipseau din vechime (tăiate?).
Inventar: o fibulă din bronz găsită sub clavicula umărului
stâng.
Complexul C 27. Peste stânca nativă era un strat subţire de
pământ de culoare cenuşie-brună şi, apoi, o lutuială, deasupra
acestora fiind o depunere de vase Basarabi, întregi sau
fragmente de vase, şi o eule din gresie. Menţionăm un vas
bitronconic cu gât înalt, cu două toarte şi două proeminenţe,
din argilă semifină, ars oxidant, de culoare gălbuie, în care s-a
aflat multă lipitură arsă, şi o ceaşcă tronconică, cu gura uşor
invazată, fundul plat şi toartă suprainălţată, din argilă
semifină, de culoare gălbuie-maronie.
Complexul C 29. Pe stânca înclinată a fost descoperită o
aglomerare de fragmente de vase Basarabi şi câteva bucăţi
dintr-o vatră portabilă cu gardină, decorată prin caneluri
oblice, plus un fragment de maxilar uman cu o măsea.
Complexul a fost, parţial, distrus pe latura nordică de o
amenajare contemporană de beton.
Stratigrafie:
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Resume:

Les fouilles, deroulees les mois juillet - octobre, ont
eu un caractere de sauvetage, parce que dans la zone a ete
construit un pont sur la riviere de Bahlui et a ete excave le
trace d'un canal. Ainsi a ete derange un habitat eneolithique,
appartenant a la phase Cucuteni A. Nous avons eu la
possibilite d'intervenir en deux secteurs vis-a-vis du pont: Est
et Ouest, au long du canal. On a identifie les vestiges des 14
habitations, moins ou meilleur conservees. Les plus
interessantes donnees ont ele offertes par l'habitation no 3,
ou les fosses de fondation pour les parois furent observes. De
meme, cette habitation a eu deux pieces avec deux âtres, un
four, une banquette et un riche mobilier. Les superpositions
stratigraphiques ont montre l'existence de quatre etapes
d'habitat. Le materiei trouve a permise l'enrichissement de
nos connaissances sur la ceramique, les outils et les objets de
parure de la population de la culture Cucuteni. Les fouilles
continueront pour la sauvegarde des structures menacees par
la destruction.
88. Hunedoara, jud. Hunedoara
Punct: Grădina Castelului
Cod sit 86829.0 1

Colectiv: Sabin Adrian Luca - responsabil, Silviu Purece (ULB
Sibiu), Valeriu Sârbu - responsabil sector (M Brăila), Cristian
Roman, Dragoş Diaconescu, Nicolae Cerişer (MCC
Hunedoara), Georgeta El Susi (MNIT), Alexandra Comşa
(lAT)
Întrucât ne propunem epuizarea zonei cu depuneri
umane, ţel ce poate fi atins in câţiva ani, scopul principal al
acestei campanii a fost săparea suprafeţelor limitrofe unor
asemenea descoperiri. Totodată, însă, s-a inceput şi
investigarea zonelor din jur pentru a depista limitele sitului.
În acest scop, au fost trasate un număr de 1 2
suprafeţe, notate S 6 - S 17, cu următoarele dimensiuni: S 6
(4 x 3 m), S 7 (4 x 4 m), S 8 (4, 20 x 4 m), S 9 (4 x 2,50 m), S
1 0 (4 X 4 m), S 1 1 (4 X 2,50 m), S 1 2 (4 X 4 m), S 13 (4 X 3,50
m), S 1 4 (4 x 4 m), S 1 5 (4 x 4 m), S 1 6 (4,20 x 4 m) şi S 17 (4
x 4 m). Aceste suprafeţe, cu excepţia S 14, au fost amplasate
la NV şi SE de zona in care au fost descoperite inhumările de
copii.
Mai întâi vom exemplifica descoperirile cu câteva
cazuri tipice, iar in final vom face unele consideraţii de ordin
general.
Suprafata S 6
Stratigrafie: sub "stratul vegetal" depunerile sunt formate dintr
un sol granulos, de culoare neagră, ce apare pe toată
suprafaţa ocupată de stânca nativă, la nici 10 cm adâncime in
zona nord-vestică a suprafeţei.
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- "strat vegetal" din praf industrial, cu grosimea de 0,05-0,1 O
m, cu foarte puţin material (ceramică, piese mărunte de fier),
ce suprapune o lentilă de pietriş, aflată in partea sudică a
suprafeţei;
- de la această adâncime, până la -0,25 -0,27 m, s-a prof1lat,
pe toata suprafaţa, un nivel cu multă dolo_mită mărunţită,
fragmente ceramice Basarabi şi pu�ne oase. In colţul de NV,
stânca nativă apare la numai -0,1 4 m de la nivelul actual de
călcare;
-nivel de culoare cenuşie, granulos, de O, 1 5-0,30 m grosime,
cu piatră fărâmiţată, ceramică Basarabi şi resturi osteologice;
-nivel cenuşiu- albicios, prăfos, cu puţină piatră in care, in
zona caroului D, apar materiale ceramice Basarabi.
Complexul 33: la această depunere, aflată la adâncimea de
0,22-0,28 m, s-a putut observa alveolarea practicată in nivelul
Basarabi, de culoare cenuşie, granulos, umplutura "gropii"
fiind de culoare neagră-cenuşie, cu aspect granulos.
Defunctul, copil mic, a fost depus în decubit dorsal,
orientat N - S, cu capul uşor spre stânga; era, parţial, acoperit
cu fragmente de calcar dolomitic, cu o oarecare concentare
de pietre in zona capului, a bazinului şi a picioarelor. Starea
de conservare este relativ bună, părţile cele mai afectate fiind
terminaţiile braţelor şi bazinul.
Inventar: în zona piciorului drept a fost un fragment de colan
din fier; la O, 1 O m N de acest obiect, printre oasele picioarelor,
existau mici fragmente de lipitură, iar sub cap şi coloană
existau fragmente dolomitice de mici dimensiuni.
Complexul 34: zona depunerii este marcată, după toate
aparenţele, de prezenţa unor blocuri mari de calcar dolomitic,
care delimitau suprafaţa cu resturi osteologice şi suprapuneau
nivelul de piatră Basarabi. Depunerea, aflată la -0,30 m, s-a
identificat ca o aglomerare de oase umane fărâmiţate
(semănă cu M?/2002, mai puţin ca repartiţie teritorială), intre
care am putut distinge 2-3 fragmente de coaste (pe latura
nordică a complexului), o vertebră şi, sub aceasta, un capăt
de femur. S-a putut observa foarte clar că unele oase poartă
urme de arsură, ele fiind, in totalitate, foarte prost păstrate
(casante). Între oasele umane par a exista şi oase de animale,
acestea având alt aspect şi greutate. Nu s-au sesizat resturi
de cărbune sau cenuşă in jur. Depunerea s-a făcut direct pe
al doilea nivel Basarabi (in ordine cronologică), de culoare
neagră, care are la bază piatră mărunţită.
Inventarul era compus dintr-o fibulă întreagă din
bronz puternic profilată şi dintr-o piesă de sticlă (mărgică). La
-0,31 m, in acelaşi carou, la O, 1 3 m SV de C 34, s-a identificat
un obiect de fier, de forma unui cui aplatizat.
Cercetările din această campanie au confirmat
tipurile de descoperiri anterioare, dar au adus şi o serie de
lucruri noi. Astfel, pe lângă depunerile de epocă dacică, in
aceeaşi arie, s-au găsit şi unele ale culturii Basarabi.
Epoca dacică
Nu s-a observat in teren vreun mod de delimitare a
depunerilor, deşi pe latura de E s-a ajuns, probabil, la
marginea acestora. Este probabil ca depunerile să fie pe
direcţia SN, dacă cercetările viitoare vor confirma observaţiile
de până acum.
Descoperirile de anul acesta au confirmat faptul că
nu s-au săpat amenajări in stâncă pentru inhumarea
defuncţilor, dar s-au observat contururile unor alveolări, acolo
_

unde stratul de pământ era mai gros; câteodată, ihumările
sunt marcate şi acoperite de pietre.
În toate cazurile a fost vorba de înhumări de copii
mici; nu se pot face o serie de observaţii de detaliu întrucât,
pe de o parte, scheletele de copii au suferit degradări serioase
şi, pe de altă parte, terenul a fost bulversa! in perioadele
ulterioare. La defuncţi s-au găsit relativ puţine piese de
inventar, de obicei podoabe, dar nici unul n-a avut vase
ceramice.
În schimb, au apărut şi o serie de situaţii noi.
Pe latura de SE a zonei cu inhumări de copii s-au
descoperit doar grupări de piese de inventar, de obicei
podoabe şi accesorii vestimentare, care nu sunt in legătură
directă cu vreo anume depunere umană. Caracterul
intentionat al acestor depuneri de bunuri este indiscutabil, el
fiind 'dovedit atât de modul cum s-au găsit ele, cât şi de
compoziţia lor.
Inventarul descoperit, la defunc�. ori in aceste
grupări de piese, include, in marea lui majoritate, podoabe şi
accesorii vestimentare, apoi câteva unelte ori arme, deci
aceleaşi categorii de piese ca cele descoperite in campaniile
trecute. Este vorba de fibule, cercei, pandantive, colane,
brăţări, inele, verigi, mărgele, cuţite, vârf de lance etc., din
bronz, fier, argint, sticlă, os ori lut. În zona cu depuneri s-au
găsit şi rare fragmente de vase dacice, dar nu in legătură
nemij locită cu vreun schelet. Întrucât pe platoul din Grădina
Castelului nu s-au găsit vestigii ale unor complexe de locuire,
amenajări gospodăreşti ori gropi contemporane cu defuncţii,
este dificil de precizat modul cum au ajuns ele aici.
Ar fi de menţionat şi descoperirea, in zona
cercetată, a unor fragmente de figurine antropomorfe şi
zoomorfe, plus alte piese din lut de diverse forme, dar nu
putem stabili vreo legătură directă a lor cu vreun anume
complex; sperăm să lămurim prezenţa acestor piese in
campaniile viitoare.
Toate piesele dacice aparţin sec. 1 a. Chr. 1 p.
Chr., iar cele cu o datare mai restrânsă (de ex. fibulele)
aparţin celei de a doua jumătăţi a sec. 1 p. Chr.
Cultura Basarabi
În această campanie s-au descoperit mai multe
complexe din această perioadă, din care unele pot fi socotite
ca depuneri intenţionate. Este vorba de depuneri de vase
întregi ori sparte in situ, uneori cu bucăţi de vetre cu gardină,
in două cazuri fiind şi oase umane izolate neincinerate, de
astă dată de maturi. De asemenea, numărul vaselor şi
fragmentelor de tip Basarabi este mai numeros. Precizăm că
nici pentru această epocă pe platou nu s-au găsit complexe
de locuire ori gospodăreşti. Din păcate, nivelul cu depuneri
Basarabi a fost puternic afectat de cel de epocă dacică, ca şi
de distrugerile ulterioare.
Este de precizat faptul că datorită caracteristicilor
stâncii dolomitice, care se dezintegrează foarte uşor sub
acţiunea unor factori de mediu, toată suprafaţa platoului are
un aspect foarte accidentat, cu numeroase zone ascuţite,
şănţuiri, înclinaţii etc. Din această cauză aici nu se putea locui
fără amenajări serioase, care necesitau orizontalizarea
terenului accidentat şi friabil la intemperii. Stratul de pământ
este, în cele mai multe cazuri, subţire şi el a fost, deseori,
bulversa! în epocile ulterioare.
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Descoperirile din campania aceasta au confirmat
importanţa acestui sit atât pentru îmbogăţirea cunoştinţelor
noastre despre civilizaţia şi viaţa spirituală a dacilor, cât şi
pentru îmbogăţirea patrimoniului muzeal cu piese valoroase.
Dorim să mai evidenţiem un aspect al importanţei
cercetărilor de aici. Situl se compune, de fapt. din trei zone, cu
descoperiri atât din perioada Basarabi, cât şi din cea dacică,
situate într-un perimetru de cea. 700-800 m, dar aflate pe
forme diferite de relief: aşezarea pe Dealul Sânpetru, inhumări
rituale pe platoul din Grădina Castelului şi zona cu gropi,
unele rituale, pe terasa răului Zlaşti. Ni se oferă, astfel, o
şansă rară de a cunoaşte viaţa unor comunităţi pe multiple
planuri, de la activităţile de zi cu zi până la cele care privesc
viaţa spirituală.
Dorim să evidenţiem şi faptul că săpăturile s-au
efectuat cu studenţi de la ULB Sibiu, astfel că aceştia au avut
posibilitatea să contribuie la descoperiri importante şi
interesante.
S-au utilizat mijloace moderne de cercetare şi
înregistrare a informaţiilor şi s-a făcut o ridicare topografică
digitală a sitului. S-a efectuat o complexă documentaţie de
şantier, iar toate piesele semnificative au fost desenate. De
asemenea, oasele umane şi fauna au fost predate la analize
de specialitate.
Piesele descoperite au fost conservate şi restaurate
la M Brăilei şi au intrat în patrimoniul MCC Hunedoara.
Pl anşa 29.

- nivel gălbui, compact, format din dolomită granulată, în
capătul dinspre curtea interioară a şanţului fiind înlocuită cu
un nivel brun, cu multă dolomită în compoziţie. Această
înlocuire este datorată prezenţei în această zonă a unui bloc
turnat, format din beton şi fragmente de dolomită.
- nivel brun, prăfos, cu dolomită de dimensiuni mari, aflat în
strânsă legătură cu blocul de beton deja menţionat. împreună
având ca rol înălţarea nivelului pardoselii actuale în zona
dinspre curtea interioară. Acest nivel se subţiază înspre V,
dispărând la 4,20 m de capătul estic al şanţului.
- pardoseală veche, formată din bolovani de râu şi fragmente
dolomitice, bine păstrată, care prezintă între m. 3.46 - 3,70 (pe
latura nordică a şanţului) rigolă, poziţională oblic, cu o
adâncime de 0,20 m, pe fundul căreia a fost găsită, într-o
stare de conservare relativ bună, o grindă de lemn, cu
grosimea de 10 cm şi lăţimea de 20 cm.
- nivel brun deschis, compus din pietriş de râu măsurând intre
20 - 40 cm, iar in extremitatea estică a şanţului acesta lipsind,
in această zonă vechea pardoseală este dispusă direct pe un
sol negru lutos.
- nivel brun albicios, ce conţine dolomită de dimensiuni medii,
granule de mortar precum şi un bloc masiv de piatră, fasonat
ce are pe el cantităţi mari de mortar, ce suprapune un nivel
negru, lutos, similar cu cel surprins in partea estică a şanţului!
- nivel brun-gălbui, compus din dolomită de dimensiuni medii
şi mari, cu puţine granule de mortar, fără liant, ce apare doar
in capătul vestic al şanţului, în zona m. 5, plecând de sub
blocul masiv de piatră din nivelul anterior, fiind suprapusă de o
lentilă de mortar, cu aspect neted la suprafaţa superioară
(intre 1 ,53 - 1 ,55 m), de culoare gălbuie cu o grosime de cea.
5 cm.
- nivel negru, compact, ce conţine material preistoric, care
apare în alveolările prezente in stânca nativă. Menţionăm
faptul că în capătul vestic al şanţului, începând cu m. 5,1 O,
având o lăţime de 0,65 m, plecând de la nivelul actual al
pardoselii până la adâncimea de 0,60 m, a fost sesizat un
şanţ, ce cuprinde două ţevi pentru apă. Situaţia stratigrafică,
deranjată în colţul de SE de acelaşi şanţ, este diferită în zona
căminului şi a celuilalt tronson de şanţ, în sensul că nivelurile
de aici până pe lentila de mortar ce suprapune nivelul
numerotat de noi cu cifra 7 din capătul vestic al şanţului, sunt
deranjate de o intervenţie ulterioară amenajării pardoselii
actuale.
Succesiunea stratigrafică este următoarea, de sus
în jos:
- pardoseală actuală din bolovani de râu şi dolomită, de
dimensiuni mari, legaţi cu mortar, ce conţine pietricele de mici
dimensiuni.
- nivel de culoare gălbui, alcătuit din nisip de carieră.
- pardoseală veche, formată din bolovani de râu şi fragmente
dolomitice (pardoseala fiind refăcută la momentul la care s-a
practicat intervenţia vizând stabilirea raportului dintre latura
sudică a turnului nou de poartă şi tronsonul de zid surprins şi
de noi, ce taie transversal turnul vestic de poartă).
- nivel cenuşiu, cu pietriş de rău, cu grosimea de O, 1 2-0,20 m.
- nivel brun, afânat, care conţine în parte fragmente de
materiale de construcţie (ţigle, olane, mortar) şi fragmente
ceramice, în poziţie secundară.

89. Hunedoara, jud. Hunedoara
Punct: Castelul Corvinilor (Turnul nou de poartă)
Cod sit: 86829.02

Colectiv: Cristian Constantin Roman - responsabil, Dragoş
Diaconescu (MCC Hunedoara)

Turnul nou de poartă este plasat pe latura nord
vestică a monumentului medieval şi face parte din prima
etapă de lucrări din vremea lui Ioan de Hunedoara, fiind o
construcţie rectangulară (10,30 x 8,30 m), grosimea zidurilor
la parter fiind de 2,60 m, cu rol de apărare, având trei niveluri,
o dată cu sec. XVII devenind turn de poartă, rolul său militar
fiind anulat prin amenajarea unor camere de locuit la etajele
acestui turn. Din informaţiile bibliografice, nu rezultă faptul că
aici s-ar fi practicat intervenţii arheologice anterioare.
Cercetarea, cu caracter de descărcare de sarcină
istorică, este iniţiată cu ocazia lucrărilor de instalare a ţevilor
de canalizare aparţinând grupurilor sanitare din subsolul aripii
nordice (aripa Matei) a castelului şi-a afectat parterul turnului
nou de poartă. A fost săpat un şanţ plasat relativ oblic în
perimetrul turnului, şanţ cu lungimea de 5,60 m, ce se încheie
cu un cămin de formă patrulateră cu dimensiunile de cea. 1 20
x 130 cm, continuat apoi printr-un alt tronson de şanţ cu
lungimea de 2, 20 m.
in ordinea excavării, au fost identificate mai multe
niveluri de amenajare ale turnului:
- pardoseală actuală, din bolovani de râu dolomită, de
dimensiuni mari, legaţi cu mortar, ce conţine pietricele de mici
dimensiuni.
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. nivel de culoare brun-cenuşiu, cu fragmente mari de
dolomită, fără liant.
- nivel ce coincide cu nivelul 7 din şanţ.
. nivel preistoric, de culoare neagră (nivel 8 in zona şanţului).
in jumătatea vestică a căminului, apare o po�iune de zid, din
piatră fasonată, legată cu mortar, bine păstrat pe toată
suprafaţa excavată. Partea superioară a acestuia este
protejată printr-un amestec de mortar şi dolomită de mici
dimensiuni, având uneori chiar şi 0,20 m grosime. Acest
tronson de zid este suprapus de latura sudică a turnului nou
de poartă, compus din blocuri mai mari de calcar dolomitic,
sumar fasonate, legate cu mortar, spaţiile dintre blocuri fiind
rostuite. La adâncimea de 1 ,43 m s-a descoperit o lentilă de
mortar, poros, cu resturi de dolomită, lentilă ce suprapune pe
cea legată de zidul surprins pe partea vestică a căminului. La
adâncimea de 1 ,72 m, sub cele două lentile de mortar ce ţin
cel mai probabil de amenajarea celor două tronsoane de zid,
a fost surprins solul negru, cu aspect lutos, ce conţine material
preistoric, in care au fost săpate fundaţiile celor două ziduri.
Săparea celei de-a doua pă�i a şanţului demonstrează că
intervenţia ulterioară amenajării pardoselii actuale merge până
in zidul vestic al turnului nou de poartă, capătul şanţului fiind
considerat de noi zona in care pardoseala de piatră este
înlocuită de pardoseala de lemn. Acest fapt face ca situaţia
stratigrafică din al doilea tronson de şanţ să fie identică cu cea
din zona căminului in ceea ce priveşte nivelurile 1 -4 cu
specificarea că nivelul 4 nu a fost excavat in totalitate,
avându-se in vedere problemele tehnice legate de lăţimea
şanţului (cea. 0,60 m), raportate la adâncimea la care trebuia
să se ajungă, luându-se in calcul panta abruptă pe care o are
stânca nativă in această zonă. S-a reuşit, in schimb, stabilirea
lăţimii pe care o are zidul surprins in partea vestică a
căminului, aceasta fiind de 1 ,20 m. La distanţă de 1 ,60 m de
marginea vestică a căminului, pe latura dinspre zidul sudic al
turnului, la adâncimea de 0,69 m a fost identificat un pinten de
zidărie, format din piatră rudimentar fasonată legată cu mortar
grosier, cu un aspect neîngrijit, a cărui funcţionalitate ne este
dificil să o stabilim, având in vedere problemele tehnice mai
sus menţionate, care nu ne-au permis să stabilim adâncimea
până la care merge respectivul pinten şi forma acestuia.
Planşa 30.

Bibliografie:
1 . Bogdan 1970,

Contribuţii arheologice la cunoaşterea
evoluţiei Castelului Corvineştilor de la Hunedoara, Buletinul

Monumentelor Istorice 39, 2 {1 970), p. 1 8·25.
2. Anghel 1 986, Fortificaţii medievale de piatră din secolele
XIII -XVI, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1 986, 124-1 34.
This rescue excavation was placed on the new
tower gate's ground floor. This structura was raised in the 151h
century, during John of Hunedoara's reign. Several phases of
construction, between the 151h and 171h centuries were found,
as well as a road metal floor and one segment from a wall. In
the same time, the traces of a quite recent excavation were
identified in this part of the castle.

90. lsaccea, jud. Tulcea

Punct: Suhat
Cod sit : 159696.04

Colectiv: Cristian Leonard Micu - responsabil ; Florian Mihail
(ICEM Tulcea), Cătălin Nicolae (MNIR), Adrian Bălăşesc.u,
Valentin Radu, Constantin Haită {MNIR-CNCP), Jean Poujol
(ASPAA Aveyron, Franţa)

Campania arheologică din acest an s-a desfăşurat
în perioada 1 -20 septembrie. Obiectivele imediate ale
programului de cercetare au fost următoarele :
- continuarea cercetărilor in suprafaţa S 3, aflată zona de S
aşezării neolitice ;
- inregistrarea materialului arheologic aflat la suprafaţa solului
în zona de V a aşezării.
i n cadrul suprafeţei S 3 au fost identificate şi
cercetate următoarele complexe :
Nivelul de locuire NI
C137G1 16. A fost cercetat, pa�ial, in S 3, în zona de N a A8.
Terenul prezintă o înclinare evidentă pe direcţiile S N şi V
E.
Amenajarea gropii a fost observată la -4,65 m.
Această cotă nu reprezintă însă adâncimea reală de la care a
inceput amenajarea, complexul fiind afectat pe o mare parte
din suprafaţa sa (desigur, in po�iunea cercetată) de un
complex apa�inând stratului cultural postneolitic. Limita
inferioară a C137G 1 1 7 este -5,10 m. Forma gropii a fost
probabil ovală (fără a se putea, totuşi, indica valoarea
diametrului), profilul mai degrabă neregulat.
Umplutura C137G 1 1 7 are in compoziţia sa un
sediment friabil, negru-cenuşiu, in structura acumulării fiind
observate o cantitate apreciabilă de cenuşă, oase de peşti şi
mamifere, cochilii de bivalve (fragmente şi piese intregi),
fragmente ceramice. Toate aceste elemente, prezente în
partea inferioară (păstrată) a gropii, pot constitui o etapă
distinctă de depunere.
Complexul a fost afectat de numeroase galerii
săpate de animale.
Prin amenajarea gropii s-a putut "exploata'' o
cantitate relativ mare de argilă. Ulterior, spaţiul disponibil a
servit pentru acumularea deşeurilor menajere. În stabilirea
destinaţiei acestui complex ar trebui ţinut cont şi de faptul că
este amplasat in imediata apropiere a Locuinţei nr. 8. Nu
excludem prin urmare o legătură directă intre cele două
complexe arheologice.
C 139G 1 1 8. A fost identificat in S 3, în zona de V şi NV a C4 şi
pe o mică suprafaţă din colţul de SV al B4. Terenul prezintă o
înclinare evidentă pe direcţiile S - N şi V - E.
Amenajarea gropii a fost observată la -3,81 m.
Forma acesteia este ovală, fără a se putea calcula o valoare a
diametrului, in condiţiile in care complexul a fost afectat, pe o
mare parte din suprafaţa sa, de amenajarea unor complexe
apa�inând atât primului cât şi celui de-al doilea nivel de
locui re.
Umplutura gropii se individualizează in teren prin
sedimentul nisipos, cenuşiu-verzui, depunerea fiind
reprezentată de granule de chirpici, cochilii de bivalve
(fragmente), oase de peşti, fragmente ceramice cu dimensiuni
mijlocii şi mari.
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Au fost observate câteva mici galerii săpate de

(castor), Vulpes vulpes (vulpe), Me/es meles (bursuc), Martes
sp. Gder), Lutra lutra (vidră), Sus scrofa (mistreţ), Equus cf.
hydruntinus (măgar sălbatic european din pleistocen), Cervus
elaphus (cerb), Capreolus capreo/us (căprior) şi Bas
primigenius (bour).
Resturile osoase provin dintr-o serie de complexe
arheologice (gropi) şi ele sunt în principal deşeuri menajere
extrem de fragmentate.
Creşterea animalelor reprezintă o activitate de bază,
comunitatea de aici exploatând cel mai mult bovinele (29%).
Faţă de alte situri în care ovicaprinele şi suinele domestice îşi
dispută locul doi, la lsaccea resturile de câine le depăşesc pe
acestea, indicând o strategie alimentară pe care în stadiul
actual al cercetării nu o putem explica indeajuns.
Vânătoarea joacă se pare un rol important in cadrul
acestei comunităţii, resturile de animale sălbatice atingând
procente ridicate (28%), situaţie care nu se întâlneşte în alte
situri Boian care au fost studiate din punct de vedere
arheozoologic.

În stadiul actual al cercetării nu vom face nici un
comentariu asupra destinaţiei acestui complex de locuire,
cercetat pa�ial.
C141G120. A fost identificat în S 3, în colţul de SV al C4.
Terenul prezintă o uşoară înclinare pe direcţiile S - N şi V - E.
Amenajarea gropii, a fost observată la -3,73 m.
Forma sa este ovală, una din valorile diametrului fiind de 0,90
m.
Umplutura C140G1 20 se individualizează in cadrul
nivelului de locuire prin sedimentul său nisipos, cenuşiu, ca
elemente ale depunerii fiind înregistrate câteva oase de peşti,
puţine fragmente ceramice, cochilii de bivalve fragmentare.
În stadiul actual al cercetării credem este prematură
orice discuţie asupra destinaţiei acestui complex.
Nivelul de locuire Nil
C1 38G 1 17. A fost identificat în S 3, in jumătatea de E a C4. În
această zonă terenul prezintă o uşoară înclinare pe direcţiile S
- N şi V - E.
Amenajarea gropii a fost observată la -3,40 m.
Forma sa este ovală, valorile diametrelor de 1 , 1 8 x 1 ,14 m.
În partea superioară, umplutura complexului are
aspectul unui sediment nisipos, brun-cenuşiu, acumularea
fiind constituită din oase de peşti, fragmente de chirpici nearşi,
granule de chirpici arşi, fragmente ceramice.
Au fost observate câteva mici galerii săpate de
animale.
În stadiul actual al cercetării nu vom face nici un
comentariu asupra destinaţiei acestui complex de locuire,
cercetat parţial.
C140G1 19. A fost identificat în S 3, in jumătatea de V a C4.
Aşa cum am menţionat anterior, in această zonă terenul
prezintă o uşoară înclinare pe direcţiile S - N şi V - E.
Amenajarea gropii a fost observată la -3,41 m.
Forma sa a fost iniţial ovală, cu diametru! de 0,80 x 0,64 m.
Umplutura C140G1 20 se individualizează pe teren
prin sedimentul său nisipos, compact, galben-verzui, ca
elemente ale acumulării fiind înregistrate o cantitate
importantă de chirpici nearşi, câteva oase de peşti, puţine
fragmente ceramice, cochilii de bivalve fragmentare.
În stadiul actual al cercetării este prematură orice
discuţie asupra destinaţiei acestui complex de locuire,
cercetat partial.
În ' cadrul zonei de V a aşezării a fost cercetată o
suprafaţă de 320 m2. În acest caz am avut în vedere
inregistrarea intregului material arheologic aflat la suprafaţa
solului, indiferent de epocă istorică ori cultură arheologică.
Activitatea din acest an nu reprezintă decât o etapă
preliminară in perspectiva deschiderii unei noi suprafeţe in
zona menţionată mai sus.

Raport arheozoologic preliminar (moluste, pesti, reptile,
păsări).
Valentin Radu (MNIR-CNCP)
Materialul studiat cuprinde un lot de 5473 resturi
faunistice din care 3074 (56,1%) au fost determinate până la
nivel de specie. S-au identificat diverse clase de animale:
Moi/usca, Pisces, Chelonia şi Aves .
Moi/usca. Dintre moluşte s-au identificat specii comune în
apele Dunării ca: Unio tumidus, Unio pictorum, Unio crassus,
Anodonta cygnaea, Pseudanodonta sp., Viviparus sp.,
Dreissena polymorpha. Recuperarea de sediment şi sitarea
ne-a permis recuperarea integrală a materialului biologic şi
evidenţierea tuturor taxonilor prezenţi.
Pisces. S-au identificat resturile a diverşi taxoni: sturioni,
păstrugă (Acipenser stellatus), cegă (Acipenser ruthenus),
morun (Huso huso), ştiucă (Esox lucius), plătică (Abramis
brama), crap (Cyprinus carpio), babuşcă (Rutilus rutilus) , lin
( Tinca tinca), somn (Silurus glanis), şalău (Stizostedion

lucioperca)
Chelonia. Resturile a două specii sunt prezente în materiale:
Emys orbicularis şi Testudo sp. Acestea sunt constituite atât

din resturi de carapace şi plastron dar sunt prezente şi oase
ale scheletului apendicular (humerus, femur, coracoid).
Aves. Cele 1 1 resturi identificate sunt încă în curs de
determinare.
Cântărirea resturilor in cazul fiecărui taxon ne-a
permis realizarea de comparaţii cu numărul de resturi. În cazul
peştilor numărul de resturi este mult mai mare decât greutatea
resturilor. Acest fapt este datorat gradului mare de
fragmentare al oaselor de peşte.
Anexa 3.

Studiul arheozoologic al faunei de mamifere
Adrian Bălăşescu (MNIR-CNCP)
În cadrul faunei de la lsaccea-Suhat s-au identificat
5 specii de animale domestice: Bas taurus (vita domestică),
Ovis aries (oaie), Capra hircus (capră), Sus domesticus
(porc), Canis familiaris (câine) şi 1 1 specii de animale
sălbatice: Lepus europaeus (iepure de câmp), Castor fiber

91 . 1saccea, jud.Tulcea [Noviodunum]
Punct: Cetate
Cod sit: 159696.05

Colectiv: Victor Henrich Baumann - responsabil, Aurel
Stănică (ICEM Tulcea), Gh. Mănucu-Adameşteanu (MMB),
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in interiorul acestei vetre consta din resturi vegetale
carbon izate.
în carou! 1 , la adâncimea de 0,55 m, a fost
descoperit un nivel de călcare format din lut cenuşiu bine
tasat. O serie de obiecte romane (fragmente ceramice, cercei
de bronz au fost descoperite în carourile 2, 7 şi 8 la adâncimi
cuprinse intre -0,40 m şi -1 m , relevând o bulversare a
nivelurilor romane.
în TC3, în caroul 8, la -0,24 m, a apărut o podea din
lut galben, bine tasat, intâlnită şi in TC 2 la aceeaşi adâncime.
Aceasta pare a fi legată de zidul descoperit in aceeaşi
secţiune, la adâncimea de 0,50 m, gros de 1 ,64 m şi legat cu
mortar. Dacă in partea de nord, podeaua existentă este spartă
de zid, podeaua identificată în Caseta 1 , deschisă la E de TC
3, aflată la -0,58 m indică faptul că zidul a fost constru it
anterior ei.
Ca şi in celelalte secţiuni, şi aici materialul este
amestecat, întărind încă o dală ideea unei locuiri intense în
epoca medievală pînă la sfârşitul secolului al XIV-lea. De
altfel, monedele tătaro-genoveze şi pinteni de fier ca şi alte
obiecte de inventar descoperite, întăresc această idee.
Pe dărâmătura de pe zid din Caseta 1 caroul 8, la 0,74 m, a fost descoperit un fragment ceramic smălţui!, util
pentru datarea zidului. Dintre descoperirile de obiecte mărunte
din această casetă, se remarcă un vârf de săgeată din fier, la
-0,38 m şi un fragment de opaiţ, la --{),58 m.
Totalul monedelor descoperite in 2003 in sectorul
TC se ridică la 27 (păstrate integral sau fragmentar).
Bogăţia materialului şi numeroasele niveluri de
locuire certifică încă o dată (dacă mai era nevoie) importanţa
sitului.

Cristian Olariu (FIS}, Luminiţa Bejenaru (UAIC laşi), Kris
Lockyear (London University), Adrian Popescu (FW Museum
Cambrige), Timothy Sly (University of Southampton),studenţi
London University, University of Southampton, FIS.

în anul 2003 s-au desfăşurat cercetări arheologice
în zona rezervaţiei Noviodunum şi în zona de protecţie, situată
la cea. 5 km SV de limita sudică a localităţii lsaccea.
Exceptând cercetările colegilor britanici, realizate în
cadrul proiectului N.A.P.(Noviodunum Archaeological Project),
săpăturile arheologice din anul 2003 s-au desfăşurat pe 6
sectoare, două în cetate (TC şi Faleză}, două în extra muros
(S3 - EV şi S4 - NS) şi două, la S şi la V de Staţia 400/750KV
lsaccea (ST-TR 750/400).
Aceste cercetări au avut, în general, un caracter de
salvare şi au fost finanţate de beneficiarii unor lucrări de
construcţii care afectau stratul arheologic, fie în zona
rezervaţiei arheologice, în cazul lucrărilor de alimentare cu
apă potabilă a staţiei de gaze naturale lsaccea a S.A.
Transgaz Mediaş, fie în zona de protecţie de la SV lsaccea,
zonă în care Transelectrica S.A.- ST Constanţa a realizat,
alimentarea cu apă potabilă a Staţiei 400/750KV lsaccea şi
lucrări de plantare a unor stâlpi de înaltă tensiune. Retragerea
apelor Dunării ne-a permis desfăşurarea unor cercetări de
salvare in zona incintei de N a cetăţii. În extramuros, in
marginea de răsărit a cetăţii, ICEM Tulcea a finanţat lucrările
de alimentare cu apă potabilă a Centrului de cercetări
arheologice. În zona de SE a cetăţii au fost efectuate cercetări
arheologice in sectorul turnului de colţ (TC).
Campania de cercetări arheologice din 2003 de la
lsaccea a inceput pe 22 iunie şi s-a terminat la inceputul lunii
noiembrie.

Sector: Faleză
Aurel Stănică, Victor Henrich Baumann
La inceputul lunii septembrie, nivelul scăzut al
Dunării (cel mai scăzut din ultimii 30 de ani) ne-au permis să
observăm un aliniament de pari in zona turnului 3 (conform
planului publicat in Peuce 9, 1984 de 1. Barnea şi Al. Bamea).
Parii de lemn nu au fost surprinşi de săpăturile arheologice cu
caracter de salvare de pe faleza Dunării, efectuate in anii
1955, 1956, 1 970, 1 971 .
Am executat cercetări de salvare in zona turnului 3.
A fost curăţată zona de depunerile de nisip şi s-a constatat că
este vorba de un semicerc din pari (piloţi) de lemn de esenţă
tare, care au fost bătuţi in solul nisipos. Aceşti piloţi de lemn
erau dispuşi pe 2, 3 şi 4 rânduri şi erau mărginiţi sau incadrau
la vest şi la est blocuri paralelipipedice din piatră şi pietre de
dimensiuni mici.
La turnul 2 a fost observată aceeaşi structură din
piloţi de lemn dispuşi pe 2, 3 sau 4 rânduri şi incadraţi de câte
două blocuri de piatră, la E şi la V.
În urma sondajului efectuat in zona turnului 3, s-a
putut constata că parii erau ascuţiţi la un capăt, aveau
lungimea intre 0,60 --{),90 m şi diametru! între 0,08 - O, 18 m.
Piloţii de lemn, au fost bătuţi în solul nisipos, partea
superioară (capetele) a fost acoperită cu piatră şi mortar (cu
mici bucăţele de cărămidă). Constructorii turnului au folosit
piloţii de lemn şi platforma de mortar, ca soluţie tehnică pentru
a stabiliza terenul în vederea ridicării construcţiei de piatră.

Sector Cetate - turn colt ITC)
Cristian Olariu, Victor Henrich Baumann
Săpăturile din 2003 a avut drept obiectiv principal
elucidarea unor situaţii apărute în campania precedentă
(august-septembrie 2002). În acest scop, s-a continuat
adâncirea in TC1 şi TC2 şi s-a deschis o nouă secţiune, TC3,
la est de TC2 şi paralelă cu aceasta, orientată N - S şi având
dimensiunile de 30 x 2,50 m.
În TC1 , carou! 8, a fost descoperit un mormânt de
copil, orientat cea. NV - SE, la o adâncime de - 0,62 m,
păstrat pa�ial. În carou! 7, la -0,58 m, a fost identificat un
nivel de călcare, format din lut cenuşiu, bine tasat. în carourile
7-8, la -0,53 m, un alt nivel de călcare era spart de o groapă
menajeră
În TC2, in caroul 8, in colţul de NV, a fost descoperit
un nivel de călcare format din lut cenuşiu, foarte bine tasat,
aflat la o adâncime de 0,63 m. În carou! 7, la -0,37 m, a
apărut un nivel de călcare spart de o groapă menajeră. în
carou! 6, la adâncimea de -0,82 m, a fost descoperit un zid
orientat N - S, cu parament şi emplecton.
În caroul 4, la -1 ,42 m, a fost identificat un zid
orientat uşor oblic faţă de cel de deasupra (aflat imediat sub
stratul vegetal) şi probabil folosit de acesta ca plintă. La -1 ,79
m a fost identificată o vatră in formă circulară, construită din
cărămizi şi având în interior o şapă de mortar. Materialul aflat
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Din platformă se mai păstrează o mică porţiune, ce se leagă
de zidul de incintă. Şi, in interiorul semicercului, au apărut pari
din lemn, fie grupaţi, fie câte unul, lucru care ne face să
presupunem că la momentul construcţiei, pe intreaga
suprafaţă a viitorului turn au fost bătuţi piloţi in solul nisipos, in
vederea consolidării terenului.
in timp, datorită alternanţei nivelului Dunării şi a
perioadelor de îngheţ - dezgheţ, pietrele şi materialul tegular
purtat de ape au măcinat platforma de mortar şi au distrus
piloţii din lemn.
in faţa presupusului turn de colţ (nr. 1 ), la
aproximativ 2,5 m in faţa acestuia, se putea observa o
porţiune dintr-un zid prăbuşit (?), din cărămizi (0,30 m)
aşezate pe cani şi piatră, legat cu mortar de var, nisip, prundiş
şi mici bucăţele de cărămidă. Zidul avea 2 m lăţime, 5 m
lungime, continuând in apele Dunării in că 1 O m, la capătul de
SE.
La curăţarea turnului 3, au fost descoperite câteva
obiecte fragmentare de metal, sticlă şi un număr mare de
monede romana-bizantine.
in urma cercetărilor din 2003, putem confirma
ipoteza colectivului condus de 1. Barnea, cu privire la perioada
construirii turnurilor 2 şi 3 ale cetăţii in epoca romana
bizantină.
Din păcate, creşterea rapidă a apelor Dunării a dus
la intreruperea cecetărilor, fiindu-ne imposibil să înregistrăm şi
să terminăm cercetarea in zona turnurilor 2 şi 1 .

R o m ânia - cam pa n i a

2 0 0 :�

întinsă, din care, numai in cursul acestei campanii, au fost
surprinse 34 de morminte. Din păcate, şi de aceasta dată,
inventarul funerar este deosebit de sărac, fapt care face
dificilă precizarea perioadei de funcţionare a acestui cimitir, in
care se mai făceau inmormăntari la inceputul secolului al Xlii
lea.
în prima jumătate a secolului al Xlii-lea terenul este ocupat
din nou de aşezarea civilă, care va exista până la cucerirea
otomană de la inceputul secolui al XV-lea. Datorită arăturilor
recent efectuate, locuinţele de suprafată au fost in mare parte
distruse, dar informaţii importante sunt furnizate de
numeroasele gropi menajere, care au un inventar deosebit de
bogat: vase intregi şi intregibile, stamena devalorizate. Şi
pentru această perioadă putem men�ona descoperirea unui
tezaur format din 1 1 73 de stamena devalorizate.
in campania din anul 2003 au fost descoperite 14
locuinţe de suprafaţă şi bordeie, şase cuptoare şi 62 de gropi
menajere din sec. XI şi XIII-XIV. Au fost recuperate
numeroase piese arheologice şi numismatice, după cum
urmează: 1 1 opaiţe medievale şi 4 opaiţe romane, 1 2 vase
intregi şi intregibile, 12 piese vestimentare şi 8 obiecte de
podoabă, 20 unelte şi 1 5 arme, 6 tezaure monetare şi
aproximativ 400 de monede reprezentând descoperiri
monetare independente. Din cadrul inventarului recoltat
menţionăm un numar de 1 1 9 fa/les emişi in secolele X-XI, 61
de stamena din secolele XII-XIII si 39 de stamena
devalorizate, tăiate, din secolul al Xlii-lea.
Aceste descoperiri aduc o valoroasă contribuţie
ştiinţifică la cunoaşterea realităţilor istorice din zona Gurilor
Dunării, mai ales la inceputul Evului Mediu.
·

Sector Extramuros - Sectiunea 3
Gh. Mănucu-Adameşteanu, Aurel Stanică
Săpătura arheologică s-a desfăşurat in lunile iulie
august. A fost executată o secţiune de 500 m lungime, cu 2 m
lăţime şi, in funcţie de situaţiile apărute, au fost deschise 14
casete. Săpătura a avut in vedere, in general, păstrarea
complexelor arheologice. Datorită acestui considerent, a fost
adâncită până la -1 ,20 m, după care, secţiunea a fost
adâncită pe jumătatea nordică a sa până la -2 m.
Pe traseul acestei secţiuni au fost surprinse mai
multe complexe arheologice din secolele X-XIV (locuinţe,
cuptoare, gropi menajere, morminte), ce aparţin locuirii
extramuros din aşezarea urbană fortificată de la lsaccea.
Întrucât această locuire a bulversa! straturile arheologice ale
epocii romane şi romana-bizantine până la adâncimi cuprinse
între 1 ,2Q-2 m, cercetarea complexelor de locuire romană
rămâne să fie efectuată in viitor.
Cronologia acestei perioade a fost stabilită, în mare,
cu ocazia cercetărilor sistematice (Secţiunea 1 şi 2) din anii
1995-1 997 şi se prezintă astfel:
- la sfârşitul secolului al X-lea şi inceputul secolului al Xl-lea
se reia locuirea in zona extramuros. Aceasta etapă
cronologică se termină sub presiunea atacurilor populaţiilor
migratoare, la sfârşitul secolului al Xl-lea. Impresionează
numărul foarte mare de complexe de locuire (fiind surprinse şi
câte trei suprapuneri de locuinţe), varietatea şi complexitatea
inventarului arheologic. Pentru datarea acestui interval se
remarcă descoperirea unei .,pungi", în care se aflau 24 de
fa/les anonimi din sec X-XI.
- în cursul secolului al Xli-lea, in primele decenii, peste
această aşezare incepe să funcţioneze o necropolă foarte

Sector Extramuros - S 4
Victor Henrich Baumann, Aurel Stănică

Săpătura de salvare ocazională de alimentarea cu
apă potabilă a bazei arheologice Noviodunum a urmărit un
traseu relativ sinuos, orientat in general N S, pe o distanţă
de 140 m şi SE - NV pe o distanţă de 88 m. A fost executată o
singură secţiune, numită convenţional � 4, de 1 ,5 m lăţime, cu
o adâncime cuprinsă intre -1 şi -2 m. In dreptul carourilor 3134 au fost deschise la E două casete, insumând 14 m lungime
x 2 m lăţime, iar in dreptul carourilor 37 - 41 , au fost deschise
două casete de 17,5 x 2 m.
Situaţiile arheologice sunt cele întâlnite pretutindeni
in aria cetăţii: un strat gros medieval a distrus, realmente,
locuirea romană până la o adâncime relativ mare. Numai in
vecinătatea de răsărit a cetăţii, in carourile 30 - 40, locuirea
romană s-a menţinut datorită zidurilor legate cu mortar,
evident distruse şi acestea in mare măsură ca urmare a
organizarii de şantier a intreprinderii Electromontaj Bucureşti
care, în perioada 1975 - 1980, a plantat reţeaua de înaltă
tensiune prin care se importa energie electrică din fosta
URSS. Cu acestă ocazie, terenul, destinat in prezent
îngropării conductei de alimentare cu apă potabilă a Centrului
de cercetări arheologice Noviodunum, a fost nivelat cu
buldozerul până la cota de nivel +15, pentru a fi amplasate pe
el barăci metalice.
in carourile 4 - 28, până la adâncimea de 1 ,20 m s
a săpat intr-un strat cu resturi medievale perforat de două
-
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Victor Henrich Baumann, Aurel Stănică
Referitor la realizarea proiectului " Interconectare
LEA 400KV Vulcăneşti - Dobrogea în zona Staţiei 400/750KV
lsaccea" (lucrări de construcţie în extravilan lsaccea), lucrările
s-au desfăşurat in lunile septembrie - noiembrie, la s şi . la y
.
de Statia de transformare 400/750 lsaccea, aprox1mat1v
1n
t
extremi atea sudică a unui platou situat la SV de localitatea
lsaccea, platou tăiat la răsărit de DN 22 Tulcea - lsaccea.
Topografic, terenul afectat de lucrările agricole se
înscrie în taria 57 - parcela A692, taria 58 - parcela A708,
taria 37 parcela 439 (Plan cadastral lsaccea).
Lucrările prevedeau montarea a doi stâlpi de
intindere de simplu circuit şi a patru stâlpi de dublu circuit, din
!aminate metalice cu fundaţii turnate in beton. Gropile de
fundaţii, de formă patrulateră, cu latura de 5 m (câte patru de
fiecare stâlp), se adâncesc până la -4 m.
Arheologic, cercetările de suprafaţă din primăvara
anului 2003 au evidenţiat o concentraţie de materiale
ceramice in taria 37 - parcela 439. Precizăm că, în zonă nu
au mai fost efectuate până în prezent săpături arheologice,
dar se bănuia că terenul a servit in antichitate ca necropolă.
Situaţii arheologice clare s-au ivit în dreptul bornelor
83 şi 84, situate la 550 m V de DN 22 şi la 400 m, respectiv
620 m S de Statia 400/750KV lsaccea.
in se�ţiunile B3b - 3c a fost cercetat un strat de
cultură roman timpuriu, între -0,90m şi -1 ,20 m adâncime.
Vestigiile descoperite: urme de temelii superficiale şi de vetre
distruse, aparţin unor construc�i uşoare, probabil sezoniere,
întâlnite in cursul cercetărilor noastre din primăvară, la
aproximativ 800 m SE (vezi descoperirile din punctul Capac/ia
şi Ceair). Aceste anexe gospodăreşti aparţineau unor ferme
rurale de tip vi/la rustica, din sec. 11-111 ai căror proprietari
puteau locui şi în aşezarea civilă de la Noviodunum. Afirmaţia
se bazează pe lipsa, în zonă, a indiciilor asupra unor
construcţii domestice mai importante.
in colţul nordic al seqiunii B4b al bornei 84. situată
la 220 m S de 83, a fost descoperit şi cercetat un segment de
apeduct de epocă romană, orientat NE 40°. Apeductul se află
situat pe curba de nivel +42, la 1 m adâncime, fiind construit
direct in pământ sub forma unui uluc de 0,50 x 0,30 m,
acoperit cu lespezi de piatră prinse in mortar. Pentru
cercetarea apeductului, a fost realizată la NV o casetă de 6 x
2 m, care a permis surprinderea monumentului pe o lungime
de 6 m.

morminte de inhumaţie (sec. XII-XIII} şi de gropi moderne.
Materialul arheologic recoltat aparţine, aproape în totalitate
sec. XI-XIII.
Zidurile descoperite în carourile 31 - 39, aparţin
unor edificii romana-bizantine care au funcţionat în sec. IV-V
p. Chr. Ele au fost amplasate cu temeliile pe niveluri romane
timpurii din sec. Il - III p. Chr., de pe c�re s-a re�oltat o mare
cantite de ceramică, sticlă şi metal. In carounle 38 - 47,
aglomerări de pietre şi resturi de podele cu fragmente de
pereţi din pământ ars, aflate sub vegetalul actual, aparţin unor
locuinte medievale din sec. XI şi XIII. Urmele unor astfel de
locuin te au fost întâlnite caroul 42, (locuinţă de suprafaţă de
secol XI I I); in caroul 44 (groapă mare de bordei din secol XIII};
ziduri de locuinţă distrusă in epocă otomană in caroul 47;
nivelul unor locuinte' din sec. XI in carourile 51 - 53, la
adâncimea de 0,60 m; două locuinţe de suprafaţă in carourile
51 - 52 (în caroul 52 cu temelii superficiale).
in extrema sudică a secţiunii S 4, in vecinătatea
şoselei, in carourile 54 - 57, secţiunea a fost adâncită până la
-2 m, in vederea pregătirea terenului pentru subtraversarea
şoselei. Aici, întru-un segment de teren de aproximativ 8 m,
au fost surprinse 6 niveluri, primul medieval, următoarele
două, de sus în jos, de epocă romana-bizantină, respectiv
sec. IV - V p. Chr., ultimele de epocă romană timpurie, nivelul
6 aparţinând inceputului de secol li p. Chr.
Săpătura de salvare din zona răsăritenă a cetăţii
Noviodunum a permis recoltarea unui bogat şi variat material
ceramic, a unor piese metalice, dintre care, remarcabile sunt
două obiecte de bronz din sec. Il - III p. Chr., a numeroase
fragmente de sticlă romană şi bizantină, a unui număr de 80
piese numismatice după cum urmează: 20 romane timpurii; 1 3
romana - bizantine; 1 9 fo/les - sec. XI; 8 stamena - sec. XII şi
20 tăiate, mari şi mici de sec. XIII. O importantă descoperire
arheologică a fost efectuată în caroul 39 unde, în molozul unui
zid romana-bizantin, a fost găsită o toartă de amforă cu
ştampila Histriei.
Aceste cercetări au permis salvarea informaţiilor
ştiinţifice şi a vestigiilor arheologice existente într-o zonă
profund afectată de mai vechile lucrări de construcţie. Ele au
evidenţiat în zona de est a cetăţii o locuire romană neintruptă
din secolul 11 până in secolul V p. Chr., iar in epoca bizantină
o locuire continuă în primele trei secole ale mileniului Il.
Planşa 3 1 .

Sector: ST-TR (Statie de transformare 400/750KVl
1 . ST-TR aductiune apă
Victor Henrich Baumann. Gabriel Jugănaru
Referitor la lucrarea "Reparaţii conducte de apă şi
canalizare la Staţia de transformare 400/750 KV lsaccea",
mentionăm următoarele:
in două puncte de pe traseu: punctul Capac/ia N la
circa 5 km. S, respectiv punctul Ceair, la circa 1 km. S de
Staţia de transformare 400/750 KV lsaccea, au fost
descoperite resturi arheologice aparţinând unor dependinţe
rurale ale unor ferme romane de tip vi/la rustica. Cercetarea
celor două puncte s-a făcut fără perturbarea săpăturilor
efectuate de beneficiar.

92. lsaiia, corn. Răducăneni, jud. laşi
Punct: Balta Popii
Cod sit: 98710.01

Colectiv: Nicolae Ursulescu - responsabil; Adrian Felix
Tencariu - responsabil adj., Vicu Merlan, Raluca
Kogălniceanu, Letiţia Chirilă (UAIC laşi, CISA), Mădălin
Văleanu (CNMM laşi, CISA), Livia Tencariu, Adrian lchim (UA
laşi); Marius Cazma (UMK laşi), studenţii Daniel Ionică,
Loredana Solcan, Ioana Robu (UAIC laşi).
Fonduri: Fundaţia "Cucuteni pentru Mileniul III " Bucureşti
Cercetările arheologice de la Isai ia - Balta Popii2
din perioada 1 iulie - 1 septembrie 2003 au avut ca obiectiv

·

1

2. ST-TR montare stâlpi înaltă tensiune
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continuarea cercetării în zona de NV a aşezării; în campania
anterioară a fost trasat S. Vt (B6,5 x 1 ,5 m); pentru
investigarea resturilor locuinţelor descoperite pe traseul
secţiunii au fost deschise casetele A-F. În 2003 au fost săpate
suprafeţele dintre casete şi s-au practicat câteva extinderi
spre SV, pentru dezvelirea integrală a complexelor de locuire
sesizate anterior.
Rezultate:
terminarea ridicării topografice (realizată de muzeograf ing.
Mădălin Văleanu) a zonei nord-vestice a aşezării, începută în
campania anului 2002;
cercetarea integrală a celor patru locuinţe precucuteniene
(nr. 6-9, dintre care L 6 şi L B au cunoscut refaceri integrale
(6A şi 6, BA şi B) şi a unui mare număr de gropi (29-43), cu
diverse destinaţii;
· delimitarea, în plan şi profile, a traseelor şanţurilor de
fundatie a pereţilor locuinţelor3;
· prelevarea, realizată de specialişti ai BCUM Alba Iulia, a
unor probe din vatra şi cuptorul locuinţei nr. B, în vederea
realizării curbei de calibrare arheomagnetică;
descoperirea şi cercetarea pa�ială a unei necropole
sarmatice (cea. 15 morminte), datând din secolul 11 p.Chr.
(necropola va fi prezentată într-un studiu separat);
- realizarea unor experimente legate de tehnologia ceramicii.
Şi în 2003 descoperirile cele mai importante se
referă la sistemul de construire a pereţilor în cultura
Precucuteni.
La sfârşitul campaniei din 2002, la una din cele
patru locuinţe cercetate (L nr. 7), ne apăruse clar traseul unui
şanţ de fundaţie, în care se distingeau urmele stâlpilor de
susţinere. Dată fiind importanţa descoperirii, în 2003 ne-am
concentrat atenţia asupra cercetării exhaustive a suprafeţei în
care au apărut cele patru locuinţe precucuteniene. Prin lărgiri,
raderi şi secţionări, s-a obţinut planul integral al traseelor
şanţurilor de fundaţie la cele şase locuinţe, dintre care două
suprapuse (L 6 şi L B). Aceste şase construcţii marcau trei
etape succesive ale locuirii precucuteniene în acest loc,
sesizabile nu doar stratigrafic, ci şi prin deosebiri tipologice ale
ceramicii. Primei etape îi apa�ineau locuinţele 6A şi BA, celei
de a doua 7 şi B, iar ultimei construcţiile 6 şi 9. Trebuie
menţionat că printre puţinele resturi ale locuinţei 6 A s-au
descoperit câteva vase întregibile.
Deosebiri s-au putut observa între locuinţele mai
vechi şi cele mai noi şi în ceea ce priveşte materialul de
construcţie, în sensul că, iniţial, s-au utilizat trunchiuri mai
groase de copaci, cu diametre cuprinse între 0,30 şi 0,40 m,
în timp ce, ulterior, locuitorii au utilizat probabil copaci dintr-o
pădure secundară, cu diametre între O, 14 şi 0,25 m.
Ca o particularitate locală, s-a observat, în toate
cazurile, că şanţurile de pe latura de nord-est, orientată spre
valea Jijiei şi a Prutului şi, deci, expusă mai mult vânturilor, au
fost mai largi, cuprinzând stâlpi cu diametre mai mari. Având
in vedere că terenul prezintă şi o uşoară pantă, se asigura
totodată, prin această soluţie, o soliditate sporită a
construcţiilor.
Urmează ca anul viitor să precizăm şi alte detalii,
mai ales in cea ce priveşte eventuala existenţă a unor pereţi
interiori, având în vedere dimensiunile destul de mari ale
construcţiilor (suprafaţă interioară: L 6A = 20 m2; L 6 = 33 m2;

L 7 = 30 m2; L BA = B1 m2; L B = 60 m2; L 9 = 1 1 m2) şi faptul
că, in patru cazuri (L 6, 7, B şi BA), locuinţele prezentau atât
vatră, cât şi cuptor, cu laviţa adiacentă.
Au fost cercetate şi numeroase gropi (nr. 29-43), de
diverse forme, dimensiuni şi destinaţii, cu un conţinut mai
bogat sau chiar foarte sărac. Ne vom referi aici doar la cele
mai semnificative.
Groapa nr. 29 se distinge prin cantitatea însemnată
de materiale din umplutura sa. Săpată din nivelul
precucutenian inferior (·0,50 m de la suprafaţă), sub L 9, ea
avea, în plan, formă ovoidală (1 x 0,80m, cu axul lung orientat
VNV ESE); in profil, ea avea formă de sac, ingustându-se
până la -O,BO m, pentru ca la fund (·1 ,25 -1 ,35 m de
suprafaţă), să aibă diametru! cea. 1 m. Adâncimea reală a
gropii a fost de cea. O,BO m. A servit probabil ca groapă de
provizii, fiind umplută după dezafectare cu resturi menajere.
De la -Q,90 m apare foarte multă cenuşă şi arsură, care
conţinea, printre altele, oscioare de peşte. La fundul gropii era
un strat gros de cea. 5·6 cm de pământ gri-verzui (humă),
rezultat probabil din descompunerea unor resturi organice,
sub care se afla o peliculă subţire de pământ roşiatic. Dintre
materialele din umplutura gropii se disting: vase intregibile,
oase de peşte (crap), numeroase oase, lutuieli arse, pietre,
adeseori amestecate cu cenuşă şi puternice urme de arsură.
Gropile 30-32 au fost mai mult nişte alveolări din
nivelul precucutenian inferior, care au servit probabil pentru
extragerea lutului; umplutura lor a fost foarte săracă.
Groapa nr. 33 este o groapă de mari dimensiuni,
apa�inând nivelului precucutenian inferior; a fost surprinsă de
la -O,BO m de la suprafaţa actuală. Aflată in caseta A, lângă
colţul nord-vestic al L 6, era de formă ovală (3,50 x 2,BO m),
cu axul lung orientat NE - SV. Umplutura gropii este formată
dintr-un sol negricios, mai ales în zona centrală; are
numeroase materiale, dintre care se remarcă o mare cantitate
de oase (printre care patru vertebre mari în conexiune),
ceramică, trei statuete fragmentare. Groapa a fost tăiată, chiar
in zona sa centrală, de groapa mormântului sarmatic nr. 9,
repetându-se astfel situaţia din 2002, când in groapa
precucuteniană nr. 21 am descoperit mormântul nr. 3, probabil
tot sarmatic.
Groapa nr. 34 era situată în apropiere, spre VSV şi
a fost cercetată doar pa�ial, deoarece continua sub peretele
sud-vestic al casetei A. Pe profilul peretelui, groapa se
intindea pe cea. 2,5 m (m. 46,50 - 49). De la perete spre NE
se întindea 1 ,40 m. A fost sesizată în plan la -0 , 50 m de la
suprafaţă, fiind săpată din nivelul precucutenian superior, aşa
cum arată şi materialele ceramice. În umplutura gropii s-au
găsit numeroase fragmente ceramice şi oase, precum şi un
topor de mari dimensiuni. Cercetarea ei va continua în 2004.
Groapa nr. 35 a fost sesizată pe traseul S VI , intre
m. 69,75 şi 71 , la -0,50 m de la suprafaţă, dar se pare că a
fost săpată dintr-un nivel superior, probabil hallstattian sau
sarmatic. La gură avea un diametru de cea. 1 ,25 m, dar la
fund se lărgea la 1 ,65·1 ,70 m, deoarece in profil avea formă
de sac, cu scobituri laterale accentuate. A fost probabil o
groapă de provizii, care nu a mai fost folosită ulterior drept loc
de depozitare a deşeurilor, negăsindu-se materiale in
umplutura sa.

•
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aceeaşi perioadă. in timp ce Gr. 43A se adânceşte până la 1 ,30 m de la suprafaţă, Gr. 43 coboară până la -1 ,60 m. De
asemenea, scobiturile de la baza Gr. 43 sunt mult mai
accentuate, ca nişte nişe. Datarea celor două gropi este
ingreunată de lipsa oricăror materiale semnificative in
umplutura lor.
Dintre alte piese cu caracter deosebit, descoperite
in 2003, amintim: un cap de animal (?), din ceramică, probabil
un mâner de capac (?); un fragment de la un vas cu prag şi un
altul decorat cu liniuţe incizate şi incrustate cu alb, ambele
caracteristice tranziţiei de la Boian la Gumelniţa; câteva
statuete antropomorfe feminine fragmentare; diverse unelte
de os (impungătoare, două mânere din astragale, un
lustruitor), piatră sau silex. Dintre piesele de silex, se remarcă
o inserţie de seceră, cu urme de lustru pe câte o porţiune din
ambele laturi, ceea ce dovedeşte că după tocirea unui tăiş (a),
piesa a fost folosită la celălalt capăt (b). Merită, de asemenea,
a fi menţionat un scăunel miniatura\, decorat cu linii curbe
circumscrise incizate; acest decor se regăseşte, identic, pe un
văscior dublu atribuit nivelului Cucuteni A2 de la Poduri4•
După cum am precizat, in 2003 s-au descoperit 12
morminte, atribuite, după inventarul destul de bogat şi tipic,
unui grup sarmatic destul de timpuriu (prima jumătate a
secolului al Il-lea p. Chr.). Aceste descoperiri au permis
reinterpretarea, ca fiind probabil tot sarmatice, a unor
morminte săpate in campanile anterioare şi datate iniţial fie in
perioada contemporană (M 2, 3), fie in Hallstatt timpuriu (M 4).
Nu vom insista aici asupra necropo\ei sarmatice, aceasta
făcând obiectul unui studiu separat, in curs de apariţies.

Gropile nr. 36-37 au fost două mici a\veo\ări, la
marginile sudică, respectiv vestică a L 7. Forma şi
dimensiunile lor exacte n-au putut fi precizate. Conţineau
puţine materiale.
Groapa nr. 3B se găsea, în principal, pe traseul S VI,
între locuinţele 7 şi B. Nivelul de săpare nu s-a sesizat, dar,
după materiale (fragmente ceramice negre lustruite, cu
caneluri), aparţine probabil nivelului precucutenian superior.
Avea formă ovală (cea. 2 x 1 ,65 m, cu axul lung orientat NE 
SV) şi fundul la -1 ,1 O m de la suprafaţa actuală. Umplutura ei
se remarcă printr-o cantitate foarte mare de fragmente
ceramice (unele cu decoruri deosebite), şase statuete
feminine fragmentare, două topoare (unul întreg) şi o statuetă
avimorfă întreagă, cu biluţe în interior, care a avut probabil
funcţia de zornăitoare.
Groapa nr. 39, de formă ova\ă, de mici dimensiuni,
al cărui plan nu a putut fi stabilit integral, deoarece a fost
deranjată, la partea superioară, de gropile mormintelor
sarmatice 1 O şi 1 1 . A fost surprinsă la -1 ,35 m de suprafaţă,
aparţinând probabil nivelului locuinţei nr. B; se adânceşte
până la -1 ,75 m. Deasupra erau resturile cuptorului, astfel că
se repetă situaţia ritua\ă a construirii cuptorului sau vetrei
peste umplutura unei gropi, fapt ce poate fi pus în legătură,
probabil, cu un ritual de fundare. În materialul din groapă se
remarcă trei vase întregibile.
Groapa nr. 40, cercetată parţial, tăia colţul vestic al
L BA şi continua sub peretele sud-vestic al casetei E. Este o
groapă de mari dimensiuni, ova\ă, cu axul lung de peste 2,50
m (orientat aproximativ E - V) şi cel scurt de 1 ,50 m. Conţinea
o cantitate foarte mare de chirpici, putând fi pusă astfel în
legătură cu refacerea unei locuinte. Printre materialele
aruncate în umplutura sa au fost descoperite fragmentele unei
coloane de lut, asemănătoare cu cea descoperită în 2002
lângă vatra L 6. De data aceasta, capite\ul coloanei avea
forma de taler, uşor concav, cu un diametru de 0,25 m. Corpul
coloanei, spre deosebire de cel al coloanei din locuinta nr. 6,
era gol în interior, ceea ce arată că învelişul de lut îm brăca un
miez de lemn, fapt confirmat şi de prezenţa unor urme de
cărbune in interiorul coloanei. Alte date despre această nouă
coloană le vom putea prezenta după restaurarea piesei.
Groapa nr. 41 a fost surprinsă pe profilul SV al
şanţu\ui de control, prin locuinţa B (pe linia de carouri b/c),
intre metrii 64 şi 65. Se adâncea până la -1 ,60 m de la
suprafaţă. Fiind foarte săracă in materiale, se poate considera
că a servit pentru extragerea lutului.
Groapa nr. 42 a fost sesizată, la -0,50 m de la
suprafaţă, in caseta F, dincolo de marginea NE a L BA. Era de
formă aproximativ ovală (2, 1 5 x 1 ,B5 m). in profil are formă
uşor a\biată, adâncindu-se până la -1 ,1 O m de la suprafaţă.
Umplutura sa conţinea puţine materiale, mai ales la partea
superioară.
În preajma ei s-a găsit o concentrare de materiale
ale culturii ceramicii \iniare, exploatarea acestui complex
urmând a se face în 2004.
Groapa nr. 43 se afla în caseta F, la cea. 1 ,50 m
spre E - NE de Gr. 35, având aceeaşi formă in profil ca şi
aceasta. A servit, probabil, tot ca groapă de provizii.
Particu\aritatea ei constă in faptul că, parţial, a fost săpată
peste o groapă mai veche (43A), dar care pare să dateze din

Planşa 32.

Note:
1 . v. rapoartele CCA 1997, p. 32 şi pl. XXIV; 2001 , p. 1 1 0-1 12
şi pl. 2B; 2002, p. 160-163 şi pl. 66-67; 2003, p. 1 5B-160 şi pl.
66.
2. Pentru istoricul cercetărilor şi descrierea staţiunii vezi
rapoartele anterioare.
3. vezi N. Ursulescu, F.A. Tencariu, V. Merlan, Carpica 31 ,
2002, p. 1 3-1B + fig. 1 -3; N; Ursulescu, F.A. Tencariu, G. Sodi,
Carpica 32, 2003 - sub tipar
4. Monah et a/ii, Poduri, 2003, p. 1 BB, fig. 191.
5. Cercetări Istorice
Pendant la campagne de fouilles de \'annee 2003 on
a continue l'investigation de la partie NO du site. On a tente
d'investiguer en totalite les quatre habitations appartenant a la
civi\isation Precucuteni (6-9), desquelles deux (6 et B) ont
connu des reconstructions integrales (6A et 6, BA et B). Les
six constructions marquent trois etapes successives
d'habitation precucutenienne. Par la suite de nos
investigations on a delimite en plan et en profil les traces des
fosses de fondation pour les parois des habitations. On a
constate que les parois etaient elevees a l'aide des poteaux
de dimensions variables (14 - 40 cm de diametre).
On a identifie aussi 14 fosses (29-43) desquels on
remarque les fosses no 29 et 3B, qui se caracterisent par un
mobilier riche.
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On remarque la decouverte d'une tele en argile d'un
animal, qui jouait, probablement, le râie de poignee d'un
couvercle, une figurine avimorphe (avec de petites billes en
argile dans la cavite interieure) et quelques vases.
On a decouvert et investigue partiellement une
necropole sarmale (15 tombes), datee au n·e siecle ap. J.C.

Studiul arheozooloqic al materialului descoperit la lsaiia
Sergiu Haimovici
Din stratul Precucuteni 11 s-au recoltat aproape 1 800
resturi animaliere, dintre care au putut fi determinate, până la
nivel de grup şi/sau specie, 1410, o cantitate destul de mare
pentru ca datele de ordin morfologic şi biometric, cât şi
frecven!ele să fie asigurate din punct de vedere statistic.
Materialul se împarte în două mari categorii: pe de o
parte, cel rezultat dintr-un număr de 1 O gropi (nr. 21 , 29, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 41 , 42, 43), unde s-a determinat un număr
de 981 fragmente, iar de altă parte, cel provenit din nivelul de
cultură, cu 439 resturi determinate. Resturile din gropi au fost
determinate, mai întâi, pentru fiecare dintre ele; întrucât nu s-a
constatat vreo caracteristică aparte, ce ar fi putut să fie
interpretată în sens cultic, la nici una dintre aceste gropi
menajere - am totalizat datele, evaluându-le global. Pentru
nivelul de cultură, materialul a fost considerat, de la început,
ca un tot.
În ambele situaţii, mamiferele reprezintă aproximativ
jumătate din material; nevertebratele sunt reprezentate prin
moluşte-lamelibranhiate, prin peşti teleosteeni. Foarte puţine
resturi provin de la grupul reptilelor-chelonieni (specia Emys
orbicu/aris) şi de la păsări (Aves).
În ceea ce priveşte materialul provenit din gropi, noi
am determinat în total 981 de resturi, dintre care 439 (44,75%)
aparţin mamiferelor, iar restul (55,25%) provine de la celelalte
trei grupări, dintre care genul Unio are 319 resturi (32,51 %),
iar peştii 219 (22,32% din total); reptilele şi păsările au doar
câte două resturi fiecare, adică 0,40% din total. Aşadar,
materialul osos de la păsări şi chelonieni îl putem considera
doar ca întâmplător, el neavând un rol deosebit în economia
animalieră a locuitorilor sitului, dar atât Emys cât şi cele două
resturi de pasăre, ce aparţin aproape sigur unei specii de
baltă, vin să arate şi ele că situl avea în apropiere cursuri mari
de apă. Nu acelaşi lucru se poate spune cu privire la
lamelibranhiate şi peşti, care, nu numai că sunt un element
care pune în evidenţă caracteristici de mediu, dar prin
cantitatea lor (deşi ambele grupe au indivizi de talie măruntă),
au un rol de netăgăduit în alimenta!ia locuitorilor.
Menţionăm că valvele de Unio au diverse mărimi,
reprezentând aşadar atât indivizi maturi cât şi tineri; aceasta
arată că se executa o culegere prădalnică a lor, ne!inându-se
cont de faptul că eliminarea tineretului ar fi putut provoca o
rărire puternică a acestor animale. Culesul acestor moluşte se
făcea, evident, pentru uz alimentar, dar este posibil ca valvele
pisate să fi fost folosite pentru necesităţi de carbonat de
calciu.
Peştii sunt în cantitate relativ mare, dar facem
men!iunea că materialul osos ce le aparţine provine de la
indivizi de talie mică. S-au putut determina, până la nivel de
specie, doar două exemplare de crap ( Cyprinus carpio),
reprezentate prin câte un ceratobranhia/
ce poartă dinţii
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faringieni şi doi indivizi de caracudă (Carassius carassius), de
la care s-au găsit lepidotrihia primei radii a aripioarei dorsale
şi, poate, o ştiucă (Esox lucius), care ar fi reprezentată printr
un fragment de opercular, aparţinând unui individ mic. Cei doi
crapi au aproximativ 25 cm - unul fiind ceva mai mic decât
celălalt - reprezentând indivizi de o vară, care au fost pescui!i
la începutul toamnei; caracudele au o mărime medie pentru
această specie - de asemenea una este mai mare decât
cealaltă. Se poate pune problema de ce materialul osos de la
peşti aparţine la ceea ce se încadrează, în piscicultură, în
categoria de plevuşcă - se ştie că Cyprinus şi Esox pot ajunge
la talii foarte mari - în Jijia şi Prut existând precis condiţii
optime de dezvoltare a lor; oare locuitorii aşezării nu aveau
posibilitatea de a pescui şi indivizi mari?
Mamiferele, care aparţin la 1 2 specii, se împart în
două grupări, din punct de vedere economic: pe de o parte,
cele domestice, reprezentate, în ordinea frecvenţei, de cinci
specii (Bos taurus - taurinele, Ovis şi Capra - ovicaprinele,
Sus serata domesticus - porcinele, Canis familiaris - câinele);
pe de altă parte, cele sălbatice, tot în ordinea frecven!ei, în
număr de şase specii (Cervus e/aphus - cerbul, Sus serata
mistreţul, Capreo/us capreolus - căpriorul, Bos
ferus
primigenius - bourul, Castor fiber - castorul şi, probabil,
Erinacaeus europaeus - ariciul). Între aceste grupări plasăm
calul (Equus caballus), cu un statut aparte, neputându-se
preciza, pentru începutul eneoliticului, dacă era sau nu
domestici!; el are de altfel o frecven!ă foarte joasă (trei resturi
0,30% din total mamifere).
Mamiferele domestice reprezintă trei sferturi din
cantitatea de resturi aparţinând mamiferelor (74,78%). Pe
primul loc se situează taurinele, mai bine de jumătate din
materialul aparţinând mamiferelor (52, 61 %). Având în vedere
şi talia lor specifică, este clar că mai mult de jumătate din
necesitătile de hrană animală erau satisfăcute de către
această specie. Ovicaprinele deţin 1 2,75% din totalmamifere,
iar porcinele 8,65%; câinele are doar un singur rest (0,22%),
această situaţie fiind caracteristică, de obicei, pentru întreg
neo-eneoliticul României.
Mamiferele sălbatice, cu 25,20% din total mamifere,
sunt specii comestibile, mai puţin poate ariciul. Cele cu
frecvenţa cea mai înaltă, cerbul şi mistreţul, reprezintă 8,86%
din total mamifere; considerând şi talia lor specifică, au o
importanţă marcantă în asigurarea necesarului de hrană,
caracterizând totodată ambientul necesar lor - pădure deasă,
mai ales de foioase; un loc mai puţin relevant îl au celelalte
două specii sălbatice, căpriorul şi bourul. Castorul, cu un
singur rest, de talie mică faţă de celelalte specii sălbatice, e
important mai ales pentru a arăta caracteristicile ambientului pădure de foioase (mai ales de esenţă moale) şi apă, ambele
necesare pentru existenţa sa.
Cea de-a doua categorie de material osteologie,
provenit din nivelul de cultură, are, aşa cum s-a arătat, doar
493 resturi determinate, cam jumătate faţă de prima categorie.
Dintre acestea, 429 de resturi (87,01 %) provin de la mamifere,
acest grup fiind reprezentat aici, proporţional, mult mai bine
decât la prima categorie. Nemamiferele sunt reprezentate
d�a� �rin două grupe� moluştele lamelibranhiate (12,57%) �i
�asanle, do�� cu doua fragmente (0,40%); este
interesant că
lipsesc peştii, ceea ce ar putea fi
explicat prin faptul
-

-
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resturile lor, foarte fragile şi mici, nu s-au păstrat in strat, in
condiţii de zacere la suprafaţă. Deci, doar pentru scoici putem
presupune că erau folosite destul de intens in alimentaţie.
Resturile de mamifere domestice din strat au, faţă
de categoria similară din gropi, o specie mai puţin: câinele.
Sunt reprezentate prin 348 resturi (81, 1 1 %), adică 4/5 din total
mamifere. Şi aici primul loc revine taurinelor, cu 58,74% din
total mamifere, deţinând ponderea in acoperirea necesarului
de proteine animale. Se constată că porcinele (1 2,58%) intrec
ca frecvenţă ovicaprinele, care au doar 9,78%.
Mamiferele sălbatice au doar 18,16% din total
mamifere, deci o cifră mai joasă decât in prima categorie. Ele
sunt alcătuite doar din cele patru specii de artiodactile,
comune printre resturile menajere: cerbul, cu cea mai mare
frecvenţă, mistreţul, apoi căpriorul şi, cu un singur rest, bourul.
Toate aceste patru artiodadile sunt, mai cu seamă cerbul şi
mistreţul, specii tipice de pădure de foioase.
Calul are acelaşi statut pe care l-am arătat la prima
categorie de resturi, el având şi aici, doar trei fragmente, adică
0,69%.
Pe baza celor arătate mai sus, putem incerca o definire a
caracteristicilor economiei animaliere a locuitorilor sitului.
În primul rând, apare clar rolul diferitelor grupe de
animale in asigurarea unei pă�i din hrana oamenilor, mai ales
pentru acoperirea necesităţilor de proteine animale. Este clar
că una din ocupaţiile locuitorilor era culegerea
lamelibranhiatelor ( Unio), dar moluştele nu puteau asigura
decât o cantitate foarte mică de hrană. Pescuitul intervenea şi
el în satisfacerea nevoilor alimentare, dar, probabil, intr-un
grad destul de mic. Un loc important în acest scop era dat de
mamiferele sălbatice, vânate. Rolul de prim ordin revine însă
celor patru specii de mamifere domestice: taurinele, porcinele,
ovinele şi caprinele, pe care le-am trecut în ordinea
importanţei lor în această privinţă. Calul putea să acopere şi el
o oarecare parte din hrana locuitorilor sitului.
Trebuie avut in vedere şi faptul că, pe lângă
importanţa lor alimentară, mamiferele domestice, care, cu
excepţia porcinelor, sunt polivalente, au şi alte funcţii in
economia animalieră. Din păcate, nu putem stabili in mod
direct, pe baza materialului nostru, care erau aceste
întrebuinţări. Doar vârsta lor de sacrificare, pe care am putut-o
constata pe resturile studiate, poate aduce date, oarecum
concrete, in această privinţă. Se constată că sacrificarea se
făcea, de regulă, la diferite vârste, care mergeau chiar până la
limita vârstei economice în zootehnie.
Este cunoscut, chiar prin materialul arheozoologic,
că mamiferele domestice şi sălbatice aduceau, in subsidiar,
odată cu sacrificarea sau vânarea lor, o serie de componente
importante pentru economie, în afara folosirii lor în
alimentaţie. Acest fapt se evidenţiază şi la lsaiia, existând
coarne de cervidee asupra cărora s-au executat acţiuni de
tăiere, cioplire şi ardere, şi totodată, urme pe axul cornului de
taurine şi ovicaprine în vederea scoaterii locului cornos.
Există, de asemenea, urme de prelucrare şi pe unele resturi
osoase, ca de exemplu pe două astragale de bovideu, care
prin perforare au fost transformate în mânere pentru unelte.
Alte oase, în special astragale şi metapodale, au fost folosite
ca şlefuitoare.
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Analiza arheobotanică a unor amprente de plante de la lsaiia
Felicia Monah
Din stratul eneolitic (Precucuteni) au fost recoltate
mai multe fragmente de lutuială cu amprente de cariopse,
paie (probabil de cereale), frunze şi ramuri subţiri de la a�bori
de foioase şi o amprentă de fruct. Dintre acestea, patru p1ese
au permis unele determinări mai exacte:
- Două amprente de cariopse. O cariopsă are lungimea de 5
mm şi cealaltă de 7 mm, iar lăţimea ambelor cariopse este de
3 mm. Pe aceeaşi piesă se mai observă amprenta unui mic
fragment de frunză, ce ar putea apa�ine genului Ouercus;
- Pe un fragment descoperit în groapa nr. 16 s-a identificat
amprenta unei ghinde, care, după formă şi mărime, poate fi
atribuită genului Quercus (L 20 mm; 1 1 3 mm). Mai sunt
evidente şi alte amprente de cariopse si paie, dar care nu au
caractere clare de determinare;
- S-au imprimat cariopse, ale căror lungimi variază între 7 şi 8
mm, iar lăţimea intre 3,5 şi 4 mm. Pe aceeaşi piesă există şi o
mică amprentă de frunză, nedeterminabilă;
- Piesa, provenind din locuinţa nr. 6, are imprimat un strat de
frunze. Mai clară este o amprentă de frunză (L 5 cm; 1 3,7
cm), ale cărei margini nu sunt evidente, dar care, după
nervaţiune, poate fi atribuită genului Ti/ia.
=

=

=

=

93. Istria, corn. Istria, jud. Constanţa [Histria]
Cod sit: 62039.0 1

Alexandru Suceveanu - responsabil (IAB)
Ca urmare a unui efort susţinut, şantierul Histria a
reuşit refacerea ridicării topografice a intregului sit arheologic.
De asemenea, a fost realizată caroierea intregii suprafeţe şi s
au marcat prin borne ceramice intersecţiile. Ca urmare, acum
este posibilă poziţionarea în planurile de ansamblu a tuturor
cercetărilor desfăşurate. Realizarea cartografierii digitale a
acestui sit arheologic permite integrarea bazelor de date
existente cu informaţile planimetrice şi topografice prin GIS.
De altfel a fost realizată o aplicaţie ArcView care permite
gestionarea tuturor resurselor ştiinţifice cu ajutorul tehnologiei
GIS - ceea ce constituie o premieră pentru arheologia
românească.
Sector: Basilica Florescu
Colectiv: Irina Adriana Achim, Mircea Dabâca (IAB), Irina
Băldescu (Universitatea "La Sapienza" Roma), studenţii
Eugen Paraschiv, Dan Dragomir (FIS).
Fonduri: MCC
În campania iulie 2003. cu o echipă de 9 muncitori ,
un arhitect şi doi studenţi am continuat săpăturile începute in
anul 2002 in două zone: S 1 , în zona de la E de pavajul de
cărămidă conservat in situ in nava centrală şi până la E de
basilică, practic în spatele absidei. S 2: secţiunea N - S,
trasată încă din 2002, dar atacată doar pe o zonă limitată,
situată in nava centrală a basilicii, in anexa N şi la N de
aceasta. Anul acesta au fost posibile o serie de observaţii de
natură să lămurească aspecte legate de arhitectura basilicii şi
a zonei din proximitate. Astfel, am putut constata:
- intercolonamentul basilicii este de numai

1 ,63

m, ceea ce

indică faptul că pe capitelurile care încoronau coloanele
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existau probabil arhitrave (ipoteza este sustinută de
identificarea in poziţie secundară, in interiorul basilicii a unor
piese care ar putea preveni de la o amenajare de acest gen,
piese care au finisaj doar pe una dintre feţe, cealaltă nefiind
probabil vizibilă).
La curăţarea zonei de la N de basilică, in vederea
unor săpături ulterioare, s-au individualizat două structuri
arhitectonice aflate in relaţie directă, care ocupă restul insulei
până la strada, ce o lonjează pe flancul septentrional. Este
vorba despre o incintă din care sunt vizibile latura de V,
respectiv de N, ce include o construcţie identificată şi
cercetată numai parţial pe laturile sale de N, respectiv de V.
Latura de N a acestei a doua construcţii este construită din
blocuri de calcar fasonate, de dimensiuni mari, cu trepte de
acces şi se află intr-o stare precară de conservare. Latura sa
de V se apropie ca tehnică de construcţie de cea a
incintei?/peribolos?, cu un apareiaj cu carouri şi butise1•
Incinta pare să fi avut la rândul său trepte de acces din
exterior spre structurile arhitectonice din interior. Construcţia
din centru, denumită convenţional "podium " , a fost suprapusă
probabil in secolul IV p. Chr. de o constructie
' denumită "anexa
nord" . În stadiul actual al cercetărilor nu se poate preciza dacă
această încăpere este sau nu o anexă a basilicii. Ea este
pavată cu dale de calcar, unele in mod evident reutilizate.
Aproximativ in centrul anexei se afla o fântână, după toate
probabilită!ile mai târzie decât pavajul anexei nord, care s-a
prăbuşit împreună cu dalele care o susţineau. Din releveu!
pavajului se poate vedea că o anumită zonă, corespunzând
amplasamentului fântânii, lipseşte.
Peretele estic al criptei (de formă rectangulară, cu
scară de acces pe latura meridională2) a fost restaurat
neconform cu forma sa iniţială şi impins cea. 0,20 m spre E
faţă de traseul său de origine, care poate fi stabilit cu o
oarecare precizie pe baza unor mici blochete de calcar aflate
in situ. De asemenea, pe latura de N a criptei, realizată in
opus mixtum, ingrijit lucrată din meloane de calcar şi
cărămidă, sunt încă vizibile amprentele cărămizilor ultimei
asize, astăzi dispărute. Cel mai probabil că blocurile de calcar
care flanchează latura S, respectiv N a criptei se află acolo in
poziţie secundară, ipoteză sprijinită şi de fotografiile de
săpătură publicate de Grigore Florescu unde acestea nu apar.
Aparent, legătura intre peretele N şi cel estic al criptei a fost
definitiv ruptă, posibil cu ocazia restaurărilor.
În legătură cu posibilele instalaţii liturgice, in cursul
săpăturilor din anul acesta, in zona aflată imediat la vest de
criptă, in nava centrală a fost identificat un zid, parţial
demantelat cu ocazia săpăturilor Florescu, posibilă fundaţie a
unei bariere de cancelii în "IT' dintr-o fază mai timpurie de
funcţionare a basilicii, păstrat pe o lungime de cea. 1 ,68 m,
identificată la -0,41 m. Menţionăm că in această zonă
săpătura nu este terminată şi va continua in campaniile
viitoare.
Sectiunea N - SIS 2: dimensiuni 31 x 1 ,90 m, împărţită in
carouri de 1 ,90 2 m, numerotate de la S spre N. Faţă de
campania 2002, datorită condiţiilor atmosferice din cursul
toamnei şi iernii trecute a fost necesară o extensie a secţiunii,
care măsura iniţial 1 ,50 m la lăţimea actuală de 1 ,90 m.
Săpătura nu este terminată şi va fi continuată in campaniile
x

viitoare in zona anexei nord, precum şi a carourilor 1 2-15. În
zona navei laterale S săpătura este epuizată încă din
campania 2002, iar în anexa nord (carourile 7-9) a fost oprită
din raţiuni de securitate datorită riscului major de prăbuşire a
intregului pavaj, amplasat pe o zonă întinsă de dărâmătură.
În nava centrală, carourile 2-5, la S, respectiv la N
de pavajul Florescu, săpătura nu a continuat propriu-zis decât
prin curăţarea celor două zone cu pavaj identificate in
campania 2002, zone ce par să aparţină unuia şi aceluiaşi
ansamblu, poate prima fază de funcţionare a basilicii.
Adâ.ncimea maximă in acest sector nu depăşeşte -0,45 -0.50
m. In zona carourilor 4-5, unde adâncimea maximă atinsă
este de -0,62 m, a fost identificată o podea de lut, cu urme
fine de arsură, care se afla la acelaşi nivel şi prezintă o textură
identică cu cea a zonei aflate la vest de criptă. Această zonă
pare să corespundă nivelului de funcţionare al unei prime
basilici.
În anexa nord s-a lucrat doar în zona carourilor 8-9,
şi s-a ajuns până la adâncimea maximă de 1 ,25 m, unde a
fost identificată stânca nativă. A fost dezvelit un zid cu traseu
N S (Lcons 3 m; h 0,60 m), amenajat parţial peste o zonă de
nivelare cu pământ cenuşiu, amestecat cu cochilii, cu
consistenţă foarte dură. Este construit din şist local legat cu
pământ şi pare să treacă pe sub zidul nordic al anexei,
continuând spre N încă circa 0,30-0,40 m în carou! 1 O. Partea
sudică a acestui zid pare să stea direct peste o zonă de
dărâmătură in care a fost identificată o fântână monolit,
prăbuşită împreună cu dalele de calcar din pavajul anexei
(dimensiuni: diametru interior: 0,60 m; diametru exterior: 0,90
m; înălţimea peretelui: 0,57 m; înălţime tarus: 0,09 m; înălţime
soclu: O, 1 3 m; in cădere s-a spart in trei bucăţi). Au fost
recoltate o serie de fragmente ceramice, greceşti (unele dintre
acestea arhaice), elenistice amestecate cu materiale de
epocă romană, precum şi fragmente osteologice, de fier şi
bronz, o serie de materiale de construcţie.
În zona carourilor 1 0-1 1 (denumită "podium")
săpătura a fost epuizată. Adâncimea maximă atinsă este de
1 ,35 m. Au fost constatate mai multe zone succesive de
nivelare, intercalate cu lutuieli cu pământ galben şi o lentilă de
arsură aflată la cea. -1 m. Nici din acest segment nu a fost
recoltată din strat nici o monedă, dar au fost recoltate o serie
de fragmente ceramice care acoperă un spectru cronologic
larg, de la epoca romană timpurie la epoca arhaică greacă. La
nord acest segment al secţiunii este delimitat de un zid,
denumit faţada nord a podiumului, accesibilă prin intermediul
a patru? trepte. Pe acest zid lucrat din blocuri mari de calcar,
în carou! 1 1 , a fost identificată o inscripţie funerară elenistică
publicată de D.M. Pippidi in ISM, 1, 250. Inscripţia ocupă in zid
o poziţie inversă celeia care permite citirea şi textul său este:
liEMO liJOnEJElOYL IYNH. Dimensiunile sale, atât cât ne
permite terenul să precizăm, dat fiind că inscripţia este parţial
prinsă in profilul est, sunt: înălţime -Q,48 m; lungime: 0,50 m;
m; inăltimea literelor variază intre 3,5-4 cm.
lătime:
' 0,33
În zona c�rourilor 1 2- 1 5 se observa chiar inainte de
inceperea săpăturii o zonă de decapare masivă. Probabil că
inscripţia găsită de noi a fost identificată cu ocazia acestor
sondaje. Terenul are in acest segment o cădere accentuată şi
diferenţa dintre înălţimea profilului est şi cel vestic este foarte
mare.
=
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interesant al descoperirilor în cadrul acestu complex:
predomină amforele, aflate intr-o stare accentuată de
fragmentare, farfurii, ceşti, cupe (două piese fragmentare),
vase miniaturale intregi (două miniamforete), un fragment de
altăraş cu decor marin - delfini - , un vas de mari dimensiuni,
fragmentar, cu graffito: EYXH, câteva fragmente de opaiţe.
Printre materialele care ne reţin atenţia se află un perete de
amforă cu următorul graffito IHIATPD, o teracotă fragmentară
reprezentând un chip masculin juvenil, probabil Apolion?, o
teracotă fragmentară reprezentând o persona, o teracotă
fragmentară reprezentând o femeie însărcinată. La o analiză
preliminară, nedetaliată, a ceramicii recoltate din puţ se poate
observa o omogenitate la nivelul stării de fragmentare, a
formelor depuse, o constanţă relativă a tehnicilor de execuţie
a pieselor, o repetitivitate chiar la nivelul defectelor de
fabricaţie în cazul anumitor piese, dintre care unele par a fi
rebuturi, a tipului de ardere şi a prezenţei urmelor de ardere
secundară.
in lumina descoperirilor făcute in cadrul complexului
1 nu excludem ideea că ar putea fi vorba despre un puţ sacru,
dedicat posibil divinităţii eponime de la Histria Apoi/o latros.
însă in stadiul actual al cercetărilor nu putem preciza nici dacă
el va fi funcţionat ca structură independentă sau in cadrul unei
arii sacre ca bothros al unui templu. Rămâne ca cercetările
ulterioare să stabilească dacă zona denumită podium şi
peribolosul aparţin unei structuri de reprezentare - templu - şi
care ar putea fi relaţia dintre complexul 1 şi acestea, precum
şi destinatia lor exactă.
In profilul sud al acestui segment de secţiune se
observă că zona de deasupra puţului a fost ocupată de un zid,
cu o înălţime de cea. 0,60-0,70 m şi lăţime de 0,55 m
(orientare: N - S). Este amenajat din şist local, legat cu
pământ. Traseul său nu a fost identificat in profilul de N şi
presupunem că a fost demantelat fie de intervenţia Florescu
fie cu ocazia lucrărilor de amplasare a bornei topografice.
Considerăm că zidul in discuţie este contemporan cu
cocciopesto aflat in aceeaşi zonă şi cu zidul orientat N - S
dezafectat de construcţia absidei. Datarea cea mai plauzibilă
a acestor amenajări este la sfârşitul secolului III începutul
secolului IV, posterioara cronologic complexului puţ-peribolos
podium-zidul orientat E - V din zona carourilor 2-3 ale lui S 1 .
Zona de la E de absida basilicii (carourile 1 -3): a fost
începută încă de anul trecut şi terminată in această campanie;
adâncimea maximă atinsă este de circa -1 ,44/1 ,50 m. Au fost
identificate două ziduri vizibile in grund, dintre care unul este
orientat E - V. Acesta este legat cu mortar alb de var, are o
lungime de 1 ,55 m şi o lăţime de 0,55 m, iar înălţimea sa
maximă este 0,88 m. Este amplasat direct pe stâncă. Atât in
profil, cât şi în grund s-a putut constata că acestui zid îi
corespunde o podea de lut de aproximativ 0,40 m. Aceasta se
aşează direct pe zona de nivelare a stâncii şi prezintă în
partea sa superioară o lentilă de mortar deasupra căreia se
afla un nivel de cenuşă de O, 1 1 m. Deasupra acestui nivel de
amenajare, funcţionare şi distrugere a zidului legat cu mortar
de var se află un nivel de umplutură cu pământ cenuşiu-gălbui
gros de cea. 0,60 m. La N de zidul legat cu mortar de var, se
află o mică structură de zidărie de 0,52 x 0,65 m aşezată
direct pe stâncă la -0,95 m. Este legată cu mortar amestecat

Săpătura nu este epuizată, va continua in campaniile viitoare.
Sectiunea S 1/E - V: dimensiuni: 27 x 2 m; (carouri de 1 ,50 x 2
m); această secţiune a fost epuizată pe anumite segmente
încă din campania 2002 (in narthex, carourile 1 4-16; în nava
centrală, zona aflată la vest de pavajul de cărămidă in situ).
S 1 a: semisecţiune practicată la E de pavajul de cărămidă din
centrul navei centrale şi la V de criptă (dimensiuni: 2 x 1 m).
Scopul său era de a verifica nivelele de amenajare ale criptei
şi relaţia cronologică a acesteia cu celelalte structuri
arhitectonice din vecinătate. Săpăturile anterioare au condus
la o modificare radicală a aspectului acestui segment,
determinând o coborâre accentuată a pantei profilului spre E.
A fost atinsă adâncimea maximă de 1 ,50 m în raport cu
pavajul de cărămidă din nava centrală. Succesiunea
stratigrafică indică existenţa unui singur moment constructiv al
criptei, plasat cronologic la sfârşitul secolului IV - începutul
secolului V. Am putut constata că la exterior peretele vestic al
criptei nu mai este lucrat în aceeaşi manieră cu faţa interioară,
singura vizibilă. Pot fi cert identificate mai multe nivelări
succesive, iar in zona din vecinătatea imediată a pavajului de
cărămidă se observă în profil, ca şi grund, o podea
consistentă de lut pe care am identificat-o şi în carourile 4-5
din S 2 şi pe care o punem in relaţie cu un prim moment de
funcţionare a basilicii (adâncime: 0,50/1 m). Au fost recoltate
doar fragmente ceramice foarte amestecate (de epocă
romană şi greceşti, cu firnis negru).
in absidă: in afara structurilor identificate în
campania trecută sau cunoscute anterior - cocciopesto cu
amprentă circulară (bază de coloană sau pilă de hypocaust?)
aşezat direct pe o zonă de nivelare a stâncii, aflat la -0,50 m;
cripta aşezată la rândul său direct pe stâncă - la cea. -1 ,50
m, se conturează deja partea superioară a unui complex
închis, cel mai spectaculos din tot cea fost descoperit în
această zonă in cele două campanii de săpături. Este vorba
despre un puţ amenajat in stâncă cu un diametru aproximativ
2 m şi adâncime de 3 m. Deci, adâncimea maximă atinsă in
acest segment al secţiunii S 1 este de 4,63 m. Este posibil ca
arsura constatată in partea superioară a acestui puţ să
provină de la incendierea stâncii pentru a facilita amenajarea
acestui complex. Remarcăm faptul că în cursul etapelor de
golire a puţului textura umpluturii s-a schimbat de mai multe
ori: intre -1 ,50 -2,40 m pământul era de culoare brună, afânat;
între -2,40 -2,70 m zonă de pământ amestecat cu nisip in
cadrul căreia se constată inpuţinarea materialelor arheologice;
între -2,70 -2,87 m nisipul devine preponderent şi este
caracterizat de o umiditate tot mai mare; de la -2,87 m nisipul
este amestecat cu lut galben, foarte plastic şi scoici mărunte.
O mare cantitate de materiale a fost recuperată din
puţ: ceramică, databilă conform determinărilor preliminare
făcute de Viorica Rusu Bolindeţ, intre secolele 1-111 p. Chr.
Printre materialele cele mai timpurii descoperite din puţ se
numără o cărămidă ştampilată de Sinope. Au fost descoperite
cinci vase întregi, patru amfore şi un ulcior amforoidal, aflate
la adâncimi diferite. Printre materialele recoltate se găsesc
oase de animale, anumite segmente: oase lungi, cranii de
bovine şi de ovi-caprine (circa 30 kg), o mare cantitate de
materiale de construcţie (ţigle, cărămizi, olane), cinci
fragmente de tencuială pictată bicromă (alb-negru), sporadice
fragmente de sticlă. Ceramica alcătuieşte segmentul cel mai
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cu cărămidă pisată, asemănător celui folosit pentru
cocciopesto din absida basilicii.
Cercetările ulterioare vor avea sarcina să explice
destinaţia puţului identificat in absida basilicii şi a structurilor
arhitectonice aflate sub aceasta sau in insula de la N. A
devenit clar faptul că ideea existenţei unui nucleu martirial
iniţial legat de criptă nu se susţine şi este mai plauzibilă ideea
a două faze de funcponare ale edificiului de cult creştin, cu
incepere din epocă post-teodosiană până in epoca lui
Iustinian. În judecarea acestei realităţi nu trebuie pierdut din
vedere faptul că din punct de vedere arhitectonic există o
distincţie foarte clară intre edificiile destinate synaxei liturgice
şi un loc de cult martiric. Însă, pe de altă parte cercetarea
modernă a demonstrat, cel puţin pentru zona Africii, că
basilicile synaxare şi altarul lor eucharistic sunt consacrate
prin depunerea relicvelor in sau sub altar şi că, in majoritatea
cazurilor, spaţiul liturgic are întâietate in faţa uzajului cultului
martiric3. Sperăm ca cercetările viitoare să ne permită să
stabilim dacă relicvele depuse in cripta basilicii Florescu erau
un depozit de fondare sau simple relicve cu valoare de rapel.
Totodată, admiţând ideea că ruţul din absidă avea o
destinaţie sacră se poate considt�ra existenţa unui nucleu
iniţial bothros/templu sau simplu altar, care funcţionează in
perioada secolelor 1-111, desacralizarea zonei prin amplasarea
unor construcţii care nu mai respecta destinaţia sa iniţială şi
resacralizarea acesteia, către sfârşitul secolului IV prin
amplasarea unei basilici creştine. Stratigrafia foarte
complicată a insulei, precum şi descoperirile din campania
2003 impun o serie de schimbări in strategia de săpătură care
dau întâietate zonei de la N de basilică in faţa basilicii propriu
zise.

prăbuşindu-se aproape un metru pe lăţime şi pe lungimea de
23 m. Din această cauză, am fost nevoiţi să procedăm la o
extindere a secţiunii respective cu un metru lăpme spre S, pe
lungimea de 23,20 m. De asemenea, întrucât nici în acest an
pe suprafaţa iniţială de 1 5 x 3 m (care a fost şi cea mai
afectată de intemperii deoarece s-a ajuns la o adâncime mai
mare) nu s-a atins solul viu, am procedat la taluzarea profilului
sudic. El urmează să fie indreptat în anul următor În suprafaţa
cercetată au putut fi conturate următoarele situatii
arheologice:
- în campaniile precedente au fost dezvelite trei încăperi
(denumite convenţional camerele A, 8, C) şi o anexă,
concentrate între carourile 2-8 ale secţiunii. Toate cele trei
camere, relativ bine conturate, au orientare similară (NV - SE)
şi au fost constituite din pietre de şist şi fragmente de cărămizi
prinse cu lut. Apa�in fazei IV 8 (mijlocul şi a doua jumătate a
secolului al VI-lea) şi au reutilizat drept fundaţie ziduri
apa�inând fazei anterioare.
Datorită intemperiilor msa, din elementele
constructive menţionate s-au păstrat numai zidurile camerei
C, celelalte, fiind constituite din elementele constructive
menţionate, s-au prăbuşit în secţiune, motiv pentru care au
fost îndepărtate. Din păcate, şi elementele de construcţie
apa�inând fazei IV A (= prima jumătate a secolului al VI-lea)
au fost puternic afectate de intemperii - zidul central al
camerei A, aleea pietruită - motiv pentru care şi ele au fost
îndepărtate din săpătură.
- fazei următoare de locuire constatate în sectorul cercetat i-ar
putea apa�ine dărâmătura masivă de mortar surprinsă în
jumătatea vestică a lui S 1, de o parte şi de alta a unei
construcţii din blocuri mari de calcar gălbui, construită in opus
graecum, datând probabil din faza 1 C (a doua jumătate a
secolului al 11-lea - prima jumătate a secolului al III-lea p.
Chr.). Vârful acestei dărâmături, in zona construcţiei
respective, a fost nivelat in vederea instalării nivelului IV A. in
jumătatea estică a lui S 1, acelaşi nivel de amenajare apare
sub forma unui strat gălbui afânat, in care se află bucăţi de lut
şi pigmenţi de arsură. Dărâmătura masivă din mortar ar putea
data eventual din momentul in care locuirea extramurană a
fost abandonată şi utilizată pentru implantarea primei
necropole, datate în secolele IV-V. în campania 2002, în
carou! 6, la m 18,30 şi la 1,30 m N de profilul sudic, la 1 ,35 m
adâncime, a fost descoperit un craniu care părea a fi orientat
N - S. în campania acestui an, s-a trecut la dezvelirea
integrală a ceea ce presupuneam a fi un mormânt. Groapa
acestuia se contura într-un strat de chirpic macerat, având o
formă uşor romboidală. Dimensiunile ei erau de 2,1 O x 0,90 m,
apărând la adâncimea de 1 ,38 m. Este vorba de fapt despre
un mormânt deranjat, din care au fost descoperite numai
craniul şi câteva vertebre. Craniul era orientat aprox. NE - SV.
1 s-a păstrat numai maxilarul cu dantura bine păstrată, care ne
indică probabil un personaj tânăr. Câteva vertebre din coloană
erau situate in continuarea craniului, în pozi�e anatomică
normală. De jur împrejurul lui au mai apărut alte câteva
fragmente ale scheletului - vertebra, fragmente de coaste şi
de clavicule - aflate in poziţie secundară. De asemenea, au
fost descoperite două tibii şi un fragment de femur la 2,1 O m
spre NE de groapa mormântului în discuţie, in apropierea
profilului nordic, în acelaşi strat de chirpic macerat în care a
·

Note:
1 . Vezi J.-P. Adam, La construction romaine. Materiaux et
techniques, Paris, 1 9892, p.1 1 7-1 23.
2. În legătură cu tipologia criptelor in zona balcanică şi alte
chestiuni conexe vezi J.-P. Sodini, Les cryptes d'autel
paleochretiennes: essai de c/asification, in TravMem
8= Hommage â P.Lemerle, Paris, 1 981 , p.437-458;
P.Chevalier, Les fosses d'autel paleochretiennes en Dalmatie
(inventaire provisoire), in Diadora, 1 3, 1 991 , p.251 -267.
3. Vezi N.Duval, Les relations entre I'Afrique et I'Espagne
dans le domaine liturgique: existe-t-i/ une explication
commune pour les "contre-absides" et "contre-choeurs", RAC

76, 1 -2, 2000, p. 429-476.

Sector: 8asilica extra muros
Colectiv: Alexandru Suceveanu - responsabil sector (IA8),
Viorica Rusu-8olindeţ (MNIT). Alexandru 8ădescu (MNIR),
Ileana 8ulgarea (studentă, U88 Cluj).
A fost din nou curăţată in acest an, fără a se efectua
săpături arheologice.
Sectiunea V - E
A fost începută in iulie 2001, prin practicarea unei
secţiuni de 1 5 x 3 m În anul 2002 ea a fost extinsă spre E cu
încă 24 x 3 m, ajungându-se astfel la 22,75 m V de săpătura
care a condus la identificarea zidului incintei elenistice2.
Datorită intemperiilor, profilul sudic a fost foarte afectat,
1•
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fost găsit şi scheletul deranjat in discuţie. La golirea gropii
mormântului au ieşit pietre, fragmente de ţigle şi cărămizi,
chirpic, un fragment de toartă şi câteva fragmente ceramice
atipice. Pe craniu, in zona frontală, a rămas o amprentă
rotundă de culoare verzuie, care probabil că reprezenta o
monedă. Din păcate, ea nu a fost descoperită in ceea ce
consideram groapa mormântului, ea fiind găsită, probabil, în
momentul în care mormântul a fost deranjat. Un posibil
element de datare al mormântului sau al deranjării acestuia I
ar putea constitui un resort de fibulă din fier, găsit la 0,30 m E
de zona frontală a craniului. Deocamdată nu dispunem de alte
elemente pentru a putea face precizări de ordin cronologic.
Logic ar fi ca scheletul respectiv să apa�ină primei necropole
identificate in afara cetăţii romane-bizantine, încadrată
cronologic nivelelor III A-III 8 (sfârşitul secolului al IV-lea sfârşitul secolului al V-lea p. Chr.), ce ar putea reprezenta a
treia fază de locuire in cadrul secţiunii S 1. În acest stadiu al
cercetărilor nu este însă clar nici din punct de vedere
stratig rafic ce relaţie există intre necropola menţionată şi
gropile cu chirpic care au deranjat mormintele. Extinderea în
suprafaţă în campaniile din viitorii ani ne vor ajuta, probabil, la
stabilirea cronologiei acestora.
- cel de-al patrulea moment al locuirii, identificat in secţiunea
V - E, ar putea apa�ine fazei 11 8 (sfârşitul secolului al III-lea 
secolul al IV-lea). În campania precedentă, acest fapt a fost
pus în evidenţă prin dezvelirea unei încăperi în carourile 8-1 1 .
Din ea s-au păstrat fundaţiile unui zid format din pietre,
sporadic cărămizi, prinse cu lut galben, care suprapunea şi
reutiliza fundaţiile unei construcţii din piatră legată cu mortar
apa�inând fazei 1 C, in imediata apropiere a profilului sudic3.
- pentru cel de-al cincilea moment al locuirii aveam atestată în
campania precedentă o podea de lut aflată la -1 , 1 0/-1 ,22 m,
precum şi un fragment de zid din pietre legate cu lut,
descoperit în carou! 5, la 1 ,24 m adâncime. La 1 ,50 m E de
zidul in discuţie, separate de o dală mare de gresie şi de un
canal de evacuare a apei (vezi mai jos), apar elementele unei
construcţii apa�inând aceleaşi faze. Ea este constituită,
deocamdată, din două camere şi un coridor, care sunt
orientate NE - SV, ca şi construcţiile apa�inând fazei 1 B-C.
Astfel, prima dintre încăperile menţionate (dinspre V spre E) 
camera D - are dimensiunile dezvelite de 7,40 x 2,1 O m
(lăţimea este pa�ială deoarece fundaţiile zidurilor perimetrale
estice şi vestice intră sub profil, respectiv sub camera C din
faza IV A), este definită de fundaţiile a trei ziduri. Acestea din
urmă sunt constituite din pietre de şist şi de calcar prinse cu
lut galben. Zidul perimetral sudic (cel mai lung) are unele
po�iuni distruse, îndeosebi spre extremitatea sud-estică. El
este adosat, pe o porţiune de 1 m, de o construcţie din blocuri
mari de gresie, apa�inând fazei 1 8-C (vezi mai jos
descrierea). Pe acest tronson are păstrate trei asize. Pe restul
lungimii lui s-a păstrat numai un rând de pietre, însă
cercetarea lui nu a fost încheiată pentru a-i putea preciza
înălţimea păstrată. Spre SE de camera descrisă mai sus
apare un coridor in formă de L (?), care are comun cu camera
D zidul perimetral sudic. Are dimensiunile descoperite de 4 x
1 , 1 O m şi probabil că avea ca limită sud-vestică aceeaşi
construcţie din faza 1 8-C amintită şi în cazul precedentei
camere. Zidul său perimetral estic, de 2,34 x 0,56 m, are
aceeaşi tehnică de construcţie ca şi în cazul camerei D, având

păstrate patru asize. El este adosat perpendicular zidului legat
cu mortar apartinând fazei 1 C, orientat NE - SV (vezi mai jos).
Totodată, perp�ndicular pe el este adosat un alt zid, ce se află
pe acelaşi traseu cu zidul legat cu mortar din faza 1 C (pare o
prelungirea a acestuia), care face colţ spre sud-vest şi intră in
profilul sudic, constituind probabil o altă cameră. Are
dimensiunile cunoscute de 2,74 x 0,50-0,68 m, colţul sud
vestic având o lătime mai mare, probabil datorită alunecării
pietrelor legate c� lut care il alcătuiesc. Este posibil ca atât
coridorul, cât şi colţul de cameră menţionat să fi apa�inut
fazei 11 8, ele continuând spre sud-est o construcţie deja
existentă în 11 A (camera D). Pe pereţii camerei D şi ai
coridorului s-a descoperit tencuială pictată policromă, iar la
baza zidului perimetral sudic al camerei D fost descoperită o
plăcuţă votivă din ceramică, cu reprezentarea unei divinităţi.
Un al şaselea moment identificat in campaniile
2001 -2003 este reprezentat de trei construcţii impresionante.
în primul rând, în campaniile 2001 -2002 a fost pa�i al dezvelit
un edificiu construit din blocuri de calcar îmbinate în tehnica
opus graecum, cu o plintă foarte elegantă. in zona săpată de
noi a fost surprins pe 5 x 2,20 m, restul construcţiei intrând In
profilul sudic. Apare în carourile 2-3 şi este orientat N - S. In
campania acestui an, datorită extinderii secţiunii cu 1 m spre
S, am putut face precizări legate de tehnica de construcţie a
clădirii respective. Ea are paramentul exterior construit din
blocuri mari de gresie, în timp ce paramentul interior a fost
realizat din pietre de calcar prinse cu mortar. În interior a fost
descoperită tencuială pictată policromă. Pare a fi un edificiu
public (templu?) judecând după tehnica foarte îngrijită de
construcţie şi după dimensiunile blocurilor de calcar din care
este construită (2,80 x 0,20 m). În exteriorul ei, către E,
respectiv N, au apărut resturile unui pavaj din bucăţi mici de
gresie, care reprezentau nivelul de călcare al acestei faze.
Totodată, in carou! 5, in imediata apropiere a zidului legat cu
pământ din faza 11 A a apărut o dală de gresie (2,00 x 0,94 m),
care ar putea indica nivelul unei străzi cu o orientare similară
aceleia a clădirii din blocuri mari de calcar. În continuarea ei,
spre profilul nordic al secţiunii, a apărut o placă de gresie mai
mică, sub care apare un canal cu dimensiunile dezvelite 2,04
x 0,50 m. Are pereţii din blocuri de gresie puse pe cant.
Aceleiaşi faze îi apa�ine şi fundaţia unui zid legat cu
mortar, orientat NE - SV, care a fost reutilizat în fazele 11 A 8, aşa cum menţionam mai sus4. Acesta a fost dezvelit
deocamdată pe o lungime de circa 7,20 m, are o lăţime de
0,50 m şi este constituit din pietre mari prinse cu mortar. în
campania 2003 a fost descoperită şi o compartimentare
apa�inând acestei construcţii. Este vorba despre un perete de
lemn, care apare pe lungimea zidului la 2,1 O m spre sud-vest
de ruptura acestuia dinspre profilul nordic. Amprenta acestuia,
ca şi tencuială pictată căzută de pe el au fost surprinse între
zidul legat cu mortar şi profilul sudic. Este vorba despre
tencuială pictată policromă, de o calitate foarte bună.
Pe suprafaţa de 15 x 3 m deschisă in anul 2001 ne
am adâncit în această campanie, constatând un al şaptelea
moment de locuire în această zonă. Aflat la o adâncime
cuprinsă între 1 ,55-1 ,90 m, fără a fi complet cercetat, nivelul
respectiv anunţă un posibil cartier artizana!, care ar putea
aparţine fazei 1 A (?) (0-1 00 p. Chr.). Acest lucru a fost pus în
evidenţă prin descoperirea unor cuptoare dezafectate, de
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dimensiuni relativ mari (cu diametre cuprinse între 1 ,50-2,20
m), cu pereţi de lut bine conturaţi şi în care s-au descoperit
foarte multe bucăţi de zgură de fier Acestea din urmă au fost
recoltate practic de pe întreaga suprafaţă cercetată (15 x 3 m)
împreună cu o mare cantitate de material arheologic
(ceramică de toate categoriile, obiecte din os - mai ales ace
de păr -, vase din sticlă, monede). Au fost descoperite opt
cuptoare de reducere/prelucrare a minereului de fier, care au
avut două faze de funcţionare (constatate la secţionarea
umpluturii cuptoarelor şi în profile), ele fiind dezafectate în
faza 1 8-C şi folosite ca gropi menajere. Nu am găsit obiecte
în curs de prelucrare, însă au fost descoperite creuzete cu
urme de bronz în interior. Este posibil să avem de-a face cu
un veritabil atelier de prelucrare a fierului şi bronzului sau
numai cu un atelier de reducere a minereului de fier. De
asemenea, este de notat faptul că în aceeaşi zonă au fost
descoperite şi multe coarne de animale şi alte tipuri de oase
cu urme de prelucrare, ceea ce ar confirma caracterul
artizana! al acestui nivel.
Materialul arheologic descoperit în toate cele trei
campanii este extrem de bogat. El este constituit din monede
din bronz ( 1 9 exemplare, îndeosebi de pe nivelul atelierului de
reducere/prelucrare a minereului de fier), obiecte din sticlă (de
la ochiuri de geam la pahare, boluri, cupe), diferite obiecte din
bronz şi fier, opaiţe întregi şi fragmentare, ceramică fină şi de
uz comun, ace de păr din os şi o cantitate impresionantă de
tencuială pictată policromă .
Cercetările arheologice din campania 2003 s-au
oprit pe nivelul 1 A (?) pe suprafaţa lui S 1 deschisă în anul
2001 şi în faza 1 8-C pe porţiunea prelungită în 2003.
Urmărirea stratigrafiei generale a zonei extramurane, cu
cercetarea nivelelor romane timpurii (sec 1-1 11), a celor
greceşti, precum şi racordarea lor la descoperirile făcute de
echipa MNIR în zona Porţii Mari vor constitui obiectivele
campaniilor noastre viitoare în acest sector.
Cuptoarele - în două dintre ele (cuptorul nr. 6 şi
cuptorul nr. 8) au fost găsite trei fragmente de creuzete, în
interiorul cărora se observă urme de oxizi de bronz. De
asemenea, au fost descoperite, atât pe suprafaţa atelierului,
cât şi în umpluturile cuptoarelor respective (îndeosebi în
cuptorul nr. 8), resturi de bronz rezultate din turnare. Cele
câteva obiecte de bronz, descoperite în umplutura
cuptoarelor, posibile a fi în curs de prelucrare, nu au fost
radiografiate şi restaurate, pentru a avea certitudinea că ele
atestă clar tipul de obiecte care se produceau în acest atelier.
Totodată, unul dintre creuzete este puţin adânc, el fiind tipic
pentru topirea metalelor preţioase (aur, argint) (inf. Doina
8enea).
Cantitatea impresionantă de zgură de fier
descoperită pe suprafaţa menţionată, ca şi cuptoarele
dezvelite, credem că atestă, în acest stadiu al cercetărilor, un
atelier de prelucrare a fierului. Histria a fost considerată ca un
centru de prelucrare a fierului, deoarece în cetate s-au găsit
fragmente de zgură metalurgică şi chiar blocuri de minereu
neprelucrat - minereu de origine sedimentară.
Punctul de unde provenea blocul de la Histria a fost
identificat la Sinoe, în malul sudic al lacului Zmeica, în
imediata apropiere de vicus Ouintionis, unde locuiau probabil
cei care extrăgeau minereul5. Î n aşezarea respectivă au fost

colonizaţi bessi, la sfârşitul secolului 1 - începutul secolului al
11-lea d. Chr. Aceştia erau o popula�e tracică de la S de
Haemus, recunoscuţi de izvoarele antice ca specialişti în
prelucrarea metalelor6. Colonizarea lor în vicus Quintionis nu
a fost întâmplătoare, după părerea specialiştilor, ei având rolul
de a fi prelucrat şi exploatat fierul atât in aşezarea menţionată,
_
cât şi în vicus Ulmetum7• In vicus Ouintionis nu s-au găsit
dovezi directe privind prelucrarea fierului, ci numai privind
exploatarea zăcământului de fier. De aceea, s-a emis ipoteza
conform căreia in vicus Ouintionis se făcea doar extragerea
minereului din zăcământ, acesta unnând a fi prelucrat la
Histriae.
Până acum, cercetările arheologice nu au pus in
evidenţă existenţa unor cuptoare pentru redus minereul şi
pentru prelucrarea fierului pentru perioada romană timpurie,
care să confirme înscrierea Histriei printre centrele sigure de
prelucrare a fierului din Dobrogea romană. Cuptoarele
descoperite de noi, împreună cu o mare cantitate de zgură din
fier, la care s-ar putea adăuga obiecte in curs de prelucrare
sau finite (sunt necesare analize metalografice în acest sens!)
ar putea reprezenta o primă atestare sigură a acestui fapt. Se
adaugă creuzetele, posibile obiecte în curs de prelucrare,
resturile de metal topit rezultate din prelucrarea bronzului şi,
foarte posibil, şi a aurului şi argintului. Din păcate,
dezafectarea acestor cuptoare şi transformarea lor în gropi
menajere, nu ne-a permis să facem observaţii legate de
modul de construcţie şi funcţionare ale atelierului respectiv.
Totodată, în umplutura cuptoarelor şi pe suprafaţa în care s
au găsit urmele atelierului în discuţie (extremitatea vestică a
secţiunii vest-est), au fost găsite multe oase in curs de
prelucrare. Toate aceste date dovedesc descoperirea unui
cartier artizana! în zona menţionată. Finalizarea cercetării lor
se va produce în campania viitoare.
Note:
1 . Rezultatele preliminare ale campaniei 2001 au fost
publicate în CCA 2002, p. 1 68-1 70.
2. Descoperirile din anul 2002 figurează în CCA 2003, p. 1 631 65.
3. Descrierea acestei construcţii, CCA 2003, p. 1 64.
4. /bidem.
5. Em. Zah, Exploatarea fierului in Dobrogea veche, Pontica
4, 1 971 , p. 204, fig. 6.
6. Em. Zah, Al. Suceveanu, Bessi consistentes, SCIV 22, 4,
1 971 ' p. 567-578.
7. ldem, p. 574, 577.
8. Ibidem, p. 577.
Sector: 8asilica Pârvan
Colectiv: Mircea Victor Angelescu - responsabil sector (MCC,
IA8), Vaii 8ottez - student Fl8.
Deoarece zona a fost afectată de o serie de
cercetări pentru care nu avem nici un fel de documentaţie (V.
Pârvan - sondaj inceput şi abandonat pentru latura sudică a
incintei; M. Lambrino - sondaje identificate pe fotografia
aeriană publicată in Les vases archai'ques d'Histria cu sigla B)
am pornit de la ideea că trebuie să rectangularizăm sondajul
efectuat de M. Lambrino în interiorul basilicii, lângă zidul de
incintă al cetăţii, pentru a putea obţine un profil general al
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vestică a sectorului săpătura din 2002 a permis identificarea
planimetrică a traseului fazei A care in acest punct coteşte
brusc spre NV pentru a se îndrepta spre zona Termelor, unde
a şi fost identificată de săpăturile anterioare din acest sector.
Materialul ceramic din această campanie este foarte
amestecat, de la arhaic până la roman târziu; deoarece zona
cercetată a fost supusă mai multor cercetări nu putem
deocamdată să schiţăm nici un fel de stratigrafie a zonei fiind
obligaţi, deocamdată, să ne mărginim la observaţiile de
cronologie pe care ni le oferă zidăria şi elementele de
planimetrie ale diverselor etape constructive ale incintei.

intregului sector, încercând totodată să determinăm limitele
acestui sondaj. În campania 2003 acest obiectiv a fost atins
astfel că am putut determina cu exactitate limitele şi
adâncimea vechii săpături in vederea determinării zonelor
nederanjate ce pot in viitor să furnizeze date pentru stabilirea
stratigrafiei şi cronologiei cetăţii in partea ei sudică.
Cercetarea din interiorul basilicii a confirmat datele sumare pe
care M. Lambrino le-a inregistrat. Continuarea săpăturii a pus
in evidenţă existenţa in centrul sondajului a unui bothros.
Acesta este realizat, ca şi celelalte structuri de acest tip
descoperite pe teritoriul cetăţii, prin săparea stâncii de şist pe
care este aşezată cetatea. Din păcate, se pare că vechea
săpătură a atins acest nivel şi din interiorul puţului nu a fost
recuperat material arheologic care să ne permită datarea
momentului de construcţie sau al intervalului de utilizare. Spre
E, la cea. 3 m, a fost curăţat un zid realizat din şist verde şi
care la colţuri are blocuri rectangulare de calcar, similabil
probabil cu structura pomenită in publicaţia mai sus
menţionată şi care era identificată cu templul lui Apollo letros.
Extinderea cercetărilor, în anii următori, in această zonă vor
permite verificarea acestei ipoteze.
De asemenea, a continuat cercetarea începută in
2001 in partea de S a sectorului. Principalul efort s-a îndreptat
către problematica zidului de incintă. Constatrea anterioară că
acesta pare să fi fost reparat la un moment dat deoarece în
acest punct s-a dezvelit un masiv de zidărie compactă (piatră
legată cu pământ) de formă rectangulară care iese in afara
traseului incintei, dar pare să fie construit in interiorul
emplectonului s-a confirmat. Dimensiunile acestuia sunt L: 4
m şi 1: 1 m. peste care se află colţul de SV al basilicii; lângă el
a fost dezvelit un rest de zid orientat N S, păstrat pe o
lungime de 2 m şi cu înălţimea de 0,95 m, care prezintă atât
asize de piatră legată cu mortar, cât şi asize de piatră legată
cu pământ; mai mult, fundaţia lui este doar cu piatră fără liant.
Nu putem preciza cărui edificiu ii aparţine acest zid; posibil să
fie din zidul despărţitor al navei sudice a basilicii din prima
fază de functionare
a acesteia.
'
În ceea ce priveşte incinta propriu-zisă (porţiunea
dezvelită anul acesta, este plasată la SV de basilică) am putut
face interesante observaţii.
Dezvelirea şi curăţarea atentă a zidului de incintă
ne-au permis identificarea clară a celor două faze constructive
identificate încă din campania 2001 (faza 8 şi C). Săpătura
efectuată in interiorul incintei in două camere conexe incintei
a permis şi identificarea unei faze mai vechi (faza A). Pentru
fiecare dintre aceste faze au fost identificate elemente de
zidărie specifice (dimensiuni diferite ale blocurilor de piatră,
urme ale barnelor de lemn transversale etc). Punctul de
flexiune al incintei marcat pe planurile vechi ale sectorului a
fost de asemenea curăţat şi a pus in evidenţă existenţa unui
spaţiu de circulaţie care la un moment dat a fost pavat,
amenajat prin nivelarea la acest nivel al unui turn de colţ al
fazei A.
Continuarea spre V a incintei a fost de asemenea
urmărită şi s-a soldat cu observarea tehnicii constructive ale
acestor faze. În exteriorul cetăţii am coborât până la nivelul
pânzei de apă freatică care se află la cea. ·O, 1 m sub plinta
fazei 8. În interior a fost surprinsă suprapunerea celor două
faze (8 şi C) surprinzător de bine conservată. În extremitatea

Sector 8TG .
Colectiv: Catrinel Domăneanţu responsabil sector (IA8),
Alina Pascale, Adriana Speteanu (absolvente FIB).
Una din problemele urmările cu consecvenţă de
către cercetătorii de la Histria a fost cea a incintelor care au
apărat succesiv cetatea in timpul îndelungatei sale existenţe.
Având ca reper o informaţie orală oferită de
profesorul Dinu Adameşteanu (participant la săpăturile
Lambrino efectuate la Histria în anii dinaintea celui de al
doilea război mondial), cercetările din sectorul BTG au urmărit
stabilirea existenţei sau a nonexistenţei in această parte a
cetăţii (basilica din faţa turnului G al fortificaţiei romane târzii)
a incintei arhaice a acropolei.
Întrucât rezultatele celor două sondaje efectuate in
anii precedenţi nu au fost satisfăcătoare in acest sens, s-a
deschis o nouă secţiune, S 3, la N de basilică, in imediata sa
apropiere, in dorinţa lămuririi funcţionalităţii construcţiei
arhaice, identificată in S1 (a doua jumătate a secolului al VI·
lea a.Chr.· începutul secolului al V-lea a.Chr.) şi, de ce nu, a
descoperirii mult aşteptatei fortificaţii arhaice a acropolei.
Din păcate nici unul din aceste deziderate nu a fost
atins, noua săpătură oferindu-ne doar informaţii stratigrafice
asupra acestei zone de locuire. Cu o lungime de 1 0,75 m şi o
lăţime de 3 m, ea a coborât până la stânca nativă aflată la o
adâncime de 3-3,50 m.
Vom prezenta mai jos situaţiile înregistrate, in
succesiunea lor cronologică.
Primul nivel, aşezat direct pe stâncă, aparţine celei
de-a doua jumătăţi a sec. al VI-lea a. Chr. Ceramica
descoperită este reprezentată de fragmente de baluri
decorate cu rozete din puncte, cu ochi, cupe grec-orientale cu
decor cu filele şi benzi, cupe Droop şi Kassel, fragmente de
vase cu figuri negre.
Urmează un strat gros de pământ amestecat cu
scoici şi granule de arsură. Ceramica nu este unitară din
punct de vedere cronologic. Alături de fragmente de vase
arhaice s-au descoperit şi altele, mai recente, aparţinând
mijlocului sec. al V-lea a. Chr. Este vorba în special de cupe
attice cu firnis negru.
Primei jumătăţi a sec. al IV-lea a. Chr. îi corespunde
o construcţie cu ziduri din pietre de şist verde legate cu
pământ, orientată NV SE, din care s-au păstrat doar două
ziduri fragmentare (cele de sud şi est) şi o parte din podeaua
de lut. Pe ea s-a găsit o mare cantitate de fragmente
ceramice: vase cu figuri roşii decorate cu personaje drapate,
lekanai (buze şi torţi), crater en cloche cu ghirlandă din frunze
·

•

•

·
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de laur sub buză, cupe, kantharoi, skyphoi, bolsal cu firnis
negru şi decor estampat.
Acest nivel este suprapus de un strat cu material
aparţinând celei de a doua jumătă!i a sec. al IV-lea a. Chr.
(ştampilă de amforă sinopeeană grupa a 1 1-a, fragment cup
kantharos cu fimis negru şi decor estampat şi graffiti: de două
ori AII). Lui îi corespunde o podea de lut pe care s-au
descoperit mai multe fragmente de amfore, majoritatea
thasiene, printre care şi o toartă ştampilată, de la mijlocul sec.
al IV-lea a. Chr.
Acesta este ultimul nivel grecesc păstrat în
sec!iunea noastră, celelalte fiind decapate de construc!iile
romane instalate în zonă. Ele, la rândul lor, au fost deranjate
de interven!ii moderne, gropi sau şan!uri reumplute cu pietre,
ce au coborât în unele locuri până la -1 ,50 m adâncime.
O primă construcţie de epocă romană aparţine celei
de a doua jumătă!i a sec. al I I I-lea p. Chr. (nivelul IIA în
cronologia relativă stabilită la Histria). Din ea s-a păstrat doar
un zid cu mortar de pământ orientat NV-SE. Tot în această
fază se încadrează şi o podea de: lut cu vatră, care din păcate
este prinsă in profilul de N al sondajului.
Urmează nivelul IIB (pnmele trei sferturi ale sec. al
IV-lea p. Chr.) reprezentat de faza cu mortar de var a zidului
precedent, o podea de lut şi bazele (construite din argilă
bătută) ale unor stâlpi de lemn.
Fazei IVA (prima jumătate a sec. al VI-lea p. Chr.) îi
corespunde un canal construit din cărămizi legate cu mortar
de var, cu o lă!ime de 0,27 m (adâncimea păstrată 0,18 m). El
este parţial suprapus de faza cu pământ (a treia) a zidului
anterior, care aparţine nivelului următor, ultimul inregistrat în
sec!iunea S 3.
Este vorba de nivelui iVB (a doua jumătate a sec. al
VI-lea p. Chr.). in afară de zidul sus-men!ionat, pe el s-a mai
identificat şi o altă construc!ie, care depăşeşte însă limitele
săpăturii noastre.
Sector: Bazilica Episcopală
Colectiv: Alexandru Suceveanu - responsabil sector (IAB);
Constantin Băjenaru (MINAC); Gordana Milosevic (IA
Belgrad)
Campania 2003 a constat în efectuarea de noi
sondaje în perimetrul bazilicii anterioare (Bazilica C), cu
scopul de a eviden!ia planimetria edificiului şi de a ob!ine date
mai clare pentru datarea acestuia.
Pentru a avea o imagine completă a absidei bazilicii
suprapuse am extins sondajul W şi în nava de nord a bazilicii
episcopala. in exteriorul absidei a fost pus în evidenţă un nivel
de lasare care pare să fi fost unul din nivelele de călcare
exterioare bazilicii C. Lipsa unor materiale arheologice
relevante ne împiedică deocamdată să datăm cu certitudine
acest nivel, până acum singurul care poate fi pus cu
certitudine în legătură cu bazilica anterioară. Totuşi, un
terminus post quem este asigurat acum de nivelul aflat sub
această lasare, compus dintr-o umplutură (probabil o groapă
menajeră) cu materiale ceramice diverse, databile în prima
jumătate a secolului al IV-lea, datare asigurată şi de câteva
monede.

Pentru a urmări traiectul zidului de S al bazilicii am
efectuat o serie de sondaje (<'. E' , 1') în perimetrul atriului
bazilicii mari şi al culoarului ce desparte acest atriu de strada
de la vest. Se confirmă traseul zidului, cu devierea pronun!ată
către N faţă de axa laturii de E a edificiului. Stratigrafic, nu au
fost puse în eviden!ă decât decaparea masivă efectuată în
sec. VI, însoţită aici de o demantelare sistematică a zidului în
cauză (in sondajul E ' s-au recuperat din acest nivel foarte
multe monede mărunte de sec. V), sub care începe
succesiunea de nivele romane (sec. 11 - IV).
in alte două sondaje efectuate în zona atriului
bazilicii episcopale (A' şi v') am identificat resturile a trei
pilaştri, care despart navele centrală şi de S, având aceeaşi
direcţie ca şi zidul de S al bazilicii. Aceştia sunt puternic
afectaţi de demantelare, asfel că se mai păstrează doar
fundaţiile realizate din piatră legată cu pământ (ar putea fi la
fel de bine funda!ii pentru baze de coloane). Am putut astfel
determina mai exact lăţimea navei de S (2,70 m).
Din punctul de vedere al tehnicii constructive am
remarcat o diferen!ă între fundaţia absidei (foarte adâncă şi
realizată in întregime din piatră legată cu mortar) şi funda!iile
celorlalte ziduri ale bazilicii, foarte neglijent executate, din
piatră legată cu pământ. Aceste fundaţii sunt uneori aproape
inexistente, precum zidul de est al navei de sud, care se
opreşte cu fundaţia pe un nivel de pavaj din sec. IV (sondaj
y'), sau chiar zidul de sud al bazilicii, care în sondajul <' stă cu
ultimele pietre din funda!ie pe un nivel de scoici foarte puternic
tasat.
Sector Extramuros - Poarta Mare-Turnu Mare
Paul Damian, Adela Bâltâc, Virgil Apostol, Cătălina Neagu,
Sorin Cleşiu (MNI R).
Obiectivele acestei campanii au fost cercetarea unor
complexe apărute în anii anteriori, precum şi elucidarea unor
probleme de ordin stratigrafic. Anul acesta investigaţia
arheologică s-a continuat in unele suprafeţe deschise in anii
anteriorP (E4, F 1 -3, G1 -3), în care cercetarea nu fusese
finalizată, precum şi în casetele H 1 -4 trasate la sfârşitul
campaniei 2002. A continuat cercetarea complexe CPL 8-1 0
şi a fost pus în evidenţă un nou edificiul, nr. 32.
CPL 83 - denumire dată unui canal ai cărui pereţi sunt
construiţi din şisturi legate cu mortar, acoperit, in cea mai
mare parte, cu dale din calcar legate tot cu mortar (din var şi
nisip fin). Pereţii interiori şi fundul sunt tencuite cu mortar
hidrofug. Traseul, surprins şi în caseta H3, continuă spre S
intrând în profil, în comparaţie cu celelalte porţiuni surprinse
până acum, acesta este precar păstrat, capacul este in cea
mai mare parte distrus. Traseul canalului a fost surprins pănă
în prezent pe o L 1 9 m (1 0,70 m, h max = 0,50 m), orientat
S - N, şi are o uşoară înclinaţie spre N. Acesta, este posibil să
corespundă nivelului definit de strada (denumită conven!ional
CPL 2) dezvelită de noi in campaniile precedente4•
CPL 9 amenajare5 din fragmente de tegule şi pietre de
dimensiuni mici şi medii care indică existenţa unui posibil nivel
de călcare. Surprinsă la adăncimi variate (-1 ,20 -1 ,45 m),
dezvelită, cu mici întreruperi, pe o suprafaţă de 35 m lungime
şi o lăţime ce variază intre 0,70 - 2,20 m, în stadiul actual al
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apeduct14 (CPL 5) şi zidul paralel cu incinta (CPL 1 0) pot fi
datate în nivelui iC.
in stadiul actual al cercetării, nu ne putem pronunţa
asupra unor eventuale amenajări ale spaţiului posterioara
ridicării zidului de incintă, respectiv nivelui iiA.
Materialul arheologic recoltat constă din fragmente
ceramice1s şi de construcţie, diverse obiecte de bronz şi fier
(printre care şi o broască de uşă), fragmente de la recipiente
de sticlă. În cursul cercetărilor au fost recoltate doar şase
monede1s, cele mai multe puternic oxidate. La acestea se
adaugă diferite piese arhitectonice (cel mai probabil elenistice
şi uneori romane timpurii) refolosite in ziduri sau recuperate
din dărâmătura corespunzătoare acestora. A mai fost
recoltată şi depozitată o cantitate apreciabilă de tegule (intregi
sau fragmentare) şi cărămizi din lut.

cercetării, nu ne putem pronunţa asupra ansamblului din care
face parte.
CPL 1 0 - zid (cel mai probabil surprins doar la nivelul
fundaţiei) a cărui cercetare a început înca din prima
campanie. Acesta este dispus paralele cu zidul incintei târzii
(orientat N - S) la o distanţă ce variază între 7 şi 10 m şi apare
imediat sub stratul vegetal (la -0, 1 O -0,20 m). Construit din
şisturi şi calcare legate cu pământ, zidul a fost surprins în
săpătură pe o lungime de 45 m (1 0,65 m, h surprinsă 0,50
m), însă traseul său continuă spre sud; in faţa curtinei G a
incintei6 acesta se conservă peste nivelul actual al solului. Pe
latura de V a zidului au fost surprinşi 4 sai//ie-uri cu
dimensiunile: L 0,20 -0,40 m, 1 0,60 - 0,65 m, h 0,30 m.
CPL 10 şi un zid, orientat E - V (L 4 m, 1 0,50 m), surprins
în caseta A2, par a se intersecta, ceea ce presupune
închiderea suprafeţei delimitată de CPL 1 O spre N. Din punct
de vedere stratigrafic CPL 1 O suprapune multe dintre
complexele cercetate de noi anterior7 porţiunea din traseul
unei străzi (CPL 2), canal orientat N - S (CPL 8), Edificiul nr.
=

=

=

=

=

=

=

Planşa 33.

Note:
1 . Despre sistemul de săpătură folosit în acest sector vezi
CCA 2001 p. 1 1 7.
2. Pentru datele preliminare privind edificiile nr. 1 şi 2 vezi CCA
2002, p. 1 70 şi CCA 2003, p. 1 66.
3. Vezi şi CCA 2003, p. 1 66.
4. Pentru descrierea acestui complex vezi CCA 2002, p. 1 70171 şi CCA 2003, p. 1 66.
5. Surprinsă in campaniile anterioare in casetele 84, C4, D4 şi
in această campanie in casetele E4, F3, G3, H4.
6. Pentru siglele incintei târzii vezi Histria 1, p. 64, planşa 1 .
7. Un strat de lut galben care acoperă strada (CPL 2), unele
complexe dinspre sud şi reprezintă unul dintre nivelurile de
funcţionare al edificiului nr. 2, vezi şi CCA 2002, p. 1 70.
8. H. Nubar, Anişoara Sion, Revista muzeelor şi monumentelor.
Monumente istorice şi de artă, 1 980, 1 , p. 21 , fig. 2.

1.

În caseta F 1 au fost cercetate trei ziduri ale unei
încăpere dintr-un nou Edificiu (nr. 3) pa�ial semnalat şi in
rezultatul cercetărilor întreprinse de H. Nubar8 Zidul a,
surprins in elevaţie in profilul de S, orientat E - V (dimensiuni
dezvelite L 3,40 m, h max surprinsă 1, 60 m) este
construit din şisturi şi calcare legate cu pământ şi suferă cel
puţin o intervenţie ulterioară (reparaţie cu mortar din var fin la
partea superioară). Zidul b (orientat N - S), surprins la nivelul
fundaţiei, la -0,60 m de la nivelul actual de călcare (L 2, 50
m, 1 O, 30 m) este posibil să reprezinte o fază ulterioară in
care traseul zidului demantelat parţial, este refolosi!. Zidul c,
surprins tot la nivelul fundaţiei, in cea mai mare parte distrus
pe latura de S şi demantelat către V (dimensiuni surprinse L
2,60 m, 1 0,30 m, orientat E - V), este construit din şisturi,
calcare, blocuri de dimensiuni medii fasonata legate cu
pământ. În interiorul acestor ziduri, la adâncimea de 1 ,80 m,
s-au păstrat câteva dale din calcar sau şisturi de diferite
dimensiuni, cel mai probabil pardoseala încăperii (în prima
fază). În planul publicat de H. Nubar9 zidurile b şi c sunt datate
în sec. 11 p. Chr., iar zidul a in sec. III p. Chr. fără ca autorul să
explice cum a ajuns să propună această cronologie. Noi
opinăm că zidul a este cel mai timpuriu, iar zidurile b şi sunt
adosate odată cu reparaţia ulterioară. Astfel, prima fază a
edificiului ar putea fi plasat cândva în nivelul G810 (epoca
elenistică), edificiul, suferind unele transformări, continuă să
existe şi in epocă romană1 1 (respectiv nivelurile IA şi 18).
În stadiul actual al cercetărilor, din punct de vedere
cronologic, putem afirma că majoritatea complexele şi cele trei
edificii sunt anterioare zidului de incintă târziu, deci, se
datează până in nivelul IIA (a doua jumătate a sec. III sfârşitul sec. III p. Chr.). Astfel, traseul de stradă suprapus de
incinta târzie (CPL 2) şi canalul orientat N - S (CPL 8) , prima
fază a edificiului nr. 1 şi 3 pot fi plasate cândva in nivelul G8
(epoca elenistică), putând funcţiona şi in nivelele IA şi 18 (sec.
1 şi primele trei sferturi ale sec. 11 p. Chr.) Tot în aceste nivele
(IA şi 18) se datează ultimele două faze 12 ale edificiul nr. 1 13 şi
nr. 3. Canalul orientat N - S (CPL 4) şi strada (dezafectată
încă din antichitate) corespunzătoare acestuia, traseul de
=

=

=

=

=

9. /bidem.
1 O. Pentru

=

siglele cronologice ale epocii greceşti şi elenistice
vezi M. Angelescu, Adela 8âltâc, Pontica 35-36, 2003, p. 85-

1 02.
1 1 . Siglele cronologice folosite pentru epoca romană sunt cele
postulate de Al. Suceveanu, Histria VI, p. 1 3-39, 75-92.

1 2. Pentru aceste faze vezi observaţiile noastre din CCA

2002, p. 1 70.

13. Menţionăm că acest edificiu a fost surprins, şi cercetat, in
cetate şi este datat de Gr. Florescu in aceiaşi perioadă cf.
Histria 1, p.107-1 08.
14. Descris în CCA 2002, p. 1 7 1 .
15. Fragmentele ceramice, (diverse atât ca epocă, cât şi ca
formă), se află in studiu.
16. Aflate in studiu de către Mihai Dima.
Zona sacră
Colectiv: Alexandru Avram (Universitatea din Le Mans).
Konrad Zimmermann (Universitatea din Rostock), Monica
Mărgineanu-Cârstoiu, lulian 8ârzescu (IAB), Alexandra Ţârlea
(IA8, Fl8), Ştefan Bâlici (IAIM Bucureşti), Virgil Apostol
(MNIR), Mădălina Firicei-Dana, Dan Dana, Alexandrina Liţu
(doctoranzi Fl8), studenţii Thoralf Schroter, Doreen Triebe
(Universitatea din Rostock).
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Campania desfăşurată în august 2003 a avut drept
principal obiectiv continuarea săpăturilor în " marea
depresiune" (,groapa sacră") situată la SE de templul
Afroditei. În paralel s-au continuat cercetările consacrate
monumentelor romane din cartierul care a suprapus, după
distrugerea de la mijlocul sec. 1 a. Chr, zona sacră grecească.
"Marea depresiune" a fost cercetată aproape
complet. Rămâne de degaja! numai extremitatea sa nord
estică, după demontarea monumentelor care stau pe
umplutură în acest loc. Extremitatea sud-vestică a gropii nu va
fi degajată pentru moment, întrucât in această zonă există
pericolul ca, prin continuarea săpăturii, treptele de pe latura
de E a templului Afroditei să se prăbuşească.
Cercetarea s-a concentrat in zona situată la S de
presupusul abandon (vezi interpretarea avansată pentru
monumentul din depresiune în CCA 2003). Am putut stabili că
zidul 11, descoperit parţial în 2002 (doar faţa sa interioară,
nordică), prezintă pe latura sa sudică o căptuşeală de pietre
de şist. Întrucât starea de conservare a zidului era extrem de
precară, am decis să-I consolidăm provizoriu, remontând toate
blocurile căzute, cu ajutorul unor bârne de susţinere. in afară
de blocurile căzute accidental, alte două blocuri fuseseră
găsite într-o poziţie secundară in campania 2002. Unul din ele
căzuse peste o umplutură conţinând fragmente ceramice.
După realizarea consolidării zidului, am fost în măsură să
cercetăm această umplutură. Datarea materialelor din acest
complex va putea constitui un terminus post quem pentru
momentul amenajării spaţiului desemnat ca abaton (foarte
probabil, prima jumătate a sec. al IV-lea a. Chr.). .In rest,
materialul ceramic recoltat nu este mult diferit faţă de cel
descoperit în 2002. Este vorba de ceramică aparţinând sec. al
IV-lea a. Chr., totuşi mai puţin consistentă: câteva zeci de
fragmente, mai ales amforice.
O cercetare separată a fost consacrată unei
suprafeţe situate la V de templul Afroditei, unde săpăturile din
anii 1 991-1992 se opriseră pe nivelul unei străzi (1) din sec. al
VI-lea p. Chr. Această stradă reprezintă limita de V a insulei
romane târzii. Două sondaje mai vechi (g/1992 şi d/2002) au
fost unificate într-o suprafaţă notată g/d. Stratigrafia târzie se
prezintă în felul următor:
- epoca anterioară mijlocului sec. al III-lea p. Chr.: zid anterior
dezastrului gotic, reprezentând limita vestică a "insulei romane
timpurii" . Un bloc căzut stă pe un strat de arsură indicând
momentul distrugerii gotice (cea. 251 p. Chr.?). in faţa unei
asemenea situaţii, avem dovada că zidul din suprafaţa g/d
este anterior distrugerii gotice (momentele 1 b-c; cele două
subfaze fuseseră definite pentru insula romană timpurie in
campaniile anterioare).
- momentul corespunzând sec. al IV-lea p. Chr. (faza 11 a-b):
un complex compus din două ziduri, dintre care unul, orientat
aproximativ E - V (perpendicular faţă de direcţia străzii 1, care
îl acoperă), suprapune vizibil zidul anle-gotic, iar celălalt,
orientat aproximativ N - S (contemporan cu primul; ţesătură
perfectă), prezintă o intrare cu prag sp�e o încăpere care se
conturează spre limita de V a săpăturii. Intr-o primă fază (li a),
încăperea era pardosită cu dale de şist. Ulterior nivelul său a
fost supraînălţat cu o umplutură de lut pănă la pragul
actualmente vizibil (faza 11 b).

- momentul corespunzând sec. al V-lea p. Chr. (faza III): un
zid care suprapune în mod evident complexul din sec. al IV
lea şi despre ale cărui conexiuni este deocamdată prematur
să ne pronunţăm.
- insula din sec. al VI-lea p. Chr., bordată aici de str. 1, cu cele
două subfaze ale sale (faza IV a-b).
Conservând complexele astfel conturate, am
adâncit săpătura la E de zidul anle-gotic, pentru a stabili
secvenţa stratigrafică completă pentru epocile greacă şi
romană timpurie. Sub nivelul corespunzând insulei romane
timpurii am identificat urmele unui atelier databil în sec. 11-1 a.
Chr., prezentând trei straturi de depunere. Sub umpluturile
datorate atelierului a fost identificat un strat care acoperă o
serie de blocuri de calcar aparţinând podiumului (J) templului
Afroditei (1) şi care conţinea materiale aparţinând fazelor III şi
IV stabilite pentru acest templu (vezi Histria VII, mss.). Sub
acest strat din epoca elenistică târzie a apărut un strat de
pământ brun conţinând materiale ceramice databile in sec. V IV a. Chr. La V, acest strat acoperă un pavaj de dale de şist.
Acesta nu a fost demontat, săpătura continuând până la
stâncă în spaţiul îngust rămas între pavaj şi latura de V a
podiumului templului. Materialul ceramic este amestecat, însă
majoritar arhaic. Nu au fost descoperite urme de trepte, ceea
ce confirmă observaţiile mai vechi, conform cărora podiumul
templului Afroditei nu prezenta trepte decât pe laturile sale de
S (faţada) şi E (spre "groapa sacră ").
Tot în cadrul campaniei din 2003 am continuat
cercetarea în suprafaţa notată A7-B7 . în 2002 săpătura se
oprise aici pe nivelul arsurii care marchează distrugerea zonei
sacre la mijlocul sec. 1 a. Chr. (arsura 2). În 2003 a fost
cercetată exhaustiv o suprafaţă ( 4,40 x 5,60 m.) delimitată de
fundatia
' basilicii din sec. al V-lea p. Chr (dezvelite în 1994) la
E, fundatiile unor ziduri romane timpurii (faza 1 a) la N şi V şi
un zid compus din spolii, probabil tot din epoca romană
timpurie, la S. Nu a fost descoperit nici un nou monument
preroman. Cel mai bogat în material s-a dovedit a fi stratul
arhaic. Între fragmentele ceramice, datate cu precădere în cea
de a doua jumătate a sec. al VI-lea a. Chr., cea mai recentă
piesă este un picior de cupă atică tip C (ca. 500-480 a. Chr.).
Descoperirea cea mai spectaculoasă o reprezintă însă o cupă
atică cu ochi (mai multe fragmente, care, prin restaurare, au
permis reconstituirea unei bune părţi din piesa originară),
purtând un graffito cu dedicaţie către Apolion (cea. 520 - 510
a. Chr.). Un alt fragment de cupă atică poartă un graffito cu
dedicatie
Hermes.
' către
În sfârşit, o ultimă activitate a constat în demontarea
,martorului" (lat de 2 m) între profilul P4 şi absida basilicii
dezvelite în 1994, în scopul de a degaja în întregime "calea
sacră" din epoca elenistică. Astfel, basilica din sec. al V-lea p.
Chr. şi, evident, la E de· aceasta, incinta post-gotică vor
rămâne singurele monumente post-greceşti nedemontate.
Sperăm, de altfel, într-o restaurare grabnică a bazelor de
monumente votive care marchează calea sacră.

Platoul de vest - sondaje arheologice
Constantin Băjenaru (MINAC)
in toamna anului 2003, pe platoul de la V de zidul de
incintă roman timpuriu, au fost trasate mai multe secţiuni de
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din urmă a fost aleasă pentru cercetare detaliată pe baza
informaţiilor aduse de unele profile de recunoaştere realizate
de noi aici în anii precedenţi, care au indicat faptul că pe
această arie s-ar putea afla de asemenea unele construcţii
vechi îngropate, astăzi compleei invizibile la suprafaţă.
Datele de teren au fost în cea mai mare prelucrate şi
interpretate până în acest moment şi au produs rezultate de o
importanţă deosebită pentru acest sit.
Zona Platoului de Vest
Măsurătorile, realizate, după cum am arătat mai sus,
într-o reţea de foarte mare detaliu şi cu măsuri metodologice
adecvate, au fost prelucrate într-o primă fază in vederea
.curăţării " lor de efectul variaţiei diurne. Acest proces nu a fost
foarte simplu, din cauză că în unele zile activitatea solară a
fost foarte intensă, conducând la variaţii rapide şi puternice
ale câmpului geomagnetic extern (vezi de exemplu, în anexa
1 , variaţia acestui câmp în ziua de 18.06.2003 între orele
1 Qh33' şi 13h1 2'). Efectele negative ale acestei activităţi au
fost parţial contracarate prin asigurarea unei înregistrări
"continue" (de fapt prin citiri foarte dese ale valorii câmpului
geomagnetic extern), totuşi este posibil ca unele influenţe să fi
rămas în valorile corectate care au servit ulterior la construirea
hărţilor cu izodiname (aceste erori nu depăşesc totuşi câţiva
nanotesla, pe zone restrânse).
Cercetarea a fost efectuată în trei etape (in lunile
mai, iunie şi noiembrie-decembrie 2003), datele de observaţie
obţinute în cadrul ultimei etape fiind încă în curs de prelucrare.
Schiţa hă�ii câmpului geomagnetic rezultată după
prelucrarea datelor primare obţinute în primele două etape
este prezentată în anexa 2. Această schiţă reprezintă o
noutate absolută şi descrie foarte clar geometria construcţiilor
antice îngropate, deloc vizibile sau predictibile la suprafată.
În harta pe care o vom comenta în conti�uare,
valorile câmpului geomagnetic sunt reprezentate prin
izodiname (curbe de egală valoare a câmpului geomagnetic)
care delimitează zone anomale de maxim şi de minim. Zonele
cu anomalii de minim minimorum sunt colorate în nuanţe de
albastru închis, nuanţa schimbându-se, prin intermediul unor
culori (respectiv valori) intermediare, până când ajunge la roşu
şi apoi mov pentru valorile cele mai mari (de maxim
maximorum).
O examinare de ansamblu a hă�ii arată imediat
prezenţa unor tendinţe anomale liniare de mare extindere in
suprafaţă. Astfel de anomalii liniare se pot urmări în carourile
A7-A9 (anomalie de maxim, foarte bine reliefată, cu contrast
mare în raport cu zonele învecinate şi cu consistenţă ridicată,
neprezentând întreruperi de-a lungul traseului ei), pe care o
numim anomalia 1, în carourile D5-C5 (o anomalie de maxim
de asemenea bine reliefată, care arată că iniţial sursa ei se
continua spre NE până în caroul A6, unde apare de
asemenea o anomalie liniară de maxim de mică lungime) - pe
care o numim anomalia 1 1 , in carourile C3-C5 (tot o anomalie
de maxim rectilinie) - anomalia III, carourile B3-C6 (o tendinţă
anomală de maxim care însă prezintă unele mici întreruperi) anomalia IV.
În colţul nord-vestic se intersectează două zone
anomale de maxim: una care pare a face parte dintr-un arc de
cerc cu centrul in afara zonei prezentate în această hartă,
spre NV (în carourile B1 -A1 -A2) - anomalia V şi alta, tot de

control, pe direcţia N - S, cu scopul de a verifica anomaliile
surprinse de cercetarea geofizică efectuată de dl. Florin
Scurtu. Datorită timpului scurt avut la dispoziţie ne-am
concentrat asupra a două secţiuni, care erau susceptibile de a
oferi urme arheologice importante.
GS 5 (10 x 1 m)
Din punct de vedere stratigrafic, au fost surprinse două nivele
distincte:
- N1 - imediat sub vegetalul gros de cea. 0,40 -0,50 m, apare
un strat de nivelare cu pământ negru-brun, depus cel mai
probabil într-o lungă perioadă de timp, începând cu sec. 11 p.
Chr. (de la transformarea zonei respective în necropolă). În
acest strat au apărut foarte puţine materiale ceramice,
amestecate, greceşti şi romane timpurii. La -0,75 m faţă de
nivelul actual de călcare a apărut o po�iune din drumul care
ducea către una din porţile zidului de incintă roman timpuriu.
Acesta se prezintă sub forma unei tasări foarte puternice cu
pietre mici şi unele fragmente ceramice. Din lăţimea drumului,
secţiunea a surprins doar 4,50 m, astfel că doar o eventuală
prelungire a secţiunii către N ar putea să ne precizeze lăţimea
totală a acestuia.
- N2 - de la -0,75 la -0,90 m apare un nivel arheologic care, pe
baza materialului ceramic, se poate data, relativ, la sfârşitul
perioadei elenistice. În partea de S a secţiunii, in profilul de E,
au apărut şi pietre aranjate care se pare că formează un zid
cu orientarea NE - SV. La V de acest posibil zid a apărut o
dărâmătură abundentă de chirpici, care provine de la o
amenajare (locuinţă?) cu pereţii construiţi din acest tip de
material. Cercetarea geofizică surprinde aici o anomalie de
formă circulară, peretele identificat în secţiunea noastră
confirmând se pare această formă (pentru a avea o imagine
mai clară, trebuie extinsă cercetarea la V, printr-o casetă). Nu
este exclus să avem de a face cu un cuptor, deşi din
adâncirea săpăturii până la -1 ,30 m nu am extras urme
concludente de arsură. Oricum, din dărămăturile acestei
amenajări am extras ceramică intregibilă care se datează in
sec. 1 a. Chr.
GS 7 (8 x 1 m)
A fost amplasată la circa 1 O m NV de GS 5, pe
aceeaşi direcţie N - S. Faţă de situaţia din GS 5, aici s-au pus
in evidenţă (la -0,22 m faţă de nivelul actual) unele rămăşiţe
de ziduri din piatră de şist legată cu pământ, orientate pe
direcţia E - V. Cel mai probabil este vorba de un nivel roman
târziu, aflat la cea. -0,40 m, fiind mai sus cu 0,35 m faţă de
nivelul drumului roman identificat în secţiunea precedentă.
Sub acest nivel am efectuat două sondaje prin care am
incercat să surprindem o situaţie stratigrafică comparabilă cu
cea din GS 5. La -0,70 -0,80 m am surprins nivelul de călcare
contemporan cu drumul roman descris mai sus, aici fiind
vorba de un fragment de zid, puternic demantelat, cu orientare
aproximativ E - V.
Cercetări geofizice
Florin Scurtu (GEI-PROSECO Bucureşti)
Cercetările geofizice au fost efectuate pe mai multe
panouri de micromagnetism (într-o reţea de foarte mare
detaliu), situate atât pe Platoul de Vest cât şi intr-o zonă
situată mai la sud, în afara zidului de incintă arhaic. Aceasta
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r:n��im,; ca��: ar�. -dir�pa apfoape .N S - (jl} ca r:otJI ,At) şi, apoj
PJ;��int� (} cu!Qare spra SE (la un. unghi �va,.maJ rn.are. de
�Q0):î[l �roul 8 1 -:- anqf!lali� VI.
.
.
�
. .
·
: _ .. " ' : . în . cpntinuarea spre SE a ;8f.IOIJ1aljei Vhse,:află�
o
anomalie., @,·_ minim (�lorată în fl_ua.nţ�, de , �lbţ�stru)· ,.,
anomalla-' Vl bcar� sec.contif!uă spre: E,_ P-âOă(�întâlneşte
anomalia 11 < : ·� .
''
..
:: : . ,; ·: ,) , ·: ; -:·' c
În afară de ac�te ,anomalii -d:e.Jntirtdere Jegjol'!ală,
mai apar anomalii de maxim de formă QW�J,l[l,e:ilQI'Tie!li�_:!�
caro�rile 82�::- anorn.Cilig J VIII, A5 �- anomaliaoiX, 87-88 anomalia Xşi mu)!El alţeje .de mai mici�irru�flsiufli în �uprafaţâ
cta � tqarte :clar �on�rate).
-- :_• . . 1 • ·:� : ,: :
, · Q. anomalie. c�e se poate d�yeQi' fqwte-: irnportan�
este a_nor:nali!l- inela� _d[n. oaroul :C& -{colorată in . galbenr -:"
·
_ .__; _ : ; - ·; ; �- - 1
q�qm�l� >q. � .
.- :- : : : ..
: :: � : �
· j ·::>.
Anorni31ia wmplexă: djn carpu l S6 . .(WlOmalia,,J�II): Bste
geflera_ţ� <le 1.111 ştâlp de înaltă . .ten�iune �itual fr:J .-gJrUr-vl: acelei
zone.:_ · . : : -, - �� :". . ,,
, ,. , ,- �J : · .
., . ::>:·;·� : �� - � � · �- : : :j ;
il
e
: : 2 , • dn $r� de,all9m!!Y � bin �tvrate men ljQnate mai
s��dn h;ar;�ţ�j:��rnpului,:geomagneik<:mai· :pot fi. �şjzata şi, aJt.e
an.qmalii3 ma\. Rl;lţjf), i r[tte� şa;\ Caf'El-: !Jll�se indi:vi§!u�llz®�ă: foa�
�Iar, . dqr." s�- manife�>tă . totuşi •SU() Jo� Jufl9r. .�diAţe., :O#
axampl�, . îl): masa. d� ;Valori, mici colpraJ!3 J�t:albaşiD.JJociJ� @n
colţul de nord-est se manifestă §i �iniarn@le�v�IQrJ! �a
n1ai .� �i ,:(.q"'Jorate în ��b.��tr�- deşct)js); p§rpef}(ljculare pe
anoma�iU @A ear.OI,Ifil e-_l\1'� A9h .iJar� rew-e.ziQtă şi :��� maxima
rel�tiv�, ; :a$d ir;�s� >II<!IQfi, aQ§OiutEa . mai ; r:nJci . din:,: c;auza
fpndUI�LQElnera l �.şq�zt.!k· . , , " · � ) · . ,, : : · .2
. ,, -. J'er1Qinle -negatWe •i(GPIQr!:lla in :Jll,I.Cil:flţe: 'f®t._spre
albP-Rtru. într-u.n fo�d �e}@lori �oiQratejn galb�n şa\/• f:luanţe
dt3 ;r9şv} <!IRa�: în Gel!'QWih�::A3�CJ·.Q2AaoQOlal.ia .%11!:) .! C..7D6 (pf;lPffl�l� ((j\l}l._;,;�:l: J <: . ,., ,. )1 . I .J i ) > • n c, : : : J : � :>: :�.N: �
_ , , , , ;, ; , : : : )nt����ali ge9_1ogjco,�rheqlogip�,, ' ai " acestor
<!nqmalij·:·llU<: .�s.t� u n i �,«qcă.:-•rPrirwipi,u}.:)de :.ba� JJI ��i
��teJp�tă(:f,,):Şe� .·!b�ZE)�� .@' • ,,ixi�teJ.lţa,,· u!'l�·. ; ,COI}!f�� r; 1Je
�!!s�tipi litC�te ,.,rn�net�: P!'l�iY ,in�I;Ş ::emn:t�:��l§kOOI'JI)tfijC,\ii
ao t!c� :fngrqp� r�_li4at� �if:l, işisturi, verz:ins� c;ăf.�roidă LŞi
f'flil§Cicd.���i : !le�iqjte f:lf;pf� :��: r�stit1;1�, sQ!ubşi §I;!QS.QI�I
n�r�m�.t ��lfXJpi§,, ;prepum,.Ş,i:oa. �m�i '· epnt�a.abti�Q9tiyr ;ÎJ1tr�
�ve11tual� ,�on-şlf�o�cpi;.ţijn ,qşlca(; şi1acele�şi 1qci .�e®r�at�.
In interpretare mai trebuie ţinut seama şi de .ifaptuJ::că:Jn
geo�al Jn �rnisfera ,l,lorQ.io�'t ·<ino�ia:<il�llera.@ (te un corp
magn�ijq .� g ropat �sw,. complejjă, . . prez�otâlilct, !m · malli!Jl·în
par;lea . sudic?. şi ,u� minim (t:!ventu�. neg�ti�)Jn. PM�a.� ,şa
�rdirz_�. � ; =· ; I:)::; : : ::� ·; -:, . ! : ( :: : u: =�:.� ·l:�_�;F n l -):=, .:,,: sr�� ··· q r;.r ��-il.. -;;· /
. >.:::. •1 , .Jn .wod!t!il e.,:,� DJ?i:i:ŞţJŞ;:' i f} t!3 rpse�Ellii :<I!WmqJ�j 1 ,
,C81)�esţe: sigv� i�!3Fit:!Uiţ�,� 9. @[ll).tr;u§�!:!,dirl\-rŞi�t�i ,v_�i sau
�ăr�midj, �Qflt�t:fl-: �m.�liA' @gro� ·-a; .u nJJ�r4ilir -p<;�vimentul
ţjfJUj, drym. Si:IU ·irnb��r$9 d il) ;$l�rrăJniqăr,af Yf"-!i �dtlCt
{J:ealizf3Hle o.�t�ei Vin t1.191#i, ciQplij�.�in :�alcij�;)mbioate :la
.capet�. (j ar p,-�lej�t§,pe un ,l!Weli i: dill ţ;;��g�l: '· -� ;: . . ·:
, , , , , : , ,, 'ţ�_lela,ltg .anom a hHini�r� (11 -s ,Y}i!�uot fpart� prob abil
,Q#flefi91Et d!'l�ziggrf:iîtigFGpate:, �\l�rn:L.m ve:®�E!. �r;cwt�risticile
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diieritele segmente).

, � . , Anorni'ilia :de..maxiQl Yf :pQr� -să fie: generată de un
; . . ;
dru,!ll- an.t�1 :Jil61V<Jt-cu. piatră4şistwi.:veczi} în· p�rte;:�: sa vestiGă
(acest pav:aJgenerând anp@lia,de maxim), dar CBF\tint:Jându
Ş� pe lrf\fW\11 anerT)X!.I�i qe min.im Vll;: urlde fie că, apest pa v,aj
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a · fost sCQ.s rf.ie -că el este .r.ealizat, d� dala a�asta,., din -piatră
de calcar {în ork:e -caz. ,<m<>malia V�l are- "Ca .sursă .-f�e
probabi lă ::�.:�o�sJrum). :Tot zidur{ vechi pot reprezenta. Ş.i
tendinţele � anomale ·.difl ::partea : .d e· nord-est a hărţii.:.{cele
perpendiculare pe anomalia �}. ..
: , , . 1 ::
Anomaliile VIII - X sunt generate. fo�[!El:QfOpaDj!_;_�
�ooe. ele: :micHHmensiuni care: prezintă llrtc pavaj:. din' .şisturi
verzi, sau pot reprezenta socluri de grupuri statuare. Zonele
de,::maxim·' nenominafizate ;_aici reprez-intă :coostrudi · .de
dimensiufli . iJJai mici; ·Sa1Ji;: având Îll vedere -metodolog ia de
efectl!(lre .aJ�tă$:UrâtQI'iiQr,. ctli:ar obiecte: mai mart gjn ceramică
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:O:.:mentiune ,specială,:r:o.erită anomalia ioelară ' {X�h
can� poate raprez.e.ntaun,bazin sau temelia unuiturn.(JeJOFmă
ciccular:�. cu rdiametrul: qe- oil:ca :8-10.m. •dar�jşf un tum�:�Loe
micL,dime[}Şiw;li . ::Dopă ·curn:•.am arătat; mai _sus, compleXLiJ
anQfl'lal )(l.b �ste.i etecM unui. ; ·stâlpA!e '.înaltă terJSiurre,
AnomeliHe;de::minim: XUI . :Şi: .XJV. şi · .O: parte-.din . alte . anomalri
a�mănătoa�,, reprez.iiltă: strazi:, j unele :dint�e; acestea:. ou
lărgime �elativ mar�{f'-ână:,la cea. 6 m). � ·
.
În privinţa geometriei tramei stradale;: coostatăm .că
şur�le, r��ectate 4n; ..anomalHI.e: il ·-şNv··sllh�'perp_eQdioulate
înt��le.fn timP:-Qe.ceJe rew-�za.nta��� aoomaJiileJILş� l,şunt
Rl!(ala�1ot�.ell;li:dar..nu aa::111Cadre� .in sjstemuJ a�maiHior
H·IV. :��probat�. �l e ·SiJn �de;gJene.natii· dife�te •' ·; · c;: :, • 1• , .
.) ] .;•.·: : : :� 4nt::cursuh:JunH: :OGtombrie a:.c. am sînGe:pu� .· ou
esislel;lţa -tehQÎCă �a; .MINAţ;):,_(ameol:og"":Costin :.B.ăjenaru),
yeriijcarea .�r�QIOgică • ·a:: urlQI'a :dintre ,- anomalijle.J �fi2!ice
certate:·® :!Joi P�tPJatout; � Vest>Eli!J tPăGatei:llrnpi:t.hscurt
afectat. a�or.�ţiuni nt��a::pefmiS:.a:�ifjcar�Hnail:amptă a
9r:il;)e.ipalelors afloma:lit 'M®ie:e, :daf Jrezult.a�le unei · :prime
s�!itmi> �@S.:5) ri�ţt_ confirmat perfecthattaJiloastră: . anomalia
de. fQrfflă lioe�rj notată lsiJL ·d escrjerea ode mai :sus . a hă[\ii
�n�tp�ri� care se ill1ir'ld6tPe::dir�ţiadvNM :- ES5rplto
ltmime d� PRSt� 200 f!;l;;s-a,dove:d it a-fiJrin8gineaJgoofizi.oă:·a
unf:lkr1iMl �etruit rornaGn lat �:!peşte:A;S·, m �i, •Situat·da
adâncimea de cea. 0,75 m, în timp ce cele douâ.· ao0rnalii
izometrice foarte locale corespund din pun�Lg� .cv.�9�-�
,a�h�IQgjc ·Uflei corn;Ştl\l.lcţii;sem icinru.larei,WO..:cillir:)i!ici;. de vârstă
��i !itiQă�(In inl�Uioru l " căreia ·-audost :�ăsite: ;şLJdouă . :Vase
.��egibij�;;:,fespec.tiv:o · CQilstruct,ie;dlnr:blocuri ele şistati v�r:zi
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mCIQ(l.e.t§l�tr.� re�ultate ca:Urmare a:�tor �erc.etărl a�ată
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CQI1W\yarea ;:Jspre,,. nord ,�,�t: -ve.şta1 ;earactmisticiiQr·: linear.�
:de�c;tat� eiA; j�i.l. :ant�ri_pară:j 1;prec.u m rŞ�.>tct, ,seri� de ;aspecte
J0arW-.1 iflter:eşant�.. legate , ;@ : ro.��onă.,.peri�Jic::i c-:a· aşezării
arhaice.� uo.de ,variaţiile ,<intensităţii'. oămpulU.i .-geomagnetic
desenează. Q.arie foarte pu�nic rnagnetieă.;posibil .rezuUaLal
unei incendieri pe arie extinsă (câteva hectareţ;a.,loouill:ţe}l3r
existente in aria respectivă, in imediata apropiere a zidului de
incintă arhaic.
Zona de la S de Platoul d e V . -� : , �.c 'c �;�· 't,
:: ).
_
_
, Metodolc,>g!a�masur�tonl��cr
f6st)nifflh�rp\ti aceeaş1
cu· cea utilizafă · pentru cerceTarea i6riei�P1atol.lldl de V, dar
importanta acestei zbne 'fiind considet�tf!t��h6F'm1�i' intcă
decât · cea cr zonei drn inteiHcirui· zieh)IJh:Je�"\hdntă' arha.it.
cercetării a'Ceste! zo n e i s-a �c'ordat \:Jrftimp ?eiaffv tc'6rt; :;2
.
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(sec III - 11 a. Chr.), cele câteva fragmente de amfore fiind un
argument în acest sens.
in ceea ce priveşte fortificaţia, demersul arheologic
a fost îngreuna! de faptul că zona este împădurită. Secţiunea
V a fost trasată perpendicular pe sistemul defensiv format din
două valuri şi un şanţ aflat între ele. Deşi aceasta nu a fost
terminată, putem face totuşi câteva observaţii preliminare.
Conventional am notat cu V1 valul dinspre interiorul aşezării şi
cu V2 cel dinspre exterior. Pe coama V1 am putut observa o
aglomeraţie de pietre şi o groapă lată de 1 m şi adâncă de 1 ,5 m, pe care le putem pune pe seama unei construcţii de tip
palisadă, afirmaţia rămânând însă ipotetică până la
terminarea cercetărilor. În faşa acestui val se află un şanţ de
formă triunghiulară în profil cu deschiderea de 4,5 m şi
adâncimea de- 2 m.
Diferenţa de nivel dintre cele două valuri in punctul
cercetat este de 2,2 m, în favoarea celui din exterior (V2).
Distanţa dintre vârfurile celor două valuri este de 22,5 m.
Ciudat este că în afara valului 2 nu am putut observa vreo
amenajare defensivă, pământul steril apărând la -o,s m. in
aceste condiţii, până la noi cercetări ne abţinem în atribuirea
unui rol defensiv celui de al doilea val.

Lucrarea ar trebui extinsă mai ales spre S şi V: în
partea sudică apare un grup de anomalii de maxim (colorate
în galben şi nuanţe de roşu) care indică o aglomerare de roci
active magnetic (şisturi verzi) sau, mai puţin probabil,
cărămidă, precum şi o înşiruire de mici anomalii care par să
descrie un cerc cu diametru! de circa 30 m (rămas puţin
deschis în partea sa de E), la S de această aglomerare (care
se află şi ea pe circumferinţa cercului).
in afară de aceste două zone anomale, se constată
că spre V valorile câmpului geomagnetic prezintă o tendinţă
de pozitivare (apar nuanţe de verde, galben şi roşu pe fondul
albastru deschis) pe o distanţă de peste 70 m, pe o bandă
orientată N - S.
Având în vedere faptul că această zonă nu a fost
cercetată arheologic (deşi gropi specifice indică activitatea cu
rezultate pozitive a căutătorilor de comori), interpretarea ei in
această fază rămâne riscantă: poate fi vorba de o arenă in
cazul zonei sudice şi de un drum N - S în cazul zonei vestice,
dar faptul că aici este cunoscută activitatea de oierit din
timpuri relativ recente, zona anomală sudică poate reprezenta
pur şi simplu un ţarc pentru oi (deşi în acest caz ar trebui
probabil să mai fi rămas ceva urme specifice şi la suprafaţă).
Fondurile necesare acestei cercetări au fost
asigurate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin
programul CERES.

95. Jupa, mun. Caransebeş, jud. Caraş-Severin [Tibiscum]
Punct: Zidină
Cod sit: 51038.01

Colectiv: Doina Benea - responsabil, Calin Timoc responsabil sector, Simona Regep - responsabil sector, Dorel
Micle, Gabriel Socol, Popescu Mihaela, Stefan Agotici (UV
Timişoara, CSIATim).

94. Jijila, corn. Jijila, jud. Tulcea
Punct: Cetătuie
Cod sit: 160B26.01

Colectiv: Gavrilă Simion - responsabil, Sorin Ailincăi (ICEM
Tulcea), Valeriu Sirbu (M Brăila)

În vara anului 2003 s-a încercat identificarea limitei
de SV a castrului mare de piatră de la Tibiscum printr-o
secţiune ce vine să completeze şi să clarifice săpăturile
arheologice întreprinse de prof. M. Moga în anii '70.
Secţiunea S 3/2003, cu lungimea de 1 2 m şi lăţimea
de 2 m, s-a săpat pe axa NS la capătul de S (colţul de SV) al
castrului mare de piatră într-o zonă în care s-a presupus că
râul Timiş a distrus, undeva în antichitate sau evul mediu,
latura de S a castrului.
S-a pornit de la o săpătură mai veche a prof. M.
Moga, chiar în marginea de S a rezervaţiei arheologice, pe
axa zidului de V a castrului, care încă este vizibil, pe panta
naturală lăsată de fostul curs de apă, într-o zonă în care braţul
răului face o cotitură dinspre SV spre NE distrugând zidul de
apărare al castrului.
În S 3 s-a descoperit la adâncimea de 1 ,5 m o
platformă de pietre de râu, amenajată artificial in antichitate,
lată de 1 ,5 m şi groasă de 0,30 m (formată din 4 rânduri de
pietre în cant şi un rând de pietre în pavaj) ce se extindea
exact pe axa zidului antic al castrului, continuând-ul spre
exterior (latura de sud) spre malul răului antic.
Pentru dezvelirea completă a platformei s-a
procedat la deschiderea casetei C 1 (6 x 2 m) spre V de S 3,
surprinzându-se întreaga amenajare a colţului acestei
platforme
"curgea" în unghi de 45• spre S şi SV pe panta
braţului răului Timiş.

Cercetările arheologice s-au desfăşurat in perioada
25 august - 6 septembrie 2003. Scopurile acestei campanii au
fost: continuarea investigaţiilor in zona estică (neimpădurită) a
aşezării, dar şi obţinerea unor informaţii privitoare la sistemul
de fortificatie din zona sudică a sitului.
i� sectorul estic al aşezării am prelungit sondajul
inceput in 2001 (S 1) cu încă 22 m, lungimea totală a acestuia
ajungând la 1 1 4 m, cu o lăţime de 2 m. Paralel cu această
prelungire am cercetat o suprafaţă de 22 x 2 m pe care am
denumit-o S 11.
in dreptul carourilor 36 şi 40 ale S 1, am trasat încă
două suprafeţe cu dimensiunile de 1 6 x 4 m, denumite S III şi
S IV. Stratul de cultură antic apare la o adâncime de 1 5/20 cm
sub nivelul actual de călcare.
În campania 2003 am cercetat in suprafeţele
amintite mai sus un număr de 33 gropi menajere care
conţineau o cantitate destul de mare de ceramică şi oase de
animale. in funcţie de materialul arheologic recoltat din aceste
complexe putem vorbi două momente cronologice ale
aşezării. Cea mai veche fază de locuire poate fi atribuită fazei
a 11-a a culturii Babadag, ceramica având analogii siilis(ice şi
tipologice cu aceeaşi etapă documentată in aşezarea
eponimă culturii.
Faza mai recentă, cunoscută doar prin materialul
ceramic din câteva gropi poate fi atribuită epocii elenistice
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Platforma de pietre a fost construită pe o amenajare
artificială a malului răului Timiş prin lasare de balastru in lutul
crud, peste care s-a amenajat apoi platforma din pietre de râu.
in partea superioară a platformei există o amenajare
" din pietre de granit semifasonate ce marca unghiul
in
treaptă
"
de incepere al pantei amenajate cu piatră de râu. Panta se
termină la o distanţă de 5,50 m cu o nouă amenajare "in
treaptă" din pietre de granit semifasonate, dispuse liniar şi
paralel cu celelalte, la adâncimea de 2 m. Presupunem că
această nouă delimitare marca nivelul apei intr-o amenajare
antică de tipul unui chei indiguit (modest dar practic) utilizat
pentru ancorarea bărcilor la mal.
Amenajarea cu pietre a malului răului continuă şi la
adâncimea de 2,20 m, dar din cauză că in această zonă S 3
intră in teritoriul arabil al sătenilor din Jupa, nu s-a putut
continua săpătura pentru surprinderea intregii lăţimi a
indiguirii.
Platforma cu pietre amenajată in zona superioară a
malului indiguit marca, se pare, cotul răului care aici face un
unghi de 90° spre SE, malul de est fiind doar cu balastru bătut
in lutul crud, fără amenajări din piatră de râu, fie datorită
faptului că această latură nu este expusă direct direcţiei din
care curgea râul, fie a fost spălată de apele răului la un
moment ulterior când, probabil, râul a spart digul şi zidurile
castrului.
Creşterea nivelului râului a dus, probabil, la
amenajarea, pe această platformă a unui zid din piatră şi
mortar, in mare parte distrus de localnici pentru exploatarea
pietrei şi care, printr-o serie de blocuri de calcar, marca una
din laturi (interioară) de E a platformei. Platforma şi zidul de
deasupra ei continuă pe axa N - S, fiind de fapt o continuare a
zidului de incintă al castrului, ce închidea latura de E dintre
castru şi malul răului [Dorel Micle].

cam p a n i a 2 0 C ��

În rest, cantitatea de materiale arheologice a fost
destul de redusă. S-au mai descoperit un mâner din corn de
cerb de la un arc, probabil reflex, un fragment de inel de sticlă
de culoare gălbuie, mici aplici de bronz de tipul " Pilzbeschlag" ,
probabil de la incăltăminte romană.
O altă casetă (C 8) la edificiul IV rămasă deschisă
de anul trecut C N2002, a fost lărgită şi excavaţiile au coborât
până la solul viu. C B/2003 (3, 1 O x 7 m), aflată la o distanţă de
2 m faţă de zidul dublu al incintei castrului mare, a oferit un
sărac dar interesant material arheologic.
Fiind poziţională în preajma valului castrului, nu ne
aşteptam să găsim piese arheologice prea multe. Pe grundul
suprafeţei (-1 ,90 m) am surprins resturile de fundaţii din piatră
ale unei construcţii de tip baracă anterioare ridicării castrului
mare. Din îndreptarea profilului în această casetă au mai
apărut o aplică traforată de bronz, ceramică uzuală roşie şi
cenuşie şi un dupondius de la Traian.
Stratigrafia este deranjată în multe locuri de
intervenţii moderne şi depuneri de pământ rezultate din
excavaţii anterioare din preajma zidului de incintă. Totuşi
trebuie să menţionăm existenţa unui strat de incendiere
apărut imediat peste nivelul prim de călcare din această zonă,
atunci când aici exista o baracă din lemn, cu pereţii ridicaţi pe
un rând de pietre de râu.
Tot la cealaltă extremitate am efectuat o secţiune de
control şi apoi o casetă pentru a putea măsura lungimea reală
a acestei construcţii care a fost ridicată paralel şi în imediata
apropiere a zidului estic de apărare a castrului.
În S 2/2003 (13 x 1 m) am surprins relaţia dintre
exteriorul şi interiorul edificiului IV, care nu depăşeşte în
lăţime 4,5 - 4,6 m. Pe lângă zidul ce mărgineşte clădirea am
descoperit un sistem de hipocaust ridicat pe piloni de
cărămidă şi ziduri mici din piatră de rău legate cu mortar nu
mai late de 0,20 - 0,25 m. Tot în acest capăt de clădire am
identificat o intrare cu portic lată de 2,75 m. Sub stratul de
cultură din interiorul edificiul IV am identificat via sagularis,
groasă de O, 1 O m, a castrului mic (li) la aprox. 4 m distanţă de
zidul de incintă al fortificaţiei.
Cele mai interesante materiale arheologice
descoperite aici sunt un opaiţ mic de bronz şi un denar de
argint de la Septimius Severus găsit chiar pe o bază de
calcar, în gaura de fixare a unei coloane din portic.
Concluziile preliminare, ce pot fi trase cu privire la
funcţionalitatea edificiului IV din castrul tibiscens se rezumă
deocamdată la a părerea că intrarea cu portic şi sistemul
complex de încălzire nu susţin ideea unei bărăci aşa cum am
afirmat în urmă cu un an [Călin Timoc].

Săpăturile din castrul mare de la Tibiscum in anul
2003 s-au concentrat în mai multe sectoare importante:
principia - zona sacră (basilica); edificiul IV - extremităţile
clădirii (intrarea cu portic şi capătul opus).
În principia s-a executat o casetă in ultima parte
rămasă necercetată din basilica impozantului edificiu. C
N2003 (7,5 x 4,1 5 m) a fost trasată la 0,30 m de C N2002 şi
0,40/0,65/1 ,2 m de zidurile ce delimitează interiorul acestei
"zone sacre", cercetată prima dată de M. Moga la sfârşitul
anilor '60. Scopul cercetării noastre era de a verifica
stratigrafia şi identificarea unor urme de locuire romană
anterioare existenţei clădirii comandamentului.
Stratigrafia destul de simplă - fără cei 0,80 m
decopertaţi de excavaţiile lui M. Moga - începe de pe
podeaua de mortar, groasă (5 cm), dar in mare parte distrusă,
sub care am putut identifica o altă podea de mortar din var
ceva mai bine păstrată. Această structură de podele au fost
susţinute de un strat de nisip cu pietriş şi un pat de bolovani
gros de 0,50 m. După înlăturarea destul de dificilă a acestui
strat de pietre de carieră a fost identificat un nivel de arsură,
subţire, pe alocuri abia sesizabil şi un strat de lut de
amenajare. Din acest strat am descoperit in centrul suprafeţei
o groapă menajeră cu diametru! de 1 ,2 m, din care am recoltat
o cantitate destul de mare de ceramică, cele mai întâlnite fiind
ulciorul şi amfora.

Thermae

La 71 ,45 m E de clădirea Muzeului Rezerva9ei
Arheologice Tibiscum şi la 1 5 m de colţul de SV al edificiului
respectiv a fost trasată o secţiune de 18 x 1 ,50 m în vederea
delimitării spre E a edificiului XII din vicus-ul militar. Cu
această ocazie au fost identificate urmele unui clădiri care a
fost înzestrată cu bazine de apă şi sistem de încălzire
(hypocausQ. S-au constatat mai multe etape de locuire după
cum urmează:
O 0, 30 m humus actual;
-
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-0,30 -1 ,1 O m un strat dens de dărâmătură cu ţigle, olane,
fragmente ceramice databile în secolele III-IV;
-1,1 o -1,50 m un nivel de locuire ga\benă-castanie în care
apar bolovani mari de calcar, mortar, caramizi şi ţigle cu
stampila NPT (în \igatura), CIS şi CIV aparţinând trupelor din
castru: numerus Palmyrenorum Tibiscensium, cohors 1
Sagittariorum, Cohors 1 Vindelicorum.
in partea centrală a secţiunii s-a conturat _o
construcţie care a impus trasarea unei casete de 8 x 4 m. In
spaţiul dezvelit s-a conturat o absidă, care intr-o faza
ulterioară a fost obturată prin introducerea unui praefurnium.
Spaţiul interior al absidei dispunea de o podea cu suspensura,
stratul gros de cocciopesto cu mai multe refaceri se păstra în
partea de nord-vest a absidei. Canalul praefurniului a fost
construit din cărămidă legată cu mortar. Edificiul care se
conturează este cu totul nou şi nu apa�ine clădirii XII. La V de
absidă se conturează un spaţiu care a avut de asemenea o
podea su �ţinută pe pile din cărămidă.
In exteriorul absidei, în partea de nord-vest a fost
dezvelită o amenajare târzie apa�inând unui cuptor de topit
minereu de fier (?) cu urme de zgură, metal topit (diametru:
1 ,00 m). Această amenajare târzie a avut loc după
dezafectarea construcţiei. Adâncimea la care apare podeaua
de cocciopesto este 1 ,40 m, iar suspensura este păstrată
până la 0,60-0,75 m.
Materialul arheologic rezultat este extrem de modest
ca factură constând mai ales din ceramică, nu oferă prea
multe elemente de incadrare cronologică, doar cadrul larg al
secolelor 11-IV.
Edificiul in discuţie face parte dintr-un complex de
băi militare, care se pare ca au aparţinut trupelor Numerus
Palmyrenorum şi cohors 1 Sagittariorum. Timpul scurt afectat
cercetării în campania din acest an nu oferit mai multe
elemente cu caracter istoric [Doina Benea].
Cercetările arheologice efectuate la Tibiscum în
castru şi vicus au adus precizări importante privitoare la istoria
complexelor studiate.
În castru a continuat cercetarea edificiului din zona
de E a castrului, s-au adus noi precizări stratigrafice şi de
organizare internă a clădirii.
La SV de castru a fost identificat un sistem de
amenajare în panta a unui chei, probabil pentru apărarea
zonei in discuţie de apele râu lui Timiş.
La 71 ,45 m de clădirea Rezervaţiei arheologice un
sondaj a permis identificarea unui complex de thermae,care
pe baza ştampilelor tegulare descoperite poate fi atribuit lui
cohors 1 Sagittariorum şi numerus Palmyrenorum
Tibiscensium. Se constată şi o amenajare cu caracter
meşteşugăresc de secol IV.
Planşa 34.

Abstract:
The archaeological investigations in the camp and vicus !rom
Tibiscum offered some important information about the history
of this complex. In the camp the investigations upon the
building !rom the eastern side continued. South-west !rom the
camp we identified a platform, probably !rom a quay along the
river Timis. Al 71 .45 m !rom the building of the Archaeological

din

�l on: d n i a - campania 200j

Reservation a thermae complex belonging to cohors 1
Sagittariorum and numerus Palmyrenorum Tibiscensium was
identified.
96. Jupa, mun. Caransebeş, jud. Caraş Severin [Tibiscum]
Punct: La Drum- Zăvoi (Cetate sau Peste Ziduri)
Cod sit: 53407.02

Colectiv: Adrian Ardeţ - responsabil (MJERG Caransebeş},
Lucia Carmen Ardeţ - responsabil sector (Liceul Teoretic
"Traian Dada" Caransebeş)

Având în vedere proiectul de reabilitare şi punerea
in valoare a Rezervaţiei arheologice de la Tibiscum, proiect
demarat în anul 2000 şi concretizat prin finalizarea lucrărilor la
patru din cele 1 O clădiri componente ale municipiului roman
Pentru anul 2003 au fost prevăzute lucrări de
conservare primară la clădirile 1 şi 11 din aşezarea civilă.
Datorită fondurilor insuficiente s-a considerat ca fiind
primordial efectuarea de lucrări de conservare doar la o parte
din clădirea VII rămasă neterminată încă din anul 1985.
Această clădire a fost cercetată integral de către
Marius Moga2, cercetare reluată de către Doina Benea în anul
19823.
Pentru a putea demara lucrările de conservare, în
prima fază s-a trecut la curăţarea şi degajarea terenului de
vegetaţie, care acoperea o bună parte din clădire.
Clădirea VII se compune de fapt din două clădiri
construite in etape diferite. Clădirea VII A care suprapune
Clădirea VII B, are o formă pătrată cu laturile de 1 3,30 x 1 1 ,40
m şi cu o grosime de 0,80 m. Zidurile sunt construite din piatră
de râu legată cu mortar peste care am constatat existenţa
zidăriei din cărămidă. Tot perimetrul acestei construcţii a fost
refăcut cu piatră de râu peste care s-a pus o şapă de ciment
care să reziste la intemperii.
Clădirea VII B reprezintă prima fază a construcţiilor
din piatră şi a necesita! lucrări de conservare primară doar la
o parte din fundaţii. in principal s-a lucrat la prelungirea zidului
de incintă pe o lungime de 10,70 m şi o grosime de 0,80 m şi
zidul aflat în interiorul clădirii VII A pe o lungime de 5 m. O
atenţie deosebită am acordat conservaru zidurilor
compartimentale care fac parte din atelierul de olar descoperit
la începutul anilor '80. Aceste fundaţii sunt realizate din piatră
de râu legată cu mortar şi sunt extinse pe o lungime de 6,80 x
6,80 m şi au o grosime de 0,40 m.
Lungimea totală a zidurilor conservate este de 120
m din care 80 m de zidărie a fost refăcută pe fundaţia cu
lăţimea de 0,80 m şi 40 m lungime pe fundaţiile cu o lăţime de
0,40 m.
in faţa clădirii VII se află postamentele din piatră de
carieră pentru susţinerea monumentelor. Aceste postamente
au dimensiunea de 1 ,20 x 1 ,20 m şi s-a reuşit conservarea
unui singur postament peste care s-a pus şapă de ciment.
in total a fost pusă şapă de ciment pe o suprafaţă ce
însumează 84 m2 .
Pentru o conservare cât mai eficientă şi mai trainică,
zidurile care au constituit obiectul lucrărilor au fost curăţate şi
completate cu piatră de râu. Peste acestea s-a turnat o şapă
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de cea. 5 cm de ciment pentru a păstra cât mai bine fundatia
'
acestora pe timpul iernii.
Pentru campania arheologică din anul 2004
propunem finalizarea cercetărilor arheologice la clădirea XIII şi
continuarea lucrărilor de conservarea primară la Clădirea 1 (1 )
şi 11 (2). [Adrian Ardeţ]

camp a n i a 2003

edificiilor antice, construite din piatră legată cu pământ,
precum şi pentru repararea (la sec) unora dintre zidurile astfel
alterate. S-a constatat că, in absenţa unei ingrijiri permanente
sau a erbicidării sistematice, vegetaţia spontană tinde să
acopere întregul sit, invadând, in egală măsură, zone încă
necercetate, în curs de cercetare sau deja restaurate. În unele
puncte din sectoarele aflate în curs de cercetare au putut fi
observate urme de excavaţii clandestine, având drept scop
probabil extragerea de obiecte mărunte in vederea valorificării
pe piaţa de antichităţi. Condiţiile de totală izolare ale sitului fac
deosebit de dificilă urmărirea responsabilă a fluxului de
vizitatori ocazionali, în ciuda existenţei unui post de pază
permanent, asigurat de ICEM Tulcea.

Note:
1 . A Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ, Tibiscum-Aşezările romane,
Cluj-Napoca, 2004, p. 83-91, fig. 35-36, pl. XVII.
2. M. Moga, Tibiscum, RevMuz 2, 1965, p. 433
3. D. Benea, Cercetări arheologice in aşezarea civilă de la
Tibiscum (Edificiul VII), Banatica 7, Reşiţa 1 983, p. 203-225
Biblografie:
Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ, Tibiscum-Aşezările romane,
Editura Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2004.
D. Benea, Cercetări arheologice in aşezarea civilă de la
Tibiscum (Edificiul VII), Banatica 7, Reşiţa 1983, p. 203-225.
M. Moga, Tibiscum, RevMuz 2, 1 965, p. 433

Sectorul de SE
Mihaela Mănucu-Adameşteanu - responsabil sector, Monica
Mărgineanu-Cârstoiu, Ştefan Bâlici, Anca-Christina Dan .
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Săpăturile arheologice desfăşurate in anul 2003 au
avut in vedere continuarea cercetării traseului incintei greceşti
pe latura de sud a aşezării, iniţiată în 1999. Până în prezent,
traseul zidului a fost pus în evidenţă prin secţiuni cu lăţimea
de 2 m, amplasate la intervale de aproximativ 20 m, de-a
lungul terasei sudice a Capului Dolojman, în afara zidului de
apărare romana-bizantin. Ca urmare a executării casetei C02V, în anul 2002 s-au putut efectua observaţii asupra
modului de construcţie, a relaţiei stratigrafice cu urmele de
vieţuire anterioare şi posterioare, precum şi în legătură cu
intervalul în care a funcţionat monumentul2. În acest context,
cercetarea din 2003 a urmărit verificarea acestor observaţii
prin degajarea unui nou tronson de zid şi evidentierea unor
detalii constructive. În acest scop, la V de C-o2v, a fost
deschisă caseta C-03, cu dimensiunile de a m (N - S) x 9 m (E
- V) ; totodată, s-a reluat cercetarea în sondajele a şi b din C02V şi, ulterior, a suprafeţei dintre ele, în scopul urmăririi
reliefului stâncii antice şi a raportului dintre acesta şi fundaţia
incintei. Intre C-03 şi C-02V a fost lăsat un profil cu lăţimea de
1 m, ca şi între C-03 şi secţiunea S IG003/2001 . Ca şi in
campaniile precedente, terenul pe care a fost amplasată
caseta C-03 prezintă o pantă accentuată pe direcţia N - S,
inregistrând o diferenţă de nivel de peste -2 m între nivelul de
călcare actual din capătul său sudic faţă de cel nordic.
Această particularitate a făcut ca straturile de depuneri
arheologice să fie discontinui, ca urmare a alunecărilor şi
spălării pantei de-a lungul timpului.
În caseta C-03, după îndepărtarea stratului vegetal,
cu o grosime de O, 15-0,30 m, situaţia arheologică s-a
diferenţiat în funcţie de vestigiile prezente : în partea de N, pe
o suprafaţă având lăţimea de 1 ,25 m - 1 ,50 m a fost identificat
un strat compact de pietriş, mortar şi lut ars, puternic tasat şi
purtând, pe alocuri, urme de incendiu (bulgări vitrificaţi).
Formând o adevărată platformă, cu grosimea de 0,20-0,25 m,
el a fost observat şi în campaniile precedente şi poate fi
raportat la incinta romana-bizantină din apropiere. Această
structură suprapunea un strat cenuşos prăfos, cu aspect de
dărâmătură, la baza căruia a fost identificat un nivel de
pământ bătătorit, marcat cu rare fragmente ceramice, bucăţi
de chiup şi olane fragmentare romana-bizantine (sec. VI p.
Chr.). Spre S, imediat sub stratul vegetal, au fost evidenţiate

Jurilovca, corn. Jurilovca, jud. Tulcea [Argamum,
Orgame]
Punct: Capul Do/ojman
Cod sit: 160653.02

97.

Colectiv: Mihaela Mănucu-Adameşteanu - responsabil,
Monica Mărgineanu-Cârstoiu (IAB), Florin Topoleanu responsabil sector, Vera Rusu (ICEM Tulcea), Ştefan Bâlici
(UAIM Bucureşti), lulian Vizauer (DCCPCN Tulcea), Anca
Christina Dan (Ecole Normale Superieure, Paris, Universite de
Reims, Ecole Doctorale), studenţii Claudia Muşter, Letitia
Coşnean, Ana-Maria Tudor (UAIM Bucureşti); George Nuţu
(UAIC laşi); Manuela Lebiti, Cristina Macamol (UO Constanţa)
Cercetările arheologice la cetatea greco-romană
Orgame/Argamum, corn. Jurilovca, jud. Tulcea, punct ,.Cap
Dolojman" 1 s-au desfăşurat in cursul lunilor august-septembrie
2003. Săpăturile au fost autorizate prin autorizaţia de săpătură
arheologică nr. 228/623 din 1 1 .06.2003, emisă de Direcţia
Arheologie a MCC. Finanţarea cercetării a fost asigurată de
Academia Română şi Consiliul Judeţean Tulcea. Ca urmare a
bugetului limitat, in anul 2003 au putut fi continuate cercetările
in doar două din sectoarele şantierului:
-sectorul de SE, zona extramuros, pe terasa de S - incinta
greacă (SIG), cu depuneri din sec. VI - III a. Chr. ; VI p. Chr.
-sectorul central, zona intramuros, la SV de bazilica 2, cu
depuneri din sec. V - VII p. Chr.
Protecţia in situ a vestigiilor antice s-a făcut prin
acoperire cu un strat de pământ, întrucât cercetarea lor va fi
reluată in campaniile următoare. Conform protocolului de
colaborare pe şantierul arheologic Orgame/Argamum,
inventarul mobil rezultat în urma campaniei 2003 a fost depus
integral la ICEM Tulcea, unde va fi restaurat, inventariat şi
conservat.
Nu s-au efectuat lucrări de restaurare sau
conservare definitivă la nici unul din monumentele sitului. În
schimb, o bună parte a fondurilor a fost consumată pentru
îndepărtarea vegetaţiei şi a molozului rezultat din degradarea
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nuclee de bolovani de piatră indicând, prin poziţia lor şi prin
materialul ceramic asociat, prezenţa dărâmăturilor incintei
greceşti. Observaţia din campaniile anterioare, potrivit căreia
împrăştierea acestor urme preponderent spre S ar putea
indica existenţa unei denivelări accentuate a reliefului şi in
antichitate, a căpătat o nouă confirmare. Sub stratul de
dărâmătură, gros de 0,40 m - 0,80 m, traseul incintei a putut fi
urmărit prin identificarea paramentului sudic, păstrat in situ pe
o lungime de 9 m şi o înălţime variabilă de 2 - 4 asize.
Emplectonul zidului, format din piatră nefasonată, legată cu
pământ galben amestecat cu praf de calcar, se păstreză pe
înălţimi inegale, in general descrescătoare de la S spre N.
Paramentul nordic al zidului nu a fost identificat in situ, pe
traseul său observându-se, in schimb, existenţa unui şanţ cu
lăţimea de 1-1 ,30 m. Faptul că acesta urmează riguros
traseul zidului, intre cele două tronsoane deja degajate în C02V şi 8003/2001 , sugerează că ne afiăm in faţa unei
demantelări sistematice a faţadei nordice a incintei, operaţie
ce a putut avea loc odată cu ridicarea incintei romana
bizantine. De altminteri, aspectul sub care se prezintă
tronsonul de incintă degaja! în această campanie pare să
sprij ine ipoteza refolosirii materialului de construcţie din incinta
greacă la edificarea fortificaţiei din ultima perioadă de viaţă a
oraşului3. La S de zid, la o adâncime variind, din cauza pantei,
între 0,60-1 ,1 O m, a fost identificat un nivel bătătorit, peste
care zac dărâmături din incintă (piatră de diverse dimensiuni,
nefasonată sau fasonată sumar) şi fragmente ceramice,
printre care predomină amforele. El pare să reprezinte ultimul
nivel de funcţionare al incintei greceşti. Dacă cercetările nu
vor aduce noi precizări, datarea lui pare a fi asigurată până
către mijlocul secolului III a. Chr., când se datează unele
dintre ştampilele de amfore descoperite pe el4• Acesta este şi
nivelul la care s-a oprit cercetarea în C-03, datorită epuizării
fondurilor alocate în anul 2003. Pentru relaţionarea
informaţiilor referitoare la incinta greacă obţinute până în
prezent, pentru fixarea în timp a momentului constructiv al
acesteia, precum şi pentru detalierea tehnicii de construcţie
este necesară continuarea cercetărilor în acest sector.
[Mihaela Mănucu-Adameşteanu]
Planşa 35-1.

Sectorul centrals
Florin Topoleanu - responsabil sector, Vera Rusu, lulian
Vizauer, George Nuţu, Cristina Macamol, Manuela Lebiti.
Cercetările din campania anului 2003 au urmărit
degajarea completă a edificiilor identificate anterior spre SV
de bazilica 2 şi obţinerea unui profil continuu pe latura de Sa
sectorului6, pentru întregirea stratigrafiei. În acest scop, pe
aliniamentul anexelor bazilicii, spre V, au fost practicate şase
noi casete, fiecare având dimensiunile de 5 x 5 m, separate
prin profile cu lăţimea de 1 m.
Toate zidurile dezvelite în campania anului 2003
sunt construite din blochete de piatră de talie mijlocie legate
cu pământ, majoritatea lor fiind aşezate direct pe stâncă, al
cărei nivel, în partea de N a cetăţii, este mai ridicat,
apropiindu-se de suprafaţa actuală de călcare. Lăţimea
zidurilor oscilează între 0,60 m - 0,70 m.

--

c: arnpa n i a 2003

În caseta 1 , în partea de V şi SE, au fost dezvelite
laturile unei încăperi cunoscute din săpăturile anterioare.
Primul nivel de locuire a fost găsit la -0,70 m şi este slab
păstrat, fiind perforat de dărâmătura masivă şi prezentând un
inventar arheologic sărac. Următorul nivel se conturează la 1,25 -1 ,40 m şi prezintă şi el denivelări, fiind acoperit cu multă
cenuşă, fragmente de ţiglă şi piatră măruntă. De-a lungul
zidului de E a fost dezvelit un cuptor de uz casnic, cu
dimensiunile de 1 ,30 m x 1 , 1 O m. Platforma cuptorului este
construită foarte ingrijit, din plăci de piatră, bine fixate în lut
ars, cu urme masive de arsură. Pereţii, păstraţi pe o înălţime
de 0,50 m doar pe latura de N, sunt căptuşiţi, la interior, cu un
strat gros de chirpic.
În caseta 11 dărâmătura masivă începe aproape de
la suprafaţa actuală de călcare. Au fost identificate patru
ziduri. Primul, apărut în colţul de SE al casetei, la adâncimea
de -0,46 m, se păstrează pe o lungime de 1 ,83 m pe direcţia E
· V. La adâncimea de -0,80 m, pornind din jumătatea profilului
de N, s-a conturat un alt zid, pe direcţia N - SV, din care se
păstrează doar 1 - 3 asize, pe o lungime de 1 ,30 m. Un al
treilea zid a apărut la adâncimea de -1 ,00 m, la mijlocul laturii
de E a casetei, orientat SE - NV, pe o lungime de 1 ,12 m. În
sfârşit, la -1 ,45 m, în colţul de SE al casetei, a fost descoperit
un zid gros de 1 ,03 m, lung de 1 ,85 m, orientat N - S, din care
mai bine se păstrează exterior de E. De-a lungul laturii de E a
casetei, la adâncimea de 1 ,25-1 ,45 m, a apărut stânca
promontoriului pe o lăţime maximă de aproximativ 2 m.
Particularitatea acestei casete, parţial cercetată,
constă în faptul că, în jumătatea de V, începând cu
adâncimea de -0,90 m. a apărut o mare cantitate de ceramică
grecească: fragmente de amfore de Thasos, Chios şi
Heracleea Pontică; ceramică getică, vârfuri de săgeţi din
bronz şi o monedă histriană cu roata. Acest material
arheologic, datat preliminar în sec. V-IV a. Chr., nu pare a
preveni din pământ adus spre nivelare sau umplutură. Aşadar,
avem de-a face cu unul dintre puţinele cazuri când, în partea
de N a platoului cetăţii Argamum se mai păstrează in situ
urme ale locuirii preromane. Probabil că o amenajre de epocă
romană (edificiu, stradă) construită în această zonă a păstrat
în fundaţie această depunere anterioară.
În caseta III, sub obişnuita dărâmătură, a apărut o
încăpere a unui edificiu cunoscut din campaniile precedente.
Cele două ziduri pornesc din colţurile de NE şi NV ale casetei
şi se întâlnesc la jumătatea laturii de S, formând un colt cu
aspect absidal. in interiorul edificiului au fost identificate do uă
niveluri de locuire la adâncimile de 0,60 m, respectiv 0,30 m.
Caseta IV interceptează traseul străzii străzii
principale, ce pătrunde in oraş prin poarta de pe latura de V a
fortificaţiei romane-bizantine. În caseta IV strada apare la
adânc imea de O, 15-0,50 m şi este construită din pietre de
mici dimensiuni, prinse într-un lut dur .
În caseta V strada se păstrează in colţul de SE, la
adâncimea de 0,25 m. Un zid orientat NE - SE delimitează
încăperea unui edificiu în care ne-am oprit pe un prim nivel la
adâncimea de 0,60, m. Acelaşi edificiu a fost identificat şi în
caseta VI. Un zid orientat NE - SV, pornind de la mijlocul
profilului de N, formează şi aici un colţ absidal cu o latură
orientată NV - SE Cercetarea in această casetă s-a oprit pe
un nivel din pământ galben şi resturile unui pavaj, situate la -

1 69
www.cimec.ro

C ro n ica

:::: e rceta n l o r

ar heoi o�] i l�c

ci 1 �1

O, 13 m - 0,62 m, diferenţa de adâncime fiind datorată pantei
accentuate din acest punct.
in cadrul inventarului arheologic descoperit se
remarcă şase opaiţe intregi sau fragmentare, cinci monede
din bronz, fragmentele unor recipiente din sticlă şi obişnuita
mare cantitate de fragmente ceramice provenind de la amfore,
veselă de masă şi de bucătărie. [Florin Topoleanu]

România -

campania 2003

Cultural National); Vera Rusu (Institut de Recherches Eco
Museales, Tulcea - membre). Aux recherches ont pris part
egalement : Anca-Christina Dan (Ecole Normale Superieure,
Paris&Universite de Reims-Ecole Doctorale) et les etudiants:
Claudia Muşter, Laetitia Coşnean, Ana-Maria Tudor,
(Universite d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu" ,
Bucarest); George Nuţu (Universite "Al. 1. Cuza ", laşi);
Manuela Lebiti, Cristina Macamol (Universite "Ovidius"
Constanţa).
Dans le secteur du sud-est l'objectif de la recherche
a ele l'identification du trace de l'enceinte d'epoque grecque
classique du câte meridional de l'etablissement. Des tronQons
isoles de ce monument avaient ete degages anterieurement
en proximite de la pointe du promontoire Cap Dolojman. Les
fouilles de 2003, engageant une superficie de 8 x 9 m (C-03),
ont porte a la decouverte d'un nouvel tronQon de la muraille,
edifiee en pierre locale (calcaire) liee a la terre glaise. Comme
vu a l'occasion des recherches anterieures, le monument est
fortement marque par les traces d'une demolition
systematique pratiquee, selon toute vraisemblance, a
l'epoque romaine tardive, lors de la construction d'une
nouvelle fortification du site. Une empreinte claire de cel effort
est la tranchee longeant le câte nord de la muraille grecque,
resultee de l'enlewement de son parement. Du parement
meridional sont restees en place quelques rangees (2-4
assises) de blocs de dimensions diverses (0,60 x 0,40 x 0,25
m; 0,57 x 0,35 x 0,30 m; 0,46 x 0,32 x 0,22 m). Les details de
datation du monument sont a extraire du l'etude des
observations stratigraphiques et de l'inventaire ceramique, ce
qui reclame la continuation du projet pour, au moins, deux
autres campagnes. Pour l'instant, l'on peut affirmer qu'il etait
en fonction a l'epoque classique et hellenistique, jusqu'a un
moment a situer vers le milieu du Ilie s. av. J.-Chr.
L'objectif de la recherche dans le secteur central a
ele le degagement d'une suite d'edifices, partiellement
explores au cours des annees precedents, et la completion
des observations stratigraphiques. On a pratique six casettes,
ayant les dimensions de 5 x 5 m, du câte sud du secteur et a
l'ouest des annexes meridionales de la basilique no. 2. On y a
identifie des tronQons appartenant a plusieurs murs d'edifices
datan! des V-VIes s. apr. J.-Chr. (casettes 1, 11, III, V, VI), un
four menager (casette 1), un tronQon de la rue principale de la
viile romaine tardive (casettes IV-V) et un depât (couche
archeologique) in situ datan! des V-IVes s. av. J.-Chr. La
recherche va se developper aux annees suivantes dans le but
de devoiler la trame urbaine de la viile de basse epoque
romaine.

Planşa 35-2.

Note:
1 . Pentru prezentarea generală a sitului şi istoricul cercetărilor
vezi: Mihaela Mănucu-Adameşteanu, Orgame/Argamum,
Bucureşti,2001 ;
Tipored,
http://www.argamum.freeservers.com.
2. Eadem, CCA 2003, p.173-1 74.
3. Ibidem, p. 1 73.
4. Ibidem, p. 1 74.
5. Pentru amplasarea sectorului în cadrul sitului, v. Mihaela
Mănucu-Adameşteanu, Orgame/Argamum, fig. 14.
6. Principalele rezultate ale cercetărilor anterioare din sectorul
central sunt prezentate în Maria Coja, Noi cercetări in

aşezarea greco-romană de la Capul Dolojman - Argamum
(?), BMI 41 , 1972, 3, p. 33-42; Monica Mărgineanu Cârstoiu,
Mihaela Mănucu-Adameşteanu, Zidul de incintă romana
bizantin de la Argamum: un tronson din curtina de est, SCIVA
49, 1998, 3-4, p. 233-258; Florin Topoleanu, Argamum. Sector
"Bazilica //" {1981-1994). Consideraţii preliminare privind
locuirea romană târzie, Materiale SN 1 , 1 999, Bucureşti, p.

1 91 -201 ; Florin Topoleanu, lulian Vizauer, CCA 2003, p. 174175.

Resume·

Le projet de recherche archeologique systematique
"La cite greco-romaine d'Orgame/Argamum et son territoire"
s'inscrit dans le Programme national de recherche "Scythie
Mineure" . En 2003 des fouilles archeologiques se sont
poursuivies aux mois d'aoOt-septembre sur le site meme
d'Orgame/Argamum, grâce au financement assure par
!'Academie Roumaine (Institut d'Archeologie "Vasile Pârvan'',
Bucarest) et le Conseil Departemental Tulcea (Institut de
Recherches Eco Museales, Tulcea). Suite de restrictions
budgetaires, la recherche s'est deroulee seulement en deux
des secteurs du site :
- le secteur du sud-est, situe dans l'aire extra-muros, sur la
terrasse meridionale, avec des depâts datan! des Vl-llles. s.
av. J.-Chr. et du VIe s. apr. J.-Chr.
- le secteur central, situe dans l'aire intra muros, autour de la
basilique no. 2, presentant des depâts des V-VIIes s. apr. J.
Chr.
L'equipe de recherche : Mihaela Mănucu
Adameşteanu (Institut d'Archeologie "Vasile Pârvan"de
!'Academie Roumaine, Bucarest - responsable scientifique du
projet et responsable de secteur); Florin Topoleanu (Institut de
Recherches Eco Museales, Tulcea - responsable de secteur);
Monica Mărgineanu Cârstoiu (architec\e, Institut d'Archeologie
"Vasile Pârvan" de !'Academie Roumaine, Bucarest membre); Ştefan Bâlici (architecte, Universite d'Architecture el
Urbanisme "Ion Mincu" , Bucarest - membre); lulian Vizauer
(Direction Departamentale Culture, Cultes et Patrimoine

Une presentation generale du site a trouver dans : Mihaela
Orgame/Argamum,
Manucu-Adameşteanu,
Tipored,
Bucureşti, 2001 ; eadem, Orgame dans D.V. Grammenos
- E.K. Petropoulos (eds.), Ancient Greek Colonies in the
8/ack Sea, Thessaloniki, 2003, voi. 1, p. 341 -388;
http://www.argamum.freeservers.com.; egalement, consulter
la bibliographie citee dans les notes ci-dessus.
•

"
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Echipa folosită in acest an a fost compusă din
Ionescu Mihai Severus (doctorand la IAB), coordonatorul
săpăturii), Baetu Ioan, subofiţer, specializat in scufundări şi
Stan Andrei şi Grigore Ioana, studenţi FIB. Am beneficiat, de
asemenea, de sprij inul lui Necula Viorel, fost subofiţer, care a
asigurat transportul naval (fără de a cărui experienţă
debarcarea pe insulă nu ar fi fost posibilă) şi de al domnului
Popescu Aurel, managerul Facultăţii de Istorie, a cărui
pregătire şi bunăvoinţă a permis derularea in foarte bune
condiţii a contractului şi implicit a intregului proiect. Nu in
ultimul rând trebuie menţionat dl prof. univ. dr. Alexandru
Barnea, decanul Facultăţii de Istorie, fără ale cărui sfaturi
competente acest proiect unicat nu ar fi fost posibil.
Cercetarea s-a desfăşurat în perioada 8-16
octombrie 2003 şi a inclus in comparaţie cu alţi ani o
colaborare strânsă cu Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi cu
Poliţia de Frontieră. La nivel local am reuşit să ne punem de
acord in privinţa perioadei de cercetări in aşa fel ca ea să nu
afecteze perioada de cuibărire a numeroase specii protejate.
Studiile din această zonă merită un viitor mai bun, in aşa fel
încât cercetarea trecutului (arheologia) şi salvarea naturii să
coexiste.
Am demarat săpăturile din acest an printr-o secţiune
de 6 x 2 m. perpendiculară pe latura nordică a porţiunii de
incintă orientată NV - SE. Deşi săpăturile din anii trecuţi
impuneau continuarea cercetărilor in S1 , am renunţat
temporar la aceasta, deoarece stânca friabilă a insulei
ameninţa cu prăbuşirea in lac a porţiunii de NV a incintei
romane-bizantine (dealtfel, in fiecare an vânturile puternice şi
valurile mari dau un alt aspect malului nordic al insulei).
Secţiunea a fost compusă din trei carouri de 2 x 2 m,
numerotate de la V la E C-130;1 , C-130;2 şi C-130;3. Primul
carou a dezvăluit structura zidului de incintă al fortificaţiei.
Acesta este orientat spre NV (cu parament in opus
quadratum), şi are in compunere 13 blocuri, legate cu mortar
de culoare gri deschis, alcătuit din var, nisip, pietriş foarte fin,
fragmente minuscule de scoici. Prima asiză a tronsonului este
compusă din 10 blocuri, iar a doua din 3 blocuri (la baza
primei, asiza de reglaj, compusă din blochete de 4-5 cm
lăţime). Orientarea sa, oblică faţă de axa longitudinală a
insulei, permite un studiu atent al acestor elemente. Grosimea
curtinei este de 2,35 m. Blocurile de parament surprinse în
secţiune (latura de V a curtinei) sunt in număr de patru şi au
de la N spre S dimensiunile de 0,59 m, 0.49 m, 0,55 m şi 0,22
m, resturile având in aceeaşi orientare lăţimile de 0,15 m, 6
cm şi 4 cm. Blocurile din interiorul secţiunii (talpa zidului) au
de la N la S dimensiunile de 0,16 m, 0,87 m şi 0,38 m. Din
nefericire, timpul nu a păstrat decât substrucţia, din elevaţie
păstrându-se doar un rând de blocuri de parament, diferite ca
aspect de cele din exterior. Ele au de la N la S dimensiunile
de 0.40 m, 0.48 m, 0.46 m şi 0,22 m (talpa are lăţimea de 0,23
m). Mortarul este compus din nisip, var, scoică pisată şi
întreagă. Fundaţia este alcătuită din piatră neregulată, legată
cu mortar, liantul folosit având in plus in compoziţie fragmente
de cărămidă roşie. După cum observăm din blocurile de
calcar din structura zidului diferă ca aspect şi mărime de
conformaţia geologică a insulei. La un metru distanţă de faţa
interioară a curtinei, spre E. apare un alt zid, realizat din piatră
cu mortar, prăbuşit, după cum arată profilul, spre interiorul

98. Jurilovca, com. Jurilovca, jud. Tulcea
Punct: Insula Bisericuţa
Cod sit: 160653.03

Colectiv: Mihaela Mănucu-Adameşteanu - responsabil (IAB),
Florin Topoleanu - responsabil sector (ICEM Tulcea), Mihai
Severus Ionescu (Baza 90 Transport Aerian Otopeni), Andrei
Stan, Ioana Grigore (studenţi FIB), Ioan Baetu, Viorel Necula.
Insula Bisericuţa este amplasată pe teritoriul
localităţii Jurilovca, corn. Jurilovca, jud. Tulcea, la aproximativ
2.4 km SE de Capul Dolojman, în partea de S a lacului
Razim2. Primele prospecţiuni arheologice pe insulă se
datorează lui Paul Nicorescu. El a explorat-o în timpul când
conducea săpăturile de la Capul Dolojman (1 926-1 932) .
Scurtele sale referiri la rezultatele acestor investigaţii
menţionează urme neolitice, greceşti, romane şi bizantine,
inclusiv pe cele aparţinând unei fortificaţii cu zid din piatră
legată cu mortar. Accesul şi condiţiile de viaţă deosebit de
dificile au făcut ca vestigiile de pe insula Bisericuţa să rămână
necercetate sistematic multe decenii, în ciuda amplorii pe care
au căpătat-o, începând din 1965, investigaJiile arheologice de
la Capul Dolojman (Orgame/Argamum). lncepând din anul
2000 un proiect de cercetare arheologică sistematică a insulei
este în derulare, cu mijloace modeste şi pe perioade reduse,
impuse de condiţiile de izolare totală ale insulei. Iniţierea
acestor cercetări se datorează prof. univ. dr. Alexandru
Barnea şi se susţine prin efortul, entuziasmul şi tenacitatea
câtorva dintre colaboratorii săi apropiaţi. Prin rezultatele
acumulate în timp, ele pot contribui la precizarea cronologiei
vestigiilor de pe insulă şi la lămurirea relaţiei lor cu cele de pe
Capul Dolojman, precum şi a rolului celor două situri în diferite
etape ale istoriei dobrogene. Totodată, cercetarea arheologică
în curs la Bisericuţa îmbracă şi aspectul unei intervenţii de
salvare, întrucât, ca urmare a poziţiei sale, insula este supusă
unui intens şi accelerat proces de eroziune naturală, care i-a
schimbat mult aspectul chiar şi in cursul ultimei jumătăţi de
secol. [Mihaela Mănucu-Adameşteanu].
in luna octombrie 2003 am efectuat cercetări
arheologice in Insula Bisericuţa. Ea are aspectul unei limbi
complet stâncoase, lungă de 360 m şi lată de 58 m, jumătatea
orientată spre acest ultim punct cardinal fiind stâncoasă şi
acoperită în totalitate de stuf. Cealaltă jumătate este ocupată
de o colină de calcar triasic (înaltă de 9 m) cu marginile foarte
abrupte (aproape verticale) pe trei dintre laturi. Panta este lină
doar spre SE2. Această fâşie stâncoasă este inclusă in
rezervaţia ornitologică Periteasca-lnsula Bisericuţa-Gura
Portiţei, de care o separă un canal lat de 9 m şi adânc de
aproximativ -2,5 m, fapt ce intră in contradicţie cu hărţile (chiar
cele amănunţite) care o prezintă drept peninsulă. Contradicţia
este aparentă şi are la bază neactualizarea hărţilor. Patru
fotograme executate în decurs de cincizeci de ani (19532000) evidenţiază o creştere progresivă a apelor lacului in
acest interval, creştere ce culminează cu inundarea părţii mai
joase a insulei şi transformarea acesteia in peninsulă. Trebuie
precizat că ridicarea nivelului apelor nu are legătură cu
blocarea ieşirii de la Gura Portiţei, fapt petrecut mult mai
târziu.
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fortificaţiei. intre acesta şi curtină, la nivelul fundaţiei apare un
rest de pavaj compus din blocuri de piatră şi resturi relativ
mari de cărămidă. Săpătura nu a putut avansa în interiorul C1 30;3 din motive obiective. Vremea nefavorabilă de la mijlocul
lunii octombrie, avertizările de furtună precum şi condiţiile
grele de supravieţuire în condiţii de vreme rea nu au permis
continuarea cercetărilor. Aceleaşi condiţii meteorologice
nefavorabile nu au permis un alt proiect important, şi anume
cercetarea zidurilor scufundate, in condiţiile în care
echipamentul subacvatic a fost disponibil.
Mulţumesc MCC pentru fondurile primite şi
Rectoratului Universităţii pentru sprij inul acordat proiectului,
sprijin fără de care cercetarea propusă nu ar fi fost posibilă.
[Mihai Severus Ionescu]

Prin urmare, considerăm că situl de aici a funcţionat exclusiv
ca atelier de debitaj, informaţiile istorice pe care le poate
furniza fiind preponderent tehnologice. În acest sens, o latură
importantă a studiului de aici a constituit-o, ca şi în anii
anteriori, experimentarea diferitelor tehnici de debitaj pe
materiile prime locale, în scopul unei mai bune înţelegeri a
lanţurilor operatorii evidenţiate de analiza resturilor de debitaj
paleolitice. Cercetarea arheologică propriu-zisă a încercat
delimitarea precisă a arealelor de abandon al materialului litic,
recuperarea integrală a artefactelor şi precizarea fină a
repartiţiei spaţiale a fiecărui nivel de abandon.
Metoda de săpătură a urmărit deschiderea unor
secţiuni mai largi care să faciliteze identificarea planimetrică a
fiecărui nivel de abandon. Tehnica altimetrică este înlocuită cu
o atentă decapare in nivele minimale de câţiva centimetri, in
scopul observării precise a nivelelor de concentrare relativă şi
a structurilor topografice. Scopurile acestor tehnici sunt
facilitarea prelucrării statistice a întregului material, dar şi a
efectuării remontajelor, esenţiale pentru înţelegerea
organizării şi funcţionării unui sit atelier. Astfel, ca metodologie
a cercetării s-a aplicat modelul francez, utilizat pe şantierul de
la Etiolle. Fiecare carou, cu dimensiunile de 1 x 1 m,
beneficiază de un set de fişe de înregistrare a tuturor pieselor
litice, descoperite prin excavarea pe niveluri groase de 5 cm
şi, uneori, chiar prin răzuire.
Amplasarea noii secţiuni a incercat să acopere un
sector mai puţin cercetat al sitului, în vederea surprinderii cât
mai complexe a secvenţelor de debitaj şi a eventualei
succesiuni culturale şi/sau tehnologice din cadrul sitului.
Secţiunea XXVII a cuprins nouă carouri (1 x 1 m), din care,
din păcate, s-a recuperat un set litic modest (347 piese litice).
Din punct de vedere al stratigrafiei geologice, nu s
au constatat deosebiri faţă de campaniile anterioare,
succesiunea straturilor prezentându-se astfel:
- sediment provenit din activitatea antropică;
- sediment de acumulare slabă de humus, neconsolidat,
cenuşiu-brun ( 1 O YR 5/2);
- sediment cu textură lutos - nisipoasă, compact de culoare
brună- pal (10 YR 6/3) penetrat adesea de crotovine şi
cornevine ;
- sediment brun foarte pal (10 YR 7/3) cu textură lutoasă,
structură pulverulentă şi aspect loessoid. Foarte rar este
intersectat de cornevine;
- depozit cu aspect marmorat, în care alternează zonele de
culoare brun inchis (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.
Din punct de vedere al activităţii antropice, s-a
constatat concentrarea deşeurilor masive de prelucrare şi a
structurilor de debitaj nederanjate in partea inferioară a
secvenţei stratigrafice, în depozitul geologic 5, situaţie similară
celei din anii anteriori.
Partea superioară a secvenţei a oferit numeroase
piese litice diseminate, fără a putea invoca o concentrare
stratigrafică sau planimetrică evidentă.

Note:
1 . Pentru poziţia insulei in zonă, vezi planul de situaţie a
cc Raportului de cercetare arheologică în anul 2003» pentru
situl Orgame/Argamum, mai sus, în acelaşi volum.
2. Al. Barnea, Mihai Severus Ionescu, Valentin Bottez, Dana
lspas, 99. Jurilovca, corn. Jurilovca, jud. Tulcea. Punct: Insula
Bisericuţa, CCA 2001 , p. 1 23 şi Pl. 31 .
99. Lapoş, com. Lapoş, jud. Prahova
Punct: Poiana Roman
Cod sit: 133928.01

Colectiv: Marin Cârciumaru - responsabil, Mircea Anghelinu,
Ovidiu Cârstina - responsabil sector; Marian Cosac,
responsabil sector; Monica Mărgărit, responsabil sector (UV
Târgovişte)

În perioada 1 7.07 - 31 .07.2003 au fost continuate
cercetările in aşezarea atelier atribuită paleoliticului superior
târziu de la Lapoş - "Poiana Roman ". Finanţarea a fost
asigurată de MCC, prin intermediul MNIR, iar forţa de muncă,
de o grupă de studenţi ai Facultăţii de istorie - arheologie şi
istorie - geografie din Târgovişte, care au efectuat un stagiu
de practică. Lucrările s-au concentrat in partea de SV a
poienii, mai exact liziera pădurii şi imediat in dreapta drumului
ce duce la Valea Unghiului, unde, începând din 1998, au fost
decapate resturile mai multor ateliere de cioplire, in situ.
Obiectivele campaniei din acest an au fost:
decaparea exhaustivă a complexelor de cioplire din zona
adiacentă S XXI, S XXIV, S XXV, în vederea precizării
caracteristicilor tipa-tehnologice, obţinerea de eventuale date
stratigrafice suplimentare privind etapele ocupării sitului,
ridicarea topo si delimitarea exactă a celor şapte coline din
poiană. Nu în ultimul rând, având in vedere specificitatea
sitului (atelier de cioplire), s-a urmărit completarea datelor
privind sursele de materie primă, in funcţie de tipul de material
litic descoperit în anii trecuţi şi in campania din acest an. De
asemenea, pentru delimitarea mai precisă a suprafeţei sitului
au fost efectuate mai multe sondaje, in diferite condiţii
geomorfologice. in acelaşi timp, s-a continuat cercetarea Văii
Nişcovului in vederea identificării unui campament de bază, in
condiţiile în care săpăturile anterioare nu au dus .la
descoperirea unor dovezi care să indice punctul Poiana
Roman drept o aşezare permanentă sau de mai lungă durată.
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Analiza tehno-tipologică preliminară, efectuată pe
şantier, a oferit următoarele categorii tehnice generale,
grupate pe carouri.
Unul dintre obiectivele importante ale acestei
campanii a fost ridicarea topografică a zonei in care s-au făcut
cercetări arheologice, începând cu anul 1 993, delimitarea
exactă a suprafeţei poienii şi marcarea pe planul rezultat a
tuturor secţiunilor practicate. Măsurătorile au fost realizate de
domnul inginer Nicolae Tinel, şeful Oficiului de Cadastru, al
Consiliului Local Târgovişte, urmând ca la sfârşitul lunii august
să ne remită rezultatele, prelucrate pe computer.
Observaţiile din această campanie au întărit
supoziţia emisă de n9 i privind existenţa sigură a unui nivel
gravittian in acest sit. In acest stadiu al cercetărilor, este certă
apartenenţa unui mare volum al materialului litic la o tradiţie
tehnică cu afinităţi gravettiene. [Marin Cârciumaru]
Anexa 4.

1 00. Lazuri, corn. Lazuri, jud. Satu-Mare
Punct: Lubi Tag
Cod sit: 137979.01

Colectiv: Ioan Stanciu - responsabil (IAIA Cluj), Liviu Marta responsabil sector (MJ Salu Mare),Victor Vizauer (M Sighetu
Marmaţiei), Florin Curta,Caroline Bradford, Heather
Waugermann, Kelly Crandall, Jonathan Chandler, Justin Blair,
Jarred Craven, Sam Watson, Adam Gersten (University of
Florida, Gainsville), lurie Stamati, Paul Tătar, Marius
Ardeleanu, Emil Buteanu (UBB Cluj)
SituP se aftă in Câmpia Someşului inferior, la 2,5 km
NV de centrul localităţii, în partea nordică a şoselei Lazuri Peleşu Mare. Aşezările din mai multe perioade (epoca târzie a
bronzului, două orizonturi hallstattiene, aşezări distincte din
perioadele Latene C şi D, epoca romană imperială, apoi din
sec. VI - sec. VII timpuriu şi din secolul al VIII-lea p. Chr.) au
evoluat pe o suprafaţă de cea. 7 ha, intensitatea maximă a
locuirilor fiind constatată în po�iunea unui fost .,grind " .
Deocamdată, este cunoscut doar unul dintre cimitire, cu
morminte tumulare de incineraţie, identificat la 450 m V de
şezare. El ar putea fi legat de o etapă a evoluţiei locuirii din
epoca romană imperială2, dacă nu cumva a fost folosit de o
altă comunitate, cu o aşezare aflată la aproape 1 km spre E
(punctul .Râtul lui Bela"), vestigiile de aici fiind databile spre
sfârşitul epocii romane şi începutul epocii migraţiilor3.
In cursul campaniei 2003 (a X-a) a fost investigată
ultima po�iune din zona centrală a aşezărilor, fiind trasate
aici, succesiv, suprafeţele 47 (10 x 6 m) şi 48 (5 x 4 m). De
asemenea, a fost continuată cercetarea segmentului estic al
sitului, unde au fost deschise (la SV) suprafeţele 45 şi 46
(fiecare de 6 x 6 m), în continuarea suprafeţelor mai vechi
(sectorul a revenit colectivului american). Cu scopul de a
verifica extinderea locuirilor în direcţie estică, a fost prelungită
mai vechea secţiune SV cu alte două segmente (nr. 9 şi 1 0),
fiecare de 1 O x 1 ,5 m.
Ca aplicaţie a unui curs de arheologie medievală
europeană, la săpături a participat o grupă de studenţi de la
University of Florida, Gainsville, conduşi de prof. dr. Florin
Curta.

Stratigrafia surprinsă în suprafeţele 45-48 nu diferă
de cea cunoscută până acum. Situaţia din ultimele segmente
al SV confirmă diminuarea intensităţii locuirii în această
direcţie. Stratul de pământ negru se subţiază (grosime medie
de 0,20 m). Sub el există o foarte slabă depunere în strat, de
cel mult 0,1 0 m grosime (pământ gălbui), din care au apărut
sporadic cioburi preistorice. Sterilul arheologic este
reprezentat aici de o argilă cenuşie, mâloasă, formată într-o
zonă constant umedă şi care, după desecările recente, a
devenit foarte compactă. Nu au fost identificate pe parcursul
acestei campanii complexe databile in epoca Latene (C sau
D) şi nici medievale timpurii (din sec. VI-inceputul sec. VII p.
Chr. sau din sec. VIII p. Chr.). Din stratul de pământ negru şi
mai ales din umplutura complexelor din epoca romană provin
câteva cioburi lucrate la roată, în legătură cu locuirea din
perioada Latene C.
Au fost identificate şi cercetate doar complexe din
etapa târzie a epocii bronzului şi din perioada de început a
epocii fierului. Ne referim la ultima etapă din evolu'ia culturii
Suciu de Sus, respectiv la un orizont cultural, pe care l-am
numit Lăpuş 11 - Gava 1, datorită analogiilor pe care le are în
cele două medii culturale.
Complexul nr. 58 (suprafaţele 45-46). Locuinţă de
suprafaţă, distrusă în urma unui incendiu puternic, aşa cum
indică bucăţile de lut ars şi cenuşa rezultate în urma
combustiei structurii de lemn, descoperite pe cea mai mare
partea suprafeţelor 45 şi 46. Resturile locuinţei au fost
surprinse -0,64 -0,68 m, sub forma unei depuneri de chirphici,
care pe alocuri atinge o grosime de 0,2�,25 m. Platforma s
a păstrat pe o lăţime maximă de 4,80 m (in suprafaţa
cercetată) şi o lungime maximă de 7,80 m, orientală pe
direcţia SSE - NNV cu laturile mai lungi. Colţurile nord-estic şi
sud-vestic au fost afectate de trei fântâni din epoca romană.
Pe baza răspândirii fragmentelor de chirpici, lăţimea locuinţei
poate fi apreciată la cea. 5 m, iar cu ajutorul a 5 gropi de
stâlpi, conturate imediat sub chirpiciul ars, poate fi exact
precizată şi lungimea ei. Fragmentele de lut puternic arse ce
provin de la pereţi şi alte pă�i lutuite din construcţie, au
păstrat amprente de nuiele subţiri (sau, uneori, posibil şi de la
tulpini de trestii), dar şi amprentele unor pari groşi de până la O, 1 O m. Pe un număr mare de fragmente de chirpici sunt
vizibile urmele fibrelor lemnoase, dovedind că la construcţia
locuinţe erau utilizaţi trunchiuri de copaci despicaţi
longitudinal.
Cu excepţia unei jumătăţi de castron, ceramica
descoperită este fragmentară şi, frecvent, a fost puternic arsă
secundar. Fragmentele, uneori prezentând culoarea
roşie/neagră specifică, provin din vase mari pântecoase al
căror gât este decorat cu caneluri orizontale, castrone cu
partea interioară a buzei îngroşată, ceşti joase, cu mici
proeminenţe în zona diametrului maxim şi cu toarta mult
supraânălţată. Atât prin modul de confecţionare şi arde, cât şi
prin formele de vase ori decor, ceramica încadrează locuinţa
in etapa timpurie a culturii Gava.
În legătură cu această construcţie se afta groapa nr.
300a, de formă circulară în plan (diametru de 1 ,20 m).
Umplutura sa era formată din chirpici ars compact, provenit de
la dărâmarea pere\ilor locuin\ei învecinate. Diametru! său
mare, amplasarea sa în apropierea laturii de S a locuinţei şi
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faptul că pe fundul ei a fost descoperită jumătatea inferioară a
unei oale de dimensiuni relativ mari, ne face să credem că ea
avut în perioada în care afuncţiuonat locuinţa rolul unei gropi
în care se păstrau proviziile.
Complexul nr. 61 (suprafaţa 47, C. 1/B-C). Groapă
de forma literei "L" , cu lungimea maximă de 3,1 O m şi cu
lăţimea maximă de 2,20 m, surprinsă doar parţial, în colţul
nord-estic al suprafeţei 47. S-a conturat în stratul din epoca
bronzului, la adâncimea de -Q,75 m, distingându-se de strat
prin umplutura mai închisă la culoare, bogată în pigmenţi de
cenuşă şi în fragmente de chirpici. La o adâncime de 0,20 m
de la conturare, pe toată suprafaţa gropii a apărut un strat
subţire, compact, de cenuşă. Fundul gropii era alveolat,
prezentând adâncimi ce variază între 1 ,14 şi 1 ,40 m de la
suprafaţă actuală a solului. Inventarul recoltat consta în
numeroase fragmente ceramice de tip Suciu de Sus, oase de
animale şi un fragment de piatră de râşniţă.
Complexul nr. 62 (S. V, segm. 9, C. 1 -3 şi segm 10,
C. 1 ) . Dărâmătură de lut ars, slab păstrată, ce provine de la
pereţii unei locuinţe de suprafaţă. Resturile de pereţi au apărut
mai compact la adâncimea de -0,72 m, fiind răspândite pe
toată lăţimea secţiunii (1 ,5 m) şi pe o lungime de 4,60 m
(lângă profilul nordic, unde a continuat şi în segm. 1 0). Între
bucăţile de chirpici au fost descoperite fragmente ceramice
plasabile în etapa timpurie din evoluţia cuturii Gava, oase de
animale şi un ac de bronz, cu cap discoidal şi bulb.
Complexul nr. 63 (suprafaţa 47, C. 1/A-B). Groapă (
mai degrabă o alveolare) umplută cu pământ de culoare
gălbuie-cafenie şi consistenţă nisipoasă, conturată la
adâncimea de -1 ,06 m, sub stratul din epoca bronzului, în lutul
steril. Conţinea numeroase fragmente vegetale carbonizate,
provenind, probabil, de la paie de cereale. Au mai fost găsite
fragmente de lut puternic arse, oase de animal şi numeroase
fragmente ceramice de tip Suciu de Sus, printre care şi un
perete de vas, roşu pe o parte şi negru pe cealaltă.
Complexul nr. 58 (suprafaţa 47, C. 1 -3/B-D).
Delimitarea sigură a formei în plan a fost posibilă între -80-85
cm. În partea superioară avea formă relativ rectangulară, cu
colţurile accentuat rotunjite, orientat cu axa mai lungă pe
direcţia N - S, cu o uşoară deviere (dimensiuni pe axe: 3,78 x
3,1 8 m). În porţiunea central-sudică complexul era alcătuit, de
fapt, dintr-o groapă de mari dimensiuni, cu gura de formă
aproape circulară ( 3, 1 8 x 2,84 m), mărginită spre N de un
spaţiu rectangular ( 2,82 x 0,90 m), adâncit cu maximum -1 m
de la nivelul identificării şi uşor înclinat spre S, în direcţia
gropii. Marginile estică şi vestică ale acestei amenajări au fost
neregulat săpate, în trepte, coborând spre "podea" . De
asemenea, pe marginea nord-vestică a gropii exista o
alveolare de formă dreptunghiular-neregulată, cu o lăţime
maximă de 1 ,20 m şi adâncită cu cel mult 0,20 m de la nivelul
identificării. În cazul acesteia, umplutura era extrem de
compactă, fiind amestecată cu multă arsură, ciobuleţe, puţine
oase de animal, spre fund fiind găsite şi câteva bucăţi de
chirpici ars şi cioburi din epoca romană. De fapt, aceeaşi
umplutură a atras atenţia şi în cazul restului acestui
"apendice", săpat în 1993 (S. 1). Un "apendice" similar se afla
în capătul sudic al gropii. Pe o adâncime de -1 ,26 m de la
podeaua spaţiului adâncit aflat la N de groapă, aceasta are
formă cilindrică, îngustându-se uşor spre fund (până la

minimum 2,70 m diametru), apoi pereţii devin oblici, astfel că
de la -1 ,96 m ea se îngustează (diametre de 2 x 1 ,80 m). În
adâncime, a fost posibilă săparea complexului până la -3 3,1 O m de la nivelul identificării (-3,95 m de la actualul nivel de
călcare), deoarece ploile repetate şi apa de infiltraţie au slăbit
la modul serios pereţii, existând pericolul prăbuşirii lor.
Groapa a fost umplută premeditat, aşa cum indică
pământul cenuşiu, argilos, în alternanţă cu lentile de argilă
galbenă, înclinate oblic spre interior. În umplutura gropii
propriu-zise a apărut relativ mult chirpici ars (inclusiv bucăţi
mai mari), oase de animal şi puţine cioburi, în mare majoritate
preistorice, rulate. Aproximativ în mijlocul complexului
rectangular de pe marginea nordică, în apropierea podelei, a
fost găsită o fibulă de bronz cu piciorul întors pe dedesubt;
marea majoritate a ceramicii şi inventarului, în general, a
apărut în umplutura acestei amenajări. În exteriorul
complexului 58, dar în legătură aproape sigură cu acesta,
marcând un perimetru dreptunghiular (6,20 X 5,60 m),
completabil cu alte gropi, identificate în S. 1-11/1 993-94, se
aflau câteva gropi de stâlpi, de dimensiuni relativ mari.
Acestea pot fi interpretate ca resturi ale unei construcţii de
suprafaţă (acoperită), care proteja complexul nr. 58.
Cel din urmă, nu poate fi explicat decât ca fântână
ori, datorită dimensiunilor mari, este posibil să fi fost utilizat cu
funcţia unei veritabile cisterne, destinată acumulării şi păstrării
unor provizii serioase de apă potabilă. Nu este întâmplător
faptul că se află în imediata vecinătate a locuinţei nr. 2,
contemporană, aceasta cu dimensiunile cele mai mari
cunoscute până acum printre locuinţele epocii romane de la
Lazuri4 Examinarea definitivă a datelor obţinute, inclusiv
comparaţia cu porţiunile proxime, cercetate în anii 1993-94, va
confirma sau nu presupunerea referitoare la existenţa unei
construcţii dreptunghiulare care proteja această fântână. Un
astfel de caz (complexul 31 ), adică o fântână din epoca
romană, legată de o construcţie uşoară, chiar acoperită (de
presupus), mai există în aşezarea din epoca romană de la
Lazuri5.
Complexul nr. 60 (suprafaţa 45, C. 1 -2/B-C). Contur
stabilit la -Q,70 -0,75 m. Groapă cu gura de formă aproape
circulară (diametru! de 2,38 m). Pe primul segment al
adâncimii pereţii erau uşor înclinaţi spre interior, apoi de la
cea. 1 m (de la nivelul identificării) se îngustează brusc,
marginile complexului fiind verticale, cu o formă în plan a
gropii aproape patrată (1 x 0,94 m). Adâncimea maximă de la
nivelul identificării este de 286 cm (adâncime de la care apare
pânza de apă freatică). Groapa era umplută in partea centrală
cu pământ cenuşiu, omogen amestecat cu lut galben, iar pe
margini se aflau lentile de argilă galbenă, uneori amestecată
cu pământ cenuşiu. În ambele umpluturi, cu precădere în cea
cenuşie, au apărut multe bucătele de chirpici ars, mai rar
cioburi rulate, preistorice. În p�rtea superioară a umpluturii
menţionate se afla o alveolare accentuată (adâncă de
maximum -0,54 m de la nivelul identificării), determinabilă prin
umplutura închisă la culoare (pământ negru). În aceasta au
apărut relativ multe fragmente ceramice din epoca romană,
oase de animal, bucăţi de chirpici.
La 0,30 m deasupra fundului complexului cu nr. 60,
pe laturile estică, respectiv nordică, s-au păstrat in argila
mâloasă două dintre scândurile care alcătuiau structura de
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lemn a fântânii propriu-zise. Deşi erau macerate, fiind posibilă
doar recuperarea unor bucăţi mici, ele indică în termeni siguri
existenţa unei structuri de lemn, alcătuită din scânduri
îmbinate la colţuri. Tehnica constructivă este similară celei
surprinse în cazul altor două fântâni, săpate mai demult în
aceeaşi po�iune a aşezării6 adică iniţial a fost săpată o
groapă tronconică, mult mai mare decât fântâna propriu-zisă,
apoi pe măsura ridicării structurii de lemn (formă aproape
patrată în plan), spaţiul dintre aceasta şi pereţii gropii era
umplut cu pământ puternic tasat. Această umplutură se
desprindea de pe pereţii gropii, fiind vizibile şi in acest caz
urmele săpării, sub forma unor şănţuleţe verticale. În termeni
mai siguri, situaţia stratigrafică înregistrată indică umplerea
premeditată a fântânii, după dezafectare, iar în acea groapă
alveolată din partea superioară a complexului au fost
aruncate, pe o anumită durată, resturi menajere.
Groapa nr. 293 (suprafaţa 46, C. 1/C). Contur sigur
delimitat între -Q,60 -0,65 m. Marginea vestică era
intersectată de o groapă de stâlp modernă (nr. 292). Gură de
formă circulară, cu diametru! de 2,06 m. Formă tronconică în
secţiune, accentuat ingustată spre fund, adâncită cu 2,50 m
de la nivelul identificării. De la 2,1 O m, spre fund aşadar,
pereţii erau aproape verticali, astfel că segmentul final al
complexului avea forma unei gropi mai mici, circulară în plan
(cea. 0,70 m diametru!) şi cilindrică în secţiune. În această
po�iune (umplută cu pământ negru, mâlos, care conţinea
foarte multe bucăţele de lemn carbonizat) a fost găsit un
fragment din partea inferioară a unui chiup, lucrat la roată,
alături de alte câteva cioburi din vase databile în epoca
romană, de asemenea bucăti mici dintr-o vatră.
În partea superioa�ă a umpluturii şi în măsură din ce
în ce mai mică spre fund (mai ales în porţiunea centrală a
complexului), se afia pământ negru-cenuşiu, bogat pigmentat
cu granule de pământ/chirpici ars. Uneori, acesta alterna cu
lentile de argilă galbenă, parţial amestecată cu pământ
cenuşiu şi prezentând aceeaşi pigmentaţie. Această
umplutură se afia mai ales în apropierea pereţilor şi în măsură
din ce în ce mai mare spre fundul gropii. Deasupra gropii
cilindrice, care marca fundul complexului, se afla un strat de
argilă vineţie-cenuşie, mâloasă, gros de maximum O, 1 6-0,1 8
m . Majoritatea materialului din epoca romană (cioburi lucrate
cu mâna şi la roată, oase de animal) a apărut în partea
superioară a umpluturii complexului. Adâncimea totală a
acestuia, raportată la vechiul nivel de călcare, a fost de cea.
2,70 m. Nu poate fi explicat decât ca fântână.
Groapa 295 (suprafaţa 46, C. 1 -2/8-C). Complex
aflat la doar 1 ,1 O m E faţă de groapa 293. Contur delimitat la
0,60 m. Formă ovală în plan (2,20 x 1 ,80 m), orientat N - S cu
axa lungă. Formă uşor tronconică în secţiune (diametru! în
porţiunea fundului este de 1 ,48 m). Fundul complexului a
apărut la -1 ,80 m de la nivelul identificării, corespunzând unei
adâncimi de cel mult 2,1 O m în raport cu suprafaţa pe care se
călca în epoca romană. Partea superioară a complexului, pe o
adâncime maximă de 0,70 m, a fost utilizată ca groapă
menajeră, după dezafectarea şi umplerea gropii propriu-zise
(fântână, cel mai probabil); în această porţiune a umpluturii a
fost găsită marea majoritate a inventarului (ceramică din
epoca romană, oase de animale, resturi de lemn carbonizat).
Sub această alveolare, umplutura avea aspectul obişnuit

celorlalte fântâni, adică au fost înregistrate lentile succesive
de pământ cenuşiu, argilos (sporadic pigmentat cu bucăţele
de pământ ars şi cărbune) şi argilă galbenă, în care de
asemenea au apărut, sporadic, bucăţele de pământ ars şi
cărbune. Spre pereţi şi fundul gropii, argila galbenă era
uniform prezentă. Adâncimea mai mică în raport cu acele
complexe care, fără îndoială, pot fi calificate drept fântâni,
pune sub semnul întrebării posibilitatea de a susţine aceeaşi
explicaţie.
Groapa 291 (suprafaţa 47, C. 2/A). Identificată la
0,70 m. Probabil groapă menajeră ori utilizată pentru
exploatarea lutului. Formă oval-alungită în plan (1 ,42 x 0,94
m), orientată NNV-SSE cu axa lungă. Formă albiată în
secţiune (pe axa lungă) şi cu pereţii neregulaţi (pe axa scurtă);
fund neregulat, mai ridicat în po�iunea capătului estic. in
pereţii nordic şi sudic exista câte o scobitură, indicând,
eventual, intenţia de a se scoate lut. Adâncime maximă de la
nivelul identificării de --0,60 m. Umplută cu pământ negru
cenuşiu, afânat. Conţinea cioburi mărunte, majoritatea rulate,
preistorice, bucăţi de oase şi pământ ars. Cioburi din epoca
romană au fost găsită pe întreaga adâncime a umpluturii.
Datarea fântânilor cercetate în campaniile anterioare
rămăsese incertă, de aceea complexele de acest fel,
identificate acum, permit atribuirea unora dintre ele, cel puţin,
epocii romane. Imaginea locuirii din această vreme devine din
ce în ce mai complexă, chiar şi din punctul de vedere al
raportării habitatului la specificul mediului înconjurător, cu atât
mai mult cu cât se crede că zona a fost tot timpul dominată de
terenul umed, mlăştinos. Numărul mare al fântânilor găsite
până acum, iar într-un caz (complexul nr. 58) poate fi vorba
despre o adevărată cisternă, sugerează grija pentru
asigurarea apei potabile de bună calitate, posibil şi o perioadă
de climat mai secetos.
Note
1 . Identificat în 1 977 şi sumar sonda! in 1 977-78, 1 985 (Gh.
Lazin). Cercetarea sistematică propriu-zisă a început in 1 993.
2. Kotigorosko 1 998.
3. Matei, Stanciu 2000, nr. 79/1 48, p. 61 .
4. Stanciu 1 995, nr. 178, p. 1 45-149; Matei, Stanciu 2000, nr.
79/1 46, p. 53-54.
5. Matei, Stanciu 2000, nr. 79/146, p. 55-56.
6. Stanciu, Lazin, Marta 1 999, p. 63-64; Stanciu, Marta 2001 ,
p. 126
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în care s-a desfăşurat incinerarea, nici în legătură cu rugul
propriu-zis. Pe mijlocul laturii nordice, sub vatră, a apărut o
groapă cu gura ovală (0,40 x 0,30 m), cu profilul în formă de
sac, care se adâncea în pământul viu până la -0,40 m; în
umplutura sa de culoare cenuşiu deschis au fost găsite doar
bucăţi mici de cărbune. Destinaţia gropii nu poate fi precizată,
este însă posibil să fi fost o groapă de stâlp, într-o anumită
legătură cu ceremonialul de înmormântare.
După cum s-a observat deja în campania
precedentă, oasele calcinata, prezente în cantităţi destul de
apreciabila, erau răspândite pe întreaga suprafaţă a vetrei.
Dispersate pe vatră se aflau şi cantităţi mari de fragmente
ceramice, ce proveneau de la mai multe vase. Spargerea
rituală a ceramicii a avut loc, foarte probabil, în afara
perimetrului vetrei, aici fiind depuse doar părţi din vase.
Fragmente din aceleaşi vase au fost găsite şi în pământul ce
acoperea vatra, aici la diferite adâncimi.
Şi în acest an au fost descoperite pe suprafaţa
movilei de pământ din prima etapă de construcţie mai multe
mici vetre. Una dintre acestea a fost identificată la
demontarea martorului nordic (OA), între metrii 7,80 şi 9,50, la
adâncimea de -2,90 m. Ca şi celelalte vetre, şi aceasta a fost
puternic deranjată de pietrele din construcţia centrală. Avea o
formă aproximativ ovală (1 ,20 x 1 ,60 m), orientată NE - SV.
Culoarea sa era cărămizie cu pete negre-cenuşii şi maronii.
Pe vatră s-a aflat fragmente ceramice şi cărbune.
O vatră de dimensiuni mai reduse a fost pusă în
lumină la S de precedenta, în segmentul A, între metrii 1 1 ,65
şi 1 2,05. Avea o formă neregulată, cu lăţimea maximă de 0,35
m şi lungimea maximă de 0,60 m, şi prezenta carcateristici
asemănătoare.
La capătul construcţiei centrale şi parţial în
porţiunea liberă dintre contrucţie şi ring, sub martorul estic
(00) şi în segmentul C, la adâncimea de 0,70 m, se găsea o
altă vatră de formă neregulată, cu lăţimea maxirM de 1 ,60 m
şi lungimea maximă de 2 m, cu suprafaţa de culoare
cărămizie cu pete negre-cenuşii, pe care au fost descoperite
fragmente ceramice, cărbune şi câteva oase calcinata de mici
dimensiuni.
Sub martorul sudic (OC) a fost cercetată porţiunea
din rugul de incinerare aflat în marginea sudică a tumulului.
Au mai fost recoltate alte oase calcinata şi fragmente
ceramice.
în afara vetrelor, au fost găsite şi câteva depuneri.
Una dintre acestea se afla la marginea contrucţiei centrale,
sub martorul vestic şi în segmentele A şi B. Ea consta din
pământ de culoare cenuşiu deschis cu fragmente ceramice de
mici dimensiuni, cărbune şi numeroase oase calcinata. Forma
sa era ovală (1, 1 O x 3,1 O m) şi a fost amenajată parţial pe
solul antic, parţial pe marginea vestică a movilei mici.
O altă depunere a fost descoperită tot pe movila
mică, în segmentul A şi sub martorul stratigrafic vestic (OB).
Ea se extindea pe o suprafaţă de formă neregulată (lăţimea
maximă 1 ,1 0 m, lungimea maximă 1 ,1 0 m), era de culoare
neagră şi conţinea puţine oase incinerate şi cărbune.
În segmentul A, săpătura a fost adâncită cu -0,20 m,
până la nivelul solului antic. Şi în celelalte segmente a fost
adâncită săpătura, în unele porţiuni ajungându-se la solul viu.

Stanciu, Marta 2001 , 1. Stanciu, L. Marta, Lazuri, cam. Lazuri,
CCA 200 1 , nr. 101 , p. 125126.
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Abstract:

The site was found some years ago and some
diggings were made in 1977-78 and in 1 985. The systematic
researches began only in 1 993 and by 2003 the 10111
campaign was unfurling. In a lower area, swampy in the old
times, dependent on the inferior side of the river Someş, a
complex evolution of inhabitation was recorded, starting with
the Late Bronze Period to the 8111 century A.D.
As an applicative side of the course with the title
"Archaeological Field Practicum ", we had participants !rom the
University of Florida (Gainsville), coordinated by the associate
Professor of Mediaeval History Dr. Florin Curta.
In this year were discovered two important archaeological
complexes dating !rom the Late Bronze Age (no. 61 and no.
63), which revealed some pottery and other artefacts of Suciu
de Sus Culture. Another two complexes (No. 59 and No. 62)
are represented by the ruins of two burned dwellings !rom the
Hallstatt A Period. The ruins contain ceramics to be found also
in the cultures Gava 1 and Lăpuş 1 1 .
From the Early Mediaeval Period there haven't been
identified archaeological complexes but !here have been
found and studied other three wells (!rom the complexes no.
58, 60 an the pit no. 293) dating !rom the Roman period.
Because of its big dimensions, the complex no. 58 might have
been even a tank, meant for keeping considerable provisions
of water.
1 0 1 . Lăpuş, com. Lăpuş, jud. Maramureş
Punct: Podanc
Cod sit: 10823 1. 0 1

Colectiv: Carol Kacs6 - responsabil, Dan Pop (MJ
Maramureş)

Cercetările din anul 2003 în necropola tumulară de
la Lăpuş, finanţate de MCC şi MJ Maramureş, au început în 4
august şi s-au încheiat în 1 2 septembrie. La săpături au
participat şi studenţii Livia Ofrim şi Liola Pop de la Univ. Alba
Iulia, Emese Apai şi Raul Cardoş de la UBB Cluj.
Obiectivul campaniei a fost finalizarea cercetărilor
începute în 1995 în turnului 21 , cel mai mare din gruparea
tumulară 1, plasată pe terasa Podanc. S-a urmărit dezvelirea
integrală a vetrei centrale şi a complexelor surprinse în
campaniile precedente, identificarea unor noi complexe,
stabilirea stratigrafiei cu precizarea nivelului de apariţie a
pământului viu, demontarea martorilor stratigrafici.
S-a stabilit că într-o primă etapă de construcţie a
tumulului a fost ridicată pe solul antic, eventual în prealabil
nivelat, o movilă de pământ. În centrul acesteia a fost
amenajată vatra de incineraţie, care s-a extins pe o suprafaţă
de formă aproximativ rectangulară cu lungimea laturilor de
3,20 (E - V) x 2,80 m (S - N). În urma incinerării, s-a format un
strat de arsură gros în unele porţiuni de 0,03-0,05 m, care la
suprafaţă a primit o culoare roşiatică cu pete mari cenuşii
închis şi maronii. Nu s-au găsit date clare în privinţa modului
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Groapa 69, rotundă cu diametru! de 1 ,20 m şi adâncimea de
1 ,40 m, in umplutura gropii cenuşă, oase de animale,
fragmente ceramice.
Groapa 70, rotundă cu diametru! de 1 ,80 m, in formă de
căldare cu adâncimea de 0,90 m.
Groapa 71 , rotundă cu diametru! gurii de 1 ,40 m, săpată in
formă de butelie cu diametru! maxim de 1 ,85 m şi adâncimea
de 2,20 m; pe fund era aşezată o lespede de piatră; in
umplutură numeroase fragmente ceramice şi material
osteologie.
Orizontul roman târziu:
Locuinta 86, de suprafaţă cu laturile de 4,6 x 3,5 m, cu podina
situată la -0,30 m. Suprafaţa locuinţei era de lipitură provenită
din pereţii casei. Pe latura de NV era amenajat un cuptor din
lespezi de gresie de formă circulară cu diametru! de 1 m.
Inventarul locuinţei cuprinde o cantitate mare de fragmente
ceramice cenuşii zgrunţuroase (oale, străchini, vase de
provizii), o fibulă din bronz cu piciorul intors pe dedesubt şi o
altă fibulă din fier de acelaşi tip.
Locuinta 97 de plan rectangular cu podina situată la -0,45 m,
având laturile de 3 x 3,3 m neavând instalatie de foc şi nici
alte amenajări interioare. În umplutura loc� inţei s-au găsit
numeroase fragmente ceramice cenuşii fine şi zgrunţuroase.
Locuirea de epoca migraţiilor, sec. V-VI, a fost
documentată prin alte patru complexe cercetate in această
campanie:
Locuinta 98 a fost prinsă in S 47 intre m. 2 şi 5 pentru a cărei
dezvelire au fost deschise casete laterale de 4 x 3 m. Locuinţa
de formă rectangulară cu colţurile rotunjite avea dimensiunile
de 3 x 2,8 m. Nu au fost sesizate gropi pentru pari pe laturile
locuinţei, nu avea instalaţie de foc. Inventarul era format din
fragmente cenuşii fine cu decor lustruit şi ştampilat.
Locuinta 99 avea dimensiunile de 3,7 x 2,9 m şi podina
constând dintr-un strat de lut bătătorit, afiată la -0,50 m.
Inventarul era format din ceramică fragmentară specifică
acestui orizont.
Locuinta 100 cu laturile de 2,6 x 3,2 m avea podina situată la 0,80 m. Nu avea vatră de foc şi nici alte amenajări interioare,
inventarul era format din ceramică cenuşie fină cu decor
lustruit şi ceramică cenuşiu-negricioasă cu coaste la interior
specifică secolelor V-VI.
Locuirea medievală timpurie este reprezentată de
locuinţe semiadâncite ale căror dimensiu11i sunt greu de
precizat , ele adâncindu-se în general in nivelul de locuire
romană:
Locuinta 85 avea podina situată la -0,4 m. Pe latura de NV era
amenajat un cuptor din bolovani şi lespezi de piatră de formă
rectangulară cu laturile de 2 x 2 m, cu vatra lutuită. Pe cuptor
şi în jur s-au găsit numeroase fragmente cerarnice lucrate la
roata înceată, decorate cu benzi de linii în val.
Locuinta 87 a fost degajată prin caseta menită a dezveli
locuinţa 86. Aceasta avea o formă rectangulară cu colţurile
rotunjite cu dimensiuni de 3 x 3,4 m. Podina se găsea la -0,55
m, pe colţul nordic era amenajată o vatră ovală din bolovani şi
sfărâmătură din piatră. Inventarul se reduce la fragmente
ceramice lucrate la roata înceată cu decor specific format din
linii în val dispuse în benzi succesive.
Locuinta 88 avea dimensiunile de 2,8 x 3 m cu podina situată
la -0,5 m. În colţul de NV era amenajată o vatră delimitată de

sfărâmături din piatră, d e formă ovală cu diametrele de 0,7 x
0,9 m. Inventarul era format în exclusivitate din fragmente
ceramice lucrate la roata înceată.
Locuinta 94 a fost prinsă în S 43 intre m. 12 şi 15,3 fără a fi
dezvelită integral. În porţiunea dezvelită a fost delimitată
vatra-pietrar de formă rectangulară cu latura de 1 m.
Inventarul cuprinde fmgmente ceramice lucrate la roata
înceată şi un vârf de săgeată de fier cu aripioara databil în
secolul IX.
Locuinta 96 degajată prin S 45 şi caseta aferentă de 3 x 3 m.
Locuinţa de formă rectangulară cu laturile de 2,9 x 3,3 m avea
pe coltul nordic amenajat un cuptor de piatră cu laturile de 0,8
x 1 �. Podina neamenajată era situată la -0,70 m. În
umplutura locuinţei s-au găsit numeroase fragmente ceramice
lucrate la roata înceată decorate cu benzi de linii drepte şi în
val.
Prin investiga\iile din această campanie au fost
degajata noi suprafeţe din aşezările ce se succed în staţiunea
Stupini fiind înregistrate un număr important de complexe
arheologice din care s-a recoltat un bogat material aflat în
curs de prelucrare.
1 82. Suceava, jud. Succuva
Punct: Curtea a'omnească
Cod si: 146272.03

Colectiv: Florin H ;Ju, ŞtefJn Dejan (CMB Suceava)

Camp;:mia de cercetări arheologice sistematice de la
Curtea domnea�că din SJceava a continuat in anul 2003,
după o perioadă de doi ani de întrerupere (2001 - 2002).
Fondurile destinnte cercetărilor din campania anului 2003 au
fost asigurate de MCC, în cadrul Programului naţional de
cercetări arheologice, 9estionat de către MNIR. Lucrările de
cercetare s-au C:esfăşui<:,t în perioada 25 august 25
octombrie 2003 pn\ierui �eneficiind de o incintă îngrădită cu
gard de protecţie confr:: c;:Jnat din panouri metalice pe tălpi din
beton, amenajat în a�a fei încât, să nu fie afectate depunerile
stratigrafice exist;;n<e ia b\a locului.
Obieclivd; c:r,;etării din anul 2003 au vizat
extinderea ariei ce i1w2sLsare în sectorul V şi în sectorul S al
platoului pe ca;ro cxist3 rc.inele Curţii domneşti datând din a
doua jumătate a secolul�:i al XV-lea (epocă Ştefan cel Mare),
cu scopul culc�srii tm�ii nou set de date stratigrafice,
planimetrice şi volumfmice despre o serie de complexe
arheologice iden:;ric::: te in campaniile anterioare - L6, L7, C7
şi C8 (vezi planul 0ene:ul Jl săpăturilor). Un interes aparte 1-a
stârni! investigar.:a zone;i ce NV a corpului de ruine C 5, unde,
ar fi putut exista fiJ n j J �i a acelui zid de incintă al Curţii
domneşti, despre cJre s-a scris cu repetate prilejuri, pe
parcursul valori�cării publicistice a cercetărilor arheologice
desfăşurate în preajma şi în cadrul acestui monument, situat
în inima centrului istoric urban ,de vârstă medievală, de la
Suceava.
Au fost trasc:te în teren casetele C 1 - C 6 şi
secţiunea S 1/2003, c:ceasta din urmă, pe direcţia E - V,
având o lungime de 52 m şi o lăţime de 1 ,50 m (ideea
esenţială care a stat la baza amplasării in teren a acestei
secţiuni a fost aceea de a se realiza în aria sitului Curţii
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domneşti de la Suceava o magistrală stratigrafică
perpendiculară pe corpul de ruine C 4 datând din epoca
Ştefan cel Mare, in desfăşurarea căreia să se poată surprinde
stratigrafia generală a Curţii domneşti, de-a lungul a ceea ce
va fi fost in a doua jumătate a secolului al XV-lea, curtea
interioară a complexului.
De la bun inceput trebuie făcută observaţia că in
aria treimii estice a acestei secţiuni a fost interceptat traseul
cercetărilor din anii 1 974 şi 1 975, motiv pentru care s-au sistat
lucrările de cercetare in această zonă. Pe parcursul treimii
mijlocii a secţiunii S 1/2003, s-au putut descoperi însă,
traseele a două tronsoane de zidărie, orientate S - N
(nefundate in stratul de lut galben steril in adâncimea căruia de regulă - se află fundate complexele arheologice din piatră
existente in aria Curţii domneşti), pe care le-am atribuit
configuraţiei complexului C 8 descoperit pe parcursul
cercetărilor din campania anului 20001. Este încă devreme
pentru a se proceda la datarea definitivă a acestui complex, a
cărui configuraţie planimetrică rămâne deocamdată doar
parţial cunoscută, cu atât mai mult cu cât un nivel distinct de
construcţie, momentan îi lipseşte. Interesantă a fost însă
descoperirea in zona vestică a fundaţiei acestui complex
(secţiunea S 1/2003), a unei şape de mortar cu o grosime de
cea. 4-8 cm, lată (de la fundaţie spre E) de 2,1 O m, în
condiţiile in care, bordura sa estică, este perfect paralelă feţei
de pe aceeaşi parte a fundaţiei. Materialul ceramic recoltat de
pe acest nivel, datează de la începutul secolului al XV-lea.
Caseta C 1/2003 a fost trasată la colţul de NV al
corpului de ruine de pe latura de N a Curţii domneşti, într-o
zonă în care se ştia despre existenţa unor cercetări
arheologice efectuate în anul 1 985, cercetări ce au dus la
descoperirea complexului L 4 - locuinţă de suprafaţă, din
lemn, cu temelie de piatră2•
Această casetă (C 1/2003), a fost proiectată in
cadrul concepţiei de cercetare, pornind de la constatările
prilejuite de rezultatele investigaţiilor desfăşurate in apropiere,
în anul 2000, ocazie cu care s-a identificat în suprafaţa
casetei C 6.2/2002, traseul unui zid de piatră a cărui
configuraţie in plan părea a .închide" la V complexul L 4
descoperit in 1 985. Din motive obiective, cercetarea din anul
2000 in această zonă nu s-a putut desfăşura până la capăt,
constatându-se totuşi posibila neconcordanţă dintre cotele de
fundare ale celor două categorii de zidărie - temelia de piatră
pentru o construcţie de lemn descoperită in 19853 şi zidul
descoperit in 2000, al cărui corp fusese cercetat până la
adâncimea de 1 ,80 m fără a i se găsi talpa.
Deschiderea casetei C 1/2003 a prilejuit echipei de
cercetare constatarea faptului că, într-adevăr, zidul cu pricina
aparţinea de fapt altui complex, nominalizat acum cu
indicativul C 9. Este vorba despre o pivniţă de piatră, foarte
îngrijit lucrată la faţa interioară a zidăriei, pietrele fiind legate
cu lut galben steril, provenit probabil din chiar masa de argilă
dezlocuită prin săparea gropii de fundare a complexului. Pe
latura de V a acestui complex (C 9). existau două nişe
amenajate in corpul zidăriei, una descoperită anul acesta,
cealaltă descoperită in timpul cercetărilor din anul 2000. După
toate datele culese în timpul cercetărilor, acest complex a fost
- se pare - amenajat la începutul secolului al XV-lea şi scos
din funcţie în a doua jumătate a secolului al XV-lea, odată cu
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amenajarea corpului nordic de ruine al Curţii domneşti, corpul

c s.

La adâncimea de cea. 2,50 m sub un strat de
nivelare din lut galben purtat, a fost descoperit (probabil) un
gârlici amenajat din piatră, ţinând însă de o fază (mult ?)
anterioară etapei cronologice in care fusese amenajat
complexul C 9, care, il inscrie in planul său şi, ca atare, îl
suprapune. Dificultatea clarificărilor stratigrafice şi
planimetrice este determinată, in această fază a cercetărilor,
de faptul că, tronsonul C5 al ruinelor edificiului Curţii
domneşti, datând din epoca lui Ştefan cel Mare. suprapune la
rându-i, tocmai cu cclţul său nord-vestic, ambele complexe
aflate în situaţia descrisă. Notabil este şi faptul că la exteriorul
complexului C9, a fost identificată o groapă în care a stat un
stâlp de lemn cu diamelrul de 0,25 m, groapa fiind amenajată
în latura de pe aceeaşi parte a gropii de fundare a
complexului.
Caseta C 2/2003 a fost trasată perpendicular pe
tronsonul nordic al ruinelor Curţii domneşti, la o distanţă de 8
m spre E faţă de colţul sud-vestic al acestuia. Scopul
cercetărilor desfăşurate in cuprinsul casetei a fost acela de a
repera şi investiga jumătatea vestică a pivniţei aparţinând
locuinţei L 6, identificată pe parcursul cercetărilor din
campaniile 1 999 şi 2000. La adâncimea de cea. 0,50 m, faţă
de actualul nivel de călcare (ce nu mai este, din păcate, în
cuprinsul Curţii domneşti de la Suceava, decât nivelul obţinut
în zonă ca urmare a răzuirii severe, cu mijloace mecanice, a
terenului), s-a interceptat masa de umplutură a pivniţei. Este
vorba despre o succesiune de niveluri cu grosimi variabile,
depuse peste masa arsurii propriu-zise a complexului,
rezultată în urma prăbuşirii în golul pivniţei, a resturilor
incendiate ale locuinţei care a existat deasupră-i. Complexul,
căruia de această dată i s-a aflat lărgimea (4,43 m), a fost
amenajat la sfârşitul secolului al XIV-lea şi a fost distrus către
jumătatea secolului următor.
Caseta C 3/2003, a fost trasată în prelungirea spre S - a configuraţiei casetei C 6/2000, cu scopul cercetării
caracteristicilor planimetrice ale pivniţei aparţinând locuinţei L
7, descoperită in campania anului respectiv. Lăţimea acestui
complex a putut fi determinată cu prilejul campaniei din anul
2003, aceasta fiind de 4,58 m, raportată la o lungime - până
acum stabilită - de 8,00 m (latura estică a complexului a fost
reperată in cuprinsul casetei C 4, care a fost destinată pe
parcursul cercetărilor din anul 2003, aceluiaşi scop).
Descoperirea în aria sud-vestică a acestui complex a resturilor
unei sobe cu cahle, care s-a prăbuşit in momentul incendiului
în golul pivniţei, ne determină să considerăm că lungimea sa
la închiderea laturii sudice, trebuie să fie nu cu mult peste cei
8 m deja consemna ţi.
Celelalte casete (C 5 şi C 6) au fost de fapt mici
sondaje efectuate in incinta încăperii a doua al corpului de
ruine nordic (C 5), cu scopul reperării cotei de fundare a
acestui complex în zonele cercetate. Un obiectiv nu lipsit de
importanţă in analiza configuraţiei paramentului acestui corp
de ruine, 1-a constituit şi consemnarea unor date despre
caracteristicile calităţii meşteşugului cu care s-a realizat
fundaţia şi deopotrivă, elevaţia, aceasta fiind suficient de clar
păstrată, pe înălţimea mai multor asize.
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oase de animale şi puţină lipitură arsă. in dreptul metrului 6, la
adâncimea de 0,75 m au fost descoperite două obiecte de
metal: un cuţitaş din fier şi un fragment de "tablă" din fier
placată cu bronz. Deoarece materialul arheologic este foarte
amestecat in acest strat datorită interventiei masive a celor
din sec. VIII - IX, deocamdată cele două piese de metal nu pot
fi încadrate cronologic. Sperăm ca in urma restaurării plăcuţa
să ne poată oferi mai multe informaţii in acest sens.
Nivelul La TEme de sec. IV - III a. Chr. contine
' multe
fragmente ceramice, dintre care unele cu butoni specifici,
oase de animale şi fragmente de lipitură de perete. in dreptul
metrului 6, la o adâncime de 1 ,65 - 1 ,75 m, inspre peretele de
E al secţiunii s-a constat o "aglomerare" de fragmente de
lipitură arsă de perete cu urme de nuiele. Unele dintre
fragmente au şi urme de "ornament" - o bordură simplă. Ca şi
in anii anteriori acest nivel nu contine
' material de factură
celtică.
Nivelul hallstattian a fost mai sărăcăcios, fiind
descoperite doar câteva fragmente ceramice şi câteva oase
de animale.
Cele trei sondaje efectuate pe dealul de vis - a - vis
de punctul unde se fac cercetări sistematice nu au avut ca
rezultat, din păcate, descoperirea altor puncte cu urme
arheologice.
Materialul arheologic rezultat a intrat in patrimoniul
MNIT.

Chelonia. Dintre ţestoase doar resturile de Emys orbicularis
au fost identificate (carapace şi plastron).
Cernerea de sediment ne-a permis recuperarea
aproape integrală a materialului faunistic. Acest lucru va
permite în analizele viitoare realizarea de comparaţii pentru
diversele structuri arheologice dar şi o caracterizare generală
a nivelului studiat.

Anexa 5.

104. Lupu, corn. Cergău, jud. Alba
Punct: Cimitirul nou
Cod sit: 3832. 01

Colectiv: Gabriela Gheorghiu - responsabil (MNIT), Ioan
Glodariu, Liliana Suciu (UBB Cluj), Vasile Moga (MNUAI),
Cristina Bod6 (MCDR Deva)
Cimitirul nou se află 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 in existenţa aici a unei succesiuni de locuiri, o
însemnătate deosebită având cele din epocă La Teme. Pentru
această perioadă există două nivele: unul timpuriu şi unul, ce
se datează în sec. 1 a. Chr. 1 p. Chr., cel timpuriu neavând
deocamdată material celtic. În anul 1 978 a fost descoperit
întâmplător (cu ocazia săpării unei gropi pentru mormânt) un
tezaur de obiecte de argint dacice.
În anul 2003 a fost trasată o sectiune de 2 x 15 m la
4 m distanţă de mormântul lui Oarga G h eorghe. Orienta;ea
acestei secţiuni a fost N S 6000. Capătul de S al sectiunii
' se
află în dreptul po�ii cimitirului actual.
Stratigrafia secţiunii măsoară 2,20-2,40 m, în
funcţie de panta terenului, şi este, de sus în jos, următoarea:
un strat de aluviune a cărei grosime variază între 0,50 şi 0,60
m, un strat de cultură in care materialul de sec. VIII-IX este
amestecat cu cel La TEme de sec. 11 a. Chr. - sec. 1 p. Chr.; un
strat de cultură cu material La Tene de sec. IV-III a. Chr.; un
strat de cultură cu material hallstattian timpuriu (Ha A 1 -A2) şi
..
sterilul.
Primului nivel (de sus în jos) de cultură îi apartine un
bordei de sec. VIII-IX, ce s-a conturat între m. 4,70 şl 6,70.
Foarte probabil acest complex a dezafectat un alt bordei de
sec. 11 a. Chr. - sec. 1 p. Chr. Din păcate nu s-a putut sesiza
clar delimitarea dintre ele. De bordeiul de sec. VIII - IX tine
' un
grup de pietre de gresie roşiatică şi o piatră mai mare,
rotunjită, tot din gresie, dar de culoare alb-gălbuie. Materialul
arheologic de sec. VIII-IX constă din fragmente de vase
ceramice, unele dintre ele ornamentale cu fascicole de linii
orizontale urmate de altele cu linii vălurite, fragmente de vatră,
fragmente de lipitură şi oase de animale, in special de la
suine. Cel de sec. 11 a. Chr. - sec. 1 p. Chr. constă din diverse
fragmente ceramice specifice, inclusiv cenuşii lucrate la roată,
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In 2003 a section of 2 x 15 m, orientated N - S 6000,
was set up. Following the ground slope the stratigraphy
measures between 2.20 and 2.40 m. From the tap to the
bottom the stratigraphy is as follows:
layer of sili with a thickness between 0.50 and 0.60 m;
layer of material. The items Iram the 8'h - 91h centuries A.D.
are mixed with those belonging to the La TEme period of the
2nd century B.C. - 15' century A.D.;
layer of material of the La TEme period (41h - 3rd century
B.C.);
layer of material Iram Early Hallstatt period (Ha A 1 A2);
sterile soil.
The archaeological material recovered Iram this
section consists of pottery fragments, a small iron knife, an
iron plaque bronze plated, fragments of adobe (some of them
are decorated with a simple curb) and animal bones.
·

·

·

·
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Malaja Kopanja, ob. Zakarapatja, raion Vinogradov,
Ucraina

105.

Colectiv: Viaceslav Kotigorosko, lgor Prohrenko (Universitatea
de Stat Ujgorod), Robert Gindele; Liviu Marta (MJ Satu Mare)
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Cercetările sau desfăşurat în perioada 12 - 24
august pe baza acordului încheiat între MJ Salu Mare şi
Universitatea Ujgorod, obiectivul lor fiind identificarea şi
cercetarea locului în care este amplasată necropola davei de
la Malaja Kopanja.
Pentru identificarea amplasamentului acesteia s-a
folosit detectorul de metale, iar în zonele unde au fost
constate semnale s-a trecut la sondarea acestora. Cercetarea
a pornit de la existenţa în muzeul din Ujgorod a două vârfuri
de lance şi a doi pinteni. Pe baza informaţiilor obţinute de
profesorul Viaeeslav Kotigorosko s-a stabilit că aceste obiecte
provin de la un mormânt de incineraţie descoperit incidental în
1936, cu ocazia unor lucrări agricole. Ca loc de descoperire al
acestora era dat platoul dealului Grunocul de Mijloc, înălţime
situată imediat la V de aşezarea fortificată dacică. Cu toate că
în deceniul trecut a fost efectuat un sondaj pe acel platou şi că
cercetarera era mult îngreunată de existenţa unor mari
cantităţi de deşeuri de fier de la o plantaţie de vie dezafectată,
cu ajurorul detectorului de metale a fost descoperit un
fragment de sabie îndott ritual. S-a trecut la dezvelirea
suprafeţei în care a fost descoperit fragmentul de sabie, la
adâncimea de -0,50 m, fiind identificat un mormânt de
războinic notat Mormântul 2. Acesta avut ca inventar o sabie
pliată ritual, două vârfuri de lance, un umbo de scut, un pinten
şi o fibulă de bronz puternic profilată. Oasele calcinate şi
fibula erau depuse în umboul scutului. La 12 m SV de
mormântul 2, a fost identificat Mormântul 3. În cea mai mare
parte deranjat, a mai rămas din el doar partea sa inferioară,
păstrată într-o mică alveolare cu diametru de 0,40 m şi o
adâncime de O, 1 O m. Din inventarul său s-a recuperat doar un
umbo de scut, un cârlig de la o cataramă, o cheie din bronz şi
o mică parte din oasele calcinate. Mormântul 4 era situat la o
distanţă de 1 2 m de mormântul anterior şi el distrus în mare
măsură de plug. S-a păstrat doar partea de pe fundul gropii,
ce s-a conturat la adâncimea de -0,50 m, unde avea un
diametru de 0,40 m. Lângă oasele calcinate exista un
fragment de ceaşcă şi o fibulă mică. Mormântul 5 a fost
descoperit la 1 ,8 m de mormântul 3. El s-a păstrat într-o stare
mai bună. Într-o groapă cu diametru! de 0,35 m şi adâncimea
de 0,30 m era aşezată o urnă cu capac ce conţinea 4 kg de
oase calcinate, rămăşiţele ce provin de la doi indivizi Alături
de urna funerară existau trei vase în care au fost depuse
probabil ofrande.
Mormintele se pot data pe baza fibulelor A 68/69, A
77 şi pe baza armamentului la mijlocul secolului 1 p. Chr.
Zusammenfassung
Die Fundstelle Malaya Kopanya-Grunok befindet
sich auf der rechten Seite des FluBes TheiB, neben der
dakischen Befestigung Gorodiste. lm Jahre 2003 wurde die
dakische Nekropole entdeckt und 4 Brandgrăber erforscht.
Die Beigaben sind: Umbones, Lanzenspitzen, Schwerte,
Sporen, Fibeln und Urnen. Auf Grund der Fibeln a 68/69 und
A 77 konnen wir die Grăber im zweiten Hălfte des 1.
Jahrhunderts datieren.

106. Mangalia, jud. Constanţa [Callatis)
Punct: Biogaz
Cod sit: 60491. 1 1

Colectiv: Gheorghe Papuc - responsabil (MINAC), Nicolae
Alexandru, Mihai Ionescu, Robert Constantin (MA Mangalia)
În anul 2003, colectivul de cercetare al MA Mangalia
a efectuat cercetări arheologice cu caracter de salvare în 31
de puncte, ce au însumat o suprafaţă totală de 13.618 m2.
Datorită fondurilor MCC a fost efectuată o cercetare
sistematică în necropola romana-bizantină, în punctul Biogaz.
Au fost trasate două noi secţiuni la S de cele
cercetate în anii 1996-1 999, prima de 10,5 x 2 m, orientată E V, trasată în dreptul mormântului de tip hypogeu notat M9 în
planul cercetării. În capătul de V a fost pus în valoare un
mormânt de tip hypogeu (M9 notat în planul săpăturii). în
acest punct a fost deschisă o casetă de 5 x 5 m, tocmai
pentru a surprinde limitele constructive ale cavoului.
Stratigrafia în această secţiune: sub un strat vegetal (de cea.
1 m), pământ adus după anul 2000, a fost surprins un strat de
umplutură modern, neomogen, până la -1 ,80 m; între -1 ,80 m
şi -2,60 m strat brun tasat cu fragmente ceramice de epocă
romana-bizantină; -2,60 m -2,80 m galben steril. Intervenţiile
moderne au distrus eventualele complexe funerare.
A doua sectiune de 1 0,5 x 2 m, orientată E - V,
trasată la 1 1 ,5 m S d� prima secţiune trasată anul acesta. În
carourile 1 -3, la -o,ao m, a fost surprinsă o construcţie de
beton ce a aparţinut instalaţiei df'! biogaz. Cercetarea a
continuat în restul secţiunii, până la -1 ,60 m, unde a fost
descoperit un bazin de beton ce a aparţinut tot staţiei de
biogaz.
S-a reluat cercetarea celor trei morminte de tip
hypogeu din acest punct (notate în timpul cercetării din
perioada 1996-1999 M2, M4 şi M9), care în anii trecuţi
fuseseră astupate, pentru punerea lor în valoare, şi pe viitor,
de aplicare a unui proiect de conservare a acestora. Facem
mai jos descrierea acestor trei morminte unde am reluat
săpătura.
M 2. Intrarea în acest mormânt se află în S 1, carourile 9-1 O, la
-2 m, este orientat E - V; reluarea cercetării la acest mormânt
s-a făcut în condiţii dificile, bolta camerei funerare a fost
distrusă în anii '50 în timpul construirii unui depozit de
carburanţi, iar în anii trecuţi clădirea modernă a fost demolată
şi subsolul acesteia a fost umplut cu pământ, pământ care a
intrat şi în interiorul mormântului. Astfel a trebuit să scoatem
mai întâi depunerile din această clădire, pe un perimetru
necesar nouă, pentru a curăţa mormântul.
Intrarea în M2 ( dromos-ul ), inclusiv prima dală a
treptelor, are o lungime de 2,07 m şi o înălţime maximă de
1 ,65 m, cu patru trepte realizate din dale de calcar; pe o
lungime de 0,90 m, intre trepte şi intrarea în camera funerară,
podeaua intrării este reprezentată de pământul viu.
Pereţii intrării, în lăţime de 0,65 m la S, şi 0,70 m la
N sunt realizaţi din blochete mici de calcar semifasonate
legate cu pământ. Capacul a fost construit din două placi mari
de calcar. Dromos-ul este despărţit de camera funerară de un
perete realizat din blochete de calcar legate cu mortar (var,
nisip de mare, cărămida sfărâmată, cărbune ), lat de 0,65 m,
in care a fost cruţată o intrare de 0,64 x 0,86 şi 0,65 m
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adâncime, ce are canalele realizate din plăci de calcar şi
prevăzute cu uşă batantă, ce a fost dezafectată ulterior, încă
din perioada antică.
În camera funerară se intra cu ajutorul a două trepte
realizate din blochete de calcar; dimensiunile camerei
funerare sunt: 2,17 x 2,20 x 1 ,80 m, nivelul superior al bolţii.
Tehnica de construcţie: blochete de calcar legate cu acelaşi
tip de mortar descris deja, pereţii nu sunt tencuiţi decât la
resturile blochetelor; bolta, in plincintru, cu aceeaşi orientare E
- V, este realizată din blochete semifasonate de calcar şi
cheie de boltă, iar deasupra intrării se afla un tub ceramic,
poate de hypocaust, a cărei utilitate, fie pentru aerisire, fie
pentru libaţii, rămâne in discuţie.
În peretele de V a fost cruţată o comunicare (firi�ă)
de 0,64 x 0,60 m ce comunica, cel puţin aparent cu un
mormânt comun săpat in lut, de dimensiuni aproximative 3 x 4
m, pe direcţia E - V.
Al doilea mormânt de tip hypogeu (M4), unde a fost
reluată săpătura, are orientarea NV - SE şi se află in carourile
4-6 ale secţiunilor S V si S VII pe planul cercetării din anii '90.
Groapa de construcţie a dromos-ului şi un bloc rezultat din
construcţia acestuia au fost identificate în profilul de V al
secţiunii S VIII. Mormântul hypogeu este realizat din blochete
de calcar legate cu mortar (nisip de mare, var, cărbune,
cărămidă sfărâmată).
Dimensiunile interioare ale camerei funerare sunt:
1 ,95 m, pe latura de E; 1 ,90 m, latura de V; 2,53 m, latura de
S şi 2,65 m, latura de N, iar pereţii sunt de o grosime variabilă,
între 0,45 si 0,55 m, iar resturile sunt tencuite doar la interior;
a fost de asemenea surprinsă şi o parte din începutul bolţii, pe
latura de NV a mormântului.
Accesul in camera funerară se face printr-un
dromos, lat de 0,85 m (lungimea nu a putut fi stabilită, pentru
ca intrarea se afla sub martorul ce desparte S VII de S VIII);
dromosul este acoperit cu plăci de calcar (pe o lungime de
0,90 m), iar pe cea. 0,60 m de o boltă in plincintru, realizată in
aceeaşi tehnică precum camera funerară. Pereţii intrării au
fost tencuiţi cu tencuială fină; zidul despărţitor faţă de camera
funerară are 0,45 m lăţime, iar intrarea este de 0,60 x 0,80 m,
ce are canalele realizate din blochete de calcar şi un prag din
acelaşi material, era blocată cu o lespede de calcar (0,95 x
0,60 x 0,15 m).
Al treilea mormânt hypogeu, a fost cercetat în
continuarea secţiunii S 1 (intrerupte din cauza existenţei a
două staţii de canal betonate); acest mormânt care a mai fost
cercetat în anii '80 cu ocazia unei săpături de salvare, şi
acoperit apoi cu pământ a fost notat in planul săpăturii din anii
'90 M9.
Dimensiunile mormântului: camera funerară la
exterior 2 x 3,50 m, la interior 1 ,55 x 3,1 O m, cu bolta în
demicilindru. înălţimea în punctul maxim al boltii 1 ,80 m;
dromos-ul, cât se mai păstrează, are lungimea de 1 ,25 m, din
care 0,50 m cuprins în bolta in plincintru ce continua de la
camera funerară, iar restul de 0,75 m cu două trepte din
calcar de 0,20 m respectiv 0,35 m ; aici se mai păstrează din
pereţii dromos-ului la N o asiză din calcar, iar la S două asize
suprapuse. Orientarea mormântului este NV - SE, cu intrarea
la E şi camera funerară la V, orientare identică cu celelalte
morminte hypogee cercetate în acest punct: M2 si M4. În

coltul de SV al camerei funerare bolta este distrusă pe o arie
de 0,70 x 0,50 m de o intervenţie mecanică din anii '80.
in acest an, cu secţiunile noi trasate, a fost finalizată
cercetarea in punctul . Biogaz" . Din păcate secţiunile trasate
anul acesta au demonstrat că restul sitului a fost afectat grav
de intervenţiile modene.
Planşa 37.

107. Mangalia, jud. Constanţa [Callatis]
Punct: Canalizare - Cartier Colonişti, lotizare A,B,C,
lotizare veterani.
Cod sit: 6049 1. 1 1

Colectiv: Gheorghe Papuc - responsabil (MINAC), Nicolae
Alexandru, Robert Constantin, Mihai Ionescu (MA Mangalia)
Cercetarea s-a efectuat pe traseul şanţului de
canalizare, pe o lungime cumulată de 6895 m, lăţimea
şanţului fiind de 1 ,20 m.
Str. Moldovei
Au fost cercetate două morminte de epocă elenistică
in cistă dublă din plăci mari de calcar, orientate NE - SV,
pa�ial deranjate. Din inventarul funerar a fost recuperat un
vas fragmentar de alabastru.
Str. 1 Mai
A fost cercetat un complex funerar compus din alte
două morminte in cistă din plăci masive de calcar, orientate
NE - SV, cu scheletele într-o stare avansată de degradare.
Inventar funerar: o oglindă din bronz, două unguentarii
ceramice, un strigiliu fragmentar din fier. Complexul poate fi
data!, în funcţie de materialul ceramic descoperit, in sec. 1 11-11
a. Chr.
108. Mangalia, jud. Constanţa [Callatis]
Punct: Canalizare str. Ţepeş Vodă.
Cod sit: 60491. 1 1

Colectiv: Gheorghe Papuc - responsabil (MINAC), Nicolae
Alexandru, Robert Constantin, Mihai Ionescu, Sorin Colesniuc
(MA Mangalia)
1 ,5 m

În august 2003 a fost executat un tronson de 80 x

Au fost surprinse secvenţe de locuire apa�inând
epocii romane şi romane-bizantine, un pavaj realizat din dale
masive de calcar, ziduri din blochete de calcar legate cu
pământ, la cca.-1 ,50 m.
A fost identificat, de asemenea, nivelul de distrugere
finală a acestei pă�i a cartierului extramuran al Callatisului,
nivel compus din dărâmâtură de blochete de calcar, cărămizi,
tegulae şi olane, toate intr-un nivel de incendiu.
Au mai fost relevate două niveluri de distrugere
databile, după materialul ceramic, in sec. XVIII - XIX p. Chr.
109. Mangalia, jud. Constanţa [Callatis]
Punct: Str. Constanţei, fostul sediu al C.l.
Cod sit: 60491. 1 1

Colectiv: Gheorghe Papuc - responsabil (MINAC), Nicolae
Alexandru, Robert Constantin, Mihai Ionescu (MA Mangalia)
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Ca urmare a unei intervenţii mecanice neautorizate,
situl arheologic a fost distrus parţial până la -2 m. Au fost
trasate şase secţiuni de 3 x 4 şi 5 x 20 m, orientate E - V. În
total au fost cercetate 22 de morminte antice apaţinând epocii
elenistice, majoritatea, 20, şi epocii romane - două.
Mormintele cercetate se încadrează unei vaste
tipologii: morminte în cistă din dale de calcar, protejate de un
ring realizat din blochete de calcar legate cu pământ,
morminte în cistă, mormânt in cistă de cărămidă, morminte de
inhumaţie în groapă simplă, mormânt de inhumaţie în cistă din
tegu/ae şi olane, precum şi morminte de incineraţie de tip rug
bustă, sau morminte de incineraţie cu cenuşa depusă in urnă ,
de asemenea, două reinhumări depuse într-un do/ium.
Obiectele depuse ca ofrande sunt de o varietate ce
merită subliniată prin frumuseţtea şi originalitatea acestora:
oglinzi din bronz, vase de tip alabastron, capace, mărgele din
sticlă policromă, căniţe, baluri, cercei de aur, un guttus ş.a.
Sunt de evidenţiat ringul şi platforma funerară
cercetate in S 4, care au aparţinut unui rug funerar databil in
epoca romană după amforele fragmetare şi ceramica
descoperită la nivelul acestora.
Cercetarea complexelor funerare antice descrise
aduce o nouă contribuţie la cunoaşterea necropolei callatiene
de epocă elenistică şi romană.
În S 3, ce nu a fost afectată de intervenţia mecanică
au fost studiate 32 de morminte de inhumaţie aflate la o
adâncime de cea. 0,80-1 ,20 m.
Mormintele sunt orientate NE - SV, o parte au avut
sicrie, iar poziţia scheletelor este NE - SV, cu craniul la SV, în
general cu mâinile pe piept, sau pe abdomen. Au fost
cercetate şi două reinhumări (gropi comune?). Inventarul
mormintelor este compus din inele de bronz şi de argint,
catarame de bronz şi de argint, monede otomane, un pieptene
de os, toate databile în sec. XVIII-XIX p. Chr.
Atât orientarea mormintelor, cât şi inventarul
acestora, demonstrează faptul că ne aflăm în faţa unei
necropole creştine necunoscute a Mangaliei din perioada sus
amintită.
Planşa 38.

1 1 0. Mangalia, jud. Constanţa [Callatis]
Punct: str. Mihai Viteazu, nr. 56 D
Cod sit: 60491. 1 1

Colectiv: Gheorghe Papuc - responsabil (MINAC), Laurenţiu
Radu, Sorin Colesniuc (MA Mangalia)
S-au descoperit cinci complexe funerare:
M1 - descoperit la adâncimea de 1 ,1 O m, acoperit cu trei dale
de piatră de mici dimensiuni, de formă neregulată şi un
fragment de ţiglă antică. Probabil a fost un mormânt deranjat
de intervenţii ulterioare (?)
M2 - descoperit la adâncimea de - 1 ,30 m, orientat E V
acoperit cu patru dale de piatră, cu formă aproximativ
regulată. Sub ele se afla un schelet de copil, în stare precară
de conservare. Ca inventar, in zona capului, am descoperit o
verigă-cercei din bronz din sârmă inegală ca grosime ce se
subţiază spre capete; capetele sunt apropiate; diam. interior =

9 mm, diam. ext. 1 3 mm cu capetele apropiate, o cruciuliţă
din argint, aflată în zona gâtului, braţele foarte evazate
amintesc de crucea de Malta, în partea superioară are o
prelungire pentru agăţare cu dimensiunile: L 16 mm şi 1= 1 7
mm şi o cataramă, fără armătură, cu acul din argint iar inelul
din bronz. Dimensiunile sunt: L: 24 mm, 1: 1 3 mm . .
M3 - descoperit la adâncimea de -1 ,20-1 ,30 m. Orientare E V(creştină). Schelet de copil, fără inventar.
M4 - descoperit la adâncimea de -1 ,50 m, acoperit cu pietre
neregulate, fără inventar. Probabil era un mormânt deranjat
de intervenţii ulterioare.
M5 - Orientare E - V, descoperit la adâncimea de -2,50 m,
acoperit cu 6 dale din piatră, relativ uniforme. La cap şi
picioare, deasupra mormântului, se afla câte o dală de piatră
aşezată în poziţie verticală. Scheletul de adult, cu o lungime
de cea. 1 ,55 m, era foarte bine păstrat, oase masive, braţele
întinse pe lângă corp, cu palmele adunate pe bazin. Ca
inventar funerar, o cataramă din bronz cu armătură,
descoperită in zona cotului braţului stâng. Inelul are forma
ovală cu şa L: 45 mm,
1: 26 mm. Armătura este rotundă, prinsă in trei nituri: diam.
max. 34mm .
Densitatea mare a mormintelor, cât şi inventarul
funerar deosebit ne conduc spre ipoteza că ne aflăm in
apropierea centrului necropolei romana-bizantine.
Mormintele descoperite pot fi datate (cu titlul de
ipoteză - conform inventarului funerar descoperit) la sfârşitul
sec. V şi in secolul VI, mai probabil in perioada Anastasius
(491 -51 8) - Justinian (527-565).
=

=

Planşa 39.

1 1 1 . Mangalia, jud. Constanţa [Callatis]
Punct: str. Portului, nr. 40
Cod sit: 60491. 1 1

Colectiv: Gheorghe Papuc - responsabil (MINAC), Nicolae
Alexandru, Robert Constantin, Mihai Ionescu (MA Mangalia)
Pe o suprafaţă de 55 m2 au fost cercetate nouă
morminte de inhumaţie, dintre care opt morminte sunt databile
în epoca romana-bizantină, iar unul in epoca romană, acesta
fiind parţial deranjat de un mormânt târziu. Mormântul de
epocă romană a avut groapa orientată N - S, fundul gropii
fiind purificat prin ardere.
Mormintele romana-bizantine sunt orientate E - V,
cu craniul scheletului spre V, iar tipologia este cea cunoscută:
morminte în groapă simplă, acoperită cu dale din calcar şi
morminte în groapă simplă.
A fost confirmată informaţia acumulată in cursul
cercetării arheologice din vara anului 2000, cu privire la
prezenţa in necropola paleocreştină a Callatisului a unor
schelete cu craniul deformat artificial.

-
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112. Mangalia, jud. Constanţa [Callatis]

Punct: str. Tepeş Vodă, nr. 9.
Cod sit: 60491. 1 1

Colectiv: Gheorghe Papuc - responsabil (MINAC), Nicolae
Alexandru, Robert Constantin, Mihai Ionescu, Laurenţiu Radu
(MA Mangalia)
A fost trasată o secţiune de 3 x 5 m, orientată N S,
perpendicular pe str. Ţepeş Vodă.
La cea. -1 m a fost descoperită o fântână antică cu
diametru de 0,50 m, cu ghizdul realizat dintr-o singură placă
de calcar fasonată.
În jurul fântânii, mai ales la N, la -1 ,15 m a fost
evidenţiat un pavaj realizat din dale de calcar, pavaj ce a
apa�inut, probabil, unei piaţete.
Pavajul a fost spart de groapa unui mormânt de
inhumaţie în groapă simplă, orientat E - V, cu craniul spre V,
mormânt fără inventar funerar.
În extremitatea de N a secţiunii a fost identificat un
zid orientat N - S, realizat din blochete de calcar legate cu
pământ; pandantul de S al zidului a fost aproape în întregime
demantelat de intervenţii moderne.
În interiorul locuinţei bordate de zidul sus amintit s
au păstrat dale de la un pavaj şi, pe lângă fragmentele
ceramice de epocă elenistică, a fost descoperit şi un craniu
uman.
Cele trei toarte de amfore ştampilate, Thasos,
Sinope şi un centru neidentificat, alături de fragmentele
ceramice descoperite la nivelul pavajului: opaiţ, cană cu buton
pe toartă, coaste de amfore, permit datarea sitului în sec. 111-11
a. Chr.
-

Planşa 40.

1 13. Mangalia, jud. Constanţa [Callatis]
Punct: str. Oituz, nr. 75.
Cod sit: 60491. 1 1

Colectiv: Gheorghe Papuc - responsabil (MINAC), Nicolae
Alexandru, Robert Constantin, Mihai Ionescu, Laurenţiu Radu
(MA Mangalia).
Au fost trasate 39 de secţiuni de 48 x 2 m, orientate
E - V. Mormintele au fost notate de la M1 în fiecare secţiune;
s-a specificat datarea numai pentru mormintele antice,
celelalte morminte fac parte dintr-o necropolă musulmană de
epocă modernă.
Pe o suprafaţă de 5568 m2 (1 1 6 x 48 m), au fost
cercetate 283 de morminte, din care 270 musulmana, de
epocă modernă. Majoritatea au fost morminte în firidă, firida
blocată cu scândură îmbinată uneori cu cuie de fier, iar după
gradul de conservare a resturilor osteologice se pare că
această necropolă a evoluat spaţial de la S la N. De remarcat
că un cetăţean din Mangalia, A. laşar, în vârstă de 70 de ani,
a afirmat că mormântul bunicului său, înmormântat în anii '20
ai secolului trecut, se află în acest cimitir. Oasele au fost
recuperate şi vor fi reinhumate în cimitirul actual al cultului
musulman, cu sprij inul municipalităţii.
Mormintele antice cercetate sunt în număr de 1 3,
din care unsprezece elenistice şi două romane. Mormintele

elenistice se împart în două categorii: de incineraţie (două rug
busta şi unul în urnă) şi de inhumaţie (o cistă dublă, două cu
firidă, restul în groapă simplă acoperită cu blochete de calcar),
databile în sec. 111-11 a. Chr. Mormintele romane: unul este cu
firidă, databil în sec. 11 p. Chr., iar celălalt într-un vas ceramic,
acesta poate fi datat în sec. IV p. Chr.
Datările pot suferi unele modificări după restaurarea
şi studierea completă a tuturor materialelor arheologice,
inclusiv cele numismatice.
1 1 4. Măcin, jud. Tulcea [Arrubium]
Punct: str. Nuferilor, nr. 27 A
Cod sit: 159749.01

Colectiv: Dorel Paraschiv, Mihaela Iacob (ICEM Tulcea), lulian
Vizauer (DCCPCN Tulcea)
in luna mai 2003, a fost identificată o groapă
menajeră de epocă romană timpurie, la cea. 100 m E de zidul
de incintă al cetăţii Arrubium, pe proprietatea locuitorului Rusu
Gheorghe, cu prilejul săpării unui puţ. Groapa, de formă
aproximativ cilindrică, cu diametru! de 1 ,20 m, a apărut la
adâncimea de 1 ,53 m fată de actualul nivel de călcare, fundul
acesteia găsindu-se la 2 43 m. În profilul pereţilor puţului nu
s-a observat nici un nivel de călcare, groapa menajeră fiind
săpată în steril.
Materialul arheologic recuperat şi restaurat constă
în:
- amfore - o piesă Zeest 94 completă şi partea superioară a
uneia Zeest 64;
- un capac de amforă;
- un ulcior amforoidal complet;
- o ceşcuţă cu corpul globular completă;
- două farfurii cu buza verticală, fragmentare;
- fragmente de la mai multe oale cu gura evazată, corpul
globular şi baza plată;
- un vas borcan de tradiţie getică, cu brâu alveolar, complet;
- un ac din bronz;
- un capac de cutiuţă pentru cosmetice din bronz argintat.
Coroborând informaţiile legate de datarea
materialului arheologic, considerăm că groapa menajeră a fost
utilizată la mijlocul sec. 11 p. Chr.
-

.

Planşa 41 .

115. Măcin, jud. Tulcea
Punct: Uzina de apă
Cod sit: 159749.03

Colectiv: Sorin Ailincăi, Dorel Paraschiv (ICEM - Tulcea)
in urma sesizărilor făcute de către Primăria oraşului
Măcin, care anunţau montarea unei conducte de scurgere în
curtea Uzinei de apă a oraşului, ne-am deplasat în perioada
13 17 octombrie 2003 pentru a elibera de sarcină
arheologică zona afectată.
Interesul nostru pentru supravegherea oncare1
intervenţii în pământ din această zonă este explicabil datorită
prezenţei în imediata apropiere a cetăţii antice Arrubium,
importantă citadelă a civilizaţiei romane la Dunărea de Jos.
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Pentru o cât mai bună reconstruire a trecutului,
arheologii au datoria de a salva prin prezenţa lor autorizată
orice informaţie ce poate fi distrusă de intervenţiile antropice
ce pot afecta nivelurile de depunere antice.
Curtea Uzinei de apă este situată la cea. 50 m SSE
de incinta cetăţii Arrubium şi poate deţine importante informaţii
despre o eventuală locuire extramuros a anticului oraş.
Sondajul nostru a avut dimensiunile de 1 x 1 O m şi a
surprins un surprins un nivel de locuire puţin consistent (0,40
m) care conţinea material ceramic amestecat databil in
perioada bizantină (secolele XI-XII p. Chr.), romana-bizantină
şi romană (sec. III-VII p. Chr.). În cursul cercetărilor nu am
surprins nici un complex, deşi există deja informaţii despre
prezenţa in zonă a unor gropi menajere şi de provizii din care
au fost recoltate mari cantităţi de ceramică.
Având in vedere faptul că in urma săpăturilor,
informaţia arheologică a fost salvată, recomandăm acordarea
avizului pentru lucrările de instalare a conductei de scurgere
în curtea Uzina de apă. [Sorin Ailincăi, Darei Paraschiv]
1 1 6. Mădăraş, corn. Ardud, jud. Satu Mare
Punct: Conducta gaz
Cod sit: 136893. O 1

Colectiv: Cristian Virag, Robert Gindele, Liviu Marta, Ciprian
Astaloş (MJ Salu Mare)
Situl arheologic se situează la 300 m S de
localitatea Mădăraş, la 300 m dreapta şoselei Mădăraş Ardud, pe terasa stângă a unei pârâu cu o vale largă. Pe
terasa dreaptă au fost executate săpături de salvare cu ocazia
construirii bazei de construcţii a şoselei DN 19.
Pe traseul conductei de gaz a fost executat un
sondaj de 1 ,5 x 250 m. Complexele s-au conturat la -0,40 m,
sterilul a fost verificat la -0,65 m.
Complex 1 . S-a conturat la m. 73. A apărut sub forma unei
pete negricioase, cu fragmente de chirpic. A fost cercetat
integral, după săpare avind o formă circulară, cu diametru! de
1 m. A avut ca inventar fragmente ceramice modelate la roată
rapidă, zgrunţuroase şi modelate cu mâna, grosolane.
Complex 2. S-a conturat la m. 68-71 . A apărut sub forma unei
pete negricioase. După săpare are o formă rectangulară. Au
fost deschise casete de 1 x 3 m pe ambele laturi ale
sondajului. Astfel complexul a fost cercetat în totalitate, având
dimensiunile de 1 ,3 x 2,8 m. Din inventar menţionăm
fragmente ceramice modelate la roată rapidă, zgrunţuroase,
ornamentale cu benzi de linii în val, fragmente ceramice
modelate la roată înceată şi modelate cu mâna, grosolane.
Pe baza materialului arheologic complexele se pot
data în secolele VIII-IX. Conducta de gaz a intersectat o
aşezare rurală protoromânească, cu locuire sporadică.
Complexele sunt anexe gospodăreşti şi au fost cercetate
integral.
Oescărcarea de sarcină arheologică a fost realizată
100%.

1 1 7. Măgura, corn. Măgura, jud. Teleorman

Punct: Buduiasca, TELEOR 003
Cod sit: 153259.03
Proiectul .,începuturile civilizaţiei
eneoliticul la Dunărea de Jos"

europene.

Neo

Colectiv: echipa română: Radian-Romus Andreescu responsabil, Cătălin Bem, Katia Moldoveanu (MNIR),
Constantin Haită, Adrian Bălăşescu, Radu Valentin (MNIR
CNCP), Cătălin Lazăr (MDJ Călăraşi), Pavel Mirea, Ştefan
Apope, Zaharia Pompilia (MJ Teleorman), Călin Nemeş (Univ.
Alba-Iulia).
echipa engleză: Douglass Bailey - responsabil proiect, Steve
Mills, (HISAR - Cardiff Univiversity), Laurens Thissen
(Amsterdam), Abraham Van As, Loe Jacobs (Leiden Univ.),
Amy Bogaard, Charles Michael, (Sheffield Univ .), Bryn Tapper
(Cornwall Archaeological Unit), Chris Whitmore (Stanford
Univ.), studenţi de la Universitatea din Cardiff.
Lucrările s-au desfăşurat în perioada august
septembrie 2003.
Obiectivele din acest an au fost: cercetarea
specificului locuirilor din neoliticul timpuriu şi dezvoltat;
continuarea cercetării unor complexe apărute in campania
anului trecut (locuinţa L 1 , complexele C1, C3 şi C4); stabilirea
limitelor a�ezării.
In partea de N a sondajului S Ba (2002) a fost
deschis sondajul S 1 O cu dimensiunile de 8 x 8 m, împărţit in
patru suprafeţe egale (A, B, C, O) de martori stratigrafici de
0,50 m lăţime. Aici au fost identificate nouă complexe neolitice
(C9, C1 O, C12- C19) şi două complexe post-neolitice (C1 1 şi
M8, ambele din Hallstatt-ul timpuriu).
În partea de E a sondajului S Sa, a fost deschis,
păstrându-se un martor stratigrafic de 0,25 m, sondajul S 1 1 ,
cu dimensiunile de 10 x 1 ,5 m. Au fost cercetate complexele
neolitice C1 , C3 şi C4, precum şi un complex post-neolitic (o
groapă geto-dacică).
Alte cinci sondaje S 1 2 - S 1 6 (dimensiuni 2 x 1 ,5
m) au fost deschise la N de S 1 O, pe direcţia N - S, cu distanţe
de 20 m intre ele. Un sondaj cu dimensiuni similare, S 17, a
fost deschis la o distanţă de 20 m de S 1 0, in partea de E a
acestuia.
La circa 155 m N de S 1 O, a fost deschis sondajul S
1 8 (2 x 1 ,5 m), cu scopul de a cerceta resturile unui complex
neolitic apărut fortuit, în urma unor lucrări agricole.
Pentru obţinerea unor informaţii cât mai exacte
despre complexele identificate, s-a efectuat o săpătură pe
niveluri (contexte) cu grosimi de 1 0 sau 5 cm, suprafeţele fiind
împărţite in carouri de 0,50 x 0,50 m. Pentru a efectua o
înregistrare cât mai exactă a stratigrafiei, au fost păstraţi o
serie de martori stratigrafici intermediari, in funcţie de
necesităţile din teren. Datele topometrice şi altimetrice au fost
înregistrate cu ajutorul unei staţii totale EDM-Topcom Station
Total Model cu prismă triplă.
Stratigrafia. Sub arabil se află un nivel (gros de 0,80 -1 m) cu
materiale amestecate atribuite epocii neolitice (Starcevo-Criş,
Dudeşti, Vădastra), culturii Cernavodă 1, Hallstatt-ului timpuriu,
epocii geto-dace, epocii migraţiilor şi medievale. Numai în
suprafaţa O al sondajului S 1 O este vizibilă o stratigrafie
verticală: un complex hallstattian suprapune parţial un
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complex Dudeşti timpuriu (neolitic dezvoltat), care suprapune
la rândul său, tot pa�ial, un complex Starcevo-Criş (neolitic
timpuriu). În celelalte suprafeţe ale sondajului S 1 O (A, B, C) a
putut fi stabilită numai o legătură stratigrafică orizontală între
complexele cercetate.
În sondajul S 1 2 sub primele două niveluri (arabil şi
amestecat), a fost identificat un nivel ce apa�ine neoliticului
dezvoltat (Dudeşti şi Vădastra), la baza acestuia aflându-se şi
câteva materiale din neoliticului timpuriu (Starcevo-Criş). O
situaţie similară este întâlnită şi în cazul sondajului S 17.
În sondajele S 13 - S 16 au fost identificate doar
materiale din neoliticul dezvoltat (Dudeşti şi Vădastra), în timp
ce nivelul neoliticului timpuriu nu mai este prezent.
O situaţie deosebită este întâlnită în sondajul S 1 8,
unde a fost identificat un nivel ce apa�ine neoliticului dezvoltat
(Dudeşti), imediat sub nivelul arabil.
Complexe. Complexul C 1 , cercetat pa�ial în campania anului
trecut, a apărut şi în zona de sud a sondajului S 1 1 , puternic
deranjat însă de o groapă post-neolitică (G 3).
Complexele C 3 şi C 4 au fost identificate în
sondajul S 1 1 , limitele lor estice aflându-se foarte aproape de
profilul de vest al amintitului sondaj.
Locuinţa L 1 nu a mai fost identificată, aşa cum era
de aşteptat, în sondajul S 1 1 , limita ei estică aflându-se
probabil în martorul stratigrafic dintre S 8a şi S 1 1 .
Complexul C 9, o groapă, probabil menajeră,
apa�ine fazei timpurii a culturii Vădastra (Vădastra 1). Apărută
în suprafaţa C a sondajului S 9 la -0,90 m, are o formă
aproximativ ovală, cu dimensiunile de 2,80 x 1 ,90 m şi o
adâncime de 0,40 m. Inventarul era compus din numeroase
oase de animale şi fragmente ceramice. Ceramica
predominantă, cea grosieră, este decorată cu barbotină sau
brâuri alveolate. Au apărut şi câteva fragmente cu decor în
benzi haşurate în reţea, încrustate uneori cu pastă albă.
Complexul C 1 O, o groapă Starcevo-Criş, cercetată
pa�ial tot în suprafaţa C a sondajului S 1 O, în colţul de SV al
acestuia, la o adâncime de 1 ,20 m. Dimensiunile vizibile erau
de 0,50 x 0,40 m şi 0,70 m adâncime. Ceramică tipică
Starcevo-Criş: fragmente de vase globulare, realizate fie din
pastă grosieră, fie fină, decorate cu linii paralele, incizate şi
uneori cu alveole pe buză, fragmente pictate monocrom (roşu,
roşu-sângeriu).
Complexul C 1 1 , identificat în suprafaţa D a
sondajului S 10 la aproximativ -0,90 m. Se prezintă sub forma
unei alveolări de maxim 0,40 m grosime, de formă ovală, cu
dimensiunile de 1 , 70 x 0,75 m, orientată pe direcţia E -V. În
partea de E au fost găsite, împrăştiate, resturile unei vetre. Pe
baza materialului ceramic, complexul a fost atribuit Hallstatt
ului timpuriu (grupul cultural Meri). Ceramica, în general
cenuşie sau maronie este bine arsă şi lustruită. Pot fi amintite
ca forme: castroane bitronconice, cu buza înaltă, evazată,
castroane bitronconice, ceşti tronconice sau cu pereţi arcuiţi,
cu toarte late, uşor supraînălţate. De menţionat şi prezenţa
unui manşon tubular, confecţionat din fier.
Complexul C 1 2, o groapă Starcevo-Criş a cărei
funcţionalitate este greu de precizat, a fost identificată în
suprafaţa A a secţiunii S 10, la -1 ,10 m. De formă aproximativ
ovală (dimensiuni 1 , 1 0 x 0,65 m, adâncime maximă 0,20 m),
conţinea, pe lângă fragmente de chirpici ars, un vas întregibil,

de formă globulară, modelat din pastă fină, cu pleavă în
compoziţie, de culoare maronie, bine lustruit. Au fost
descoperite şi fragmente ceramice decorate cu impresiuni
" bob de grâu" sau pictate cu roşu.
Complexul C 1 3, posibil o locuinţă Starcevo-Criş
abandonată şi refolosită drept groapă menajeră, a fost
cercetată tot în suprafaţa A a sondajului S 1 O, o po�iune
aflându-se şi în suprafaţa D a aceluiaşi sondaj. Limita
superioară a acestui complex a fost observată la circa -1 m
fată de nivelul actual de călcare. Era săpat "în trepte" şi avea
o formă aproximativ ovală, cu dimensiunile vizibile de 3,80 x
2,70 m şi o adâncime de maxim 1 m. Inventarul era compus
din numeroase fragmente ceramice. Categoria grosieră este
reprezentată de vase globulare sau cu pereţi arcuiţi, cu buza
scurtă, dreaptă, uneori alveolată. Decorul constă în linii
incizate, brâuri alveolate dispuse orizontal, vertical sau "în
ghirlandă" , crestături, ciupituri, impresiuni "bob de grâu" .
Categoria ceramicii fine este reprezentată de vase globulare
sau bitronconice şi cupe tronconice sau uşor profilate. Decorul
este realizat prin incizare (linii fine, paralele sau �ispuse în
unghi). Este întâlnită şi ceramica pictată monocrom (roşu,
cărămiziu), bicrom (negru sau brun pe roşu, roşu sângeriu,
portocaliu) sau policrom (negru, brun, alb, crem, pe fond roşu,
roşu sângeriu, portocaliu). Ca forme specifice acestei categorii
pot fi amintite cupele tronconice şi bitronconice, cu picioare
înalte, masive, inelare sau "în cruce" şi vasele globulare.
Motivele decorative sunt liniile paralele, oblice sau verticale,
benzile şi triunghiurile haşurate în reţea, triunghiurile,
ghirlandele. Inventarul ceramic este completat de un fragment
de vas, probabil antropomorf, un fragment de statuetă
antropomorfă, două fragmente de statuete zoomorfe
(bovidee). Uneltele, aflate şi ele în stare fragmentară, sunt
reprezentate de piese de silex (lame, nuclee, percutoare), de
os (spatule, împungătoare, vârfuri), obsidian (o lamă). Pe
lângă acestea se adaugă fragmente de chirpici ars şi
numeroase oase de animale.
Complexul C 1 4, vizibil în profilul de S al suprafeţei
C a sondajului S 1 O, se prezenta sub forma unei gropi, de
formă conică, cu o lungime de 1 , 1 O m şi o adâncime de
maxim -0,60 m. Cele câteva materiale ceramice recuperate
pot încadra complexul într-o fază timpurie a culturii Dudeşti.
Complexul C 15/1 6, este o groapă menajeră
identificată în suprafaţa D a sondajului S 1 O. A fost vizibilă la
1 , 1 O m adâncime şi avea o formă neregulată, cu dimensiuni
de 1 ,70 x 1 m şi o adâncime de cea. 0,40 m. A fost
descoperită o cantitate mare de oase de animale şi de
fragmente ceramice. Materialul ceramic cuprinde categoriile
grosieră, semifină şi fină. Ceramica grosieră, decorată cu
barbotină, impresiuni, ciupituri, linii incizate, alveole pe buză,
brâuri alveolate, este reprezentată de vase globulare sau cu
pereţii arcui�i. Ceramica semifină , reprezentată doar printr-o
singură formă sigură (capace cilindrice), este decorată cu
benzi incizate, haşurate în reţea largă, benzi umplute cu
puncte, încrustate uneori cu pastă albă. Decorul tipic pentru
ceramica fină este realizat din pliseuri sau caneluri, dispuse
orizontal sau oblic, ca forme întâlnindu-se vase tronconice sau
profilate, cu picior cilindric înalt, gol la interior, vase
bitronconice, vase cu toarte prevăzute cu butoni cilindrici sau
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discoidali şi trei sau patru picioare circulare sau rectangulare
în secţiune.
Complexul C 1 7, o groapă Vădastra 1 cercetată
pa�ial în suprafaţa C a sondajului S 1 O a cărei limită
superioară se afla la -1 ,1 O m, de formă probabil ovală, cu
dimensiunile vizibile de 1 ,10 x 0,90 m şi o adâncime de 0,60
m. Ceramică grosieră, decorată cu barbotină asociată uneori
cu alveole sau brâuri alveolate, este ilustrată de vase
bitronconice sau cu pereţii arcuiţi. Ceramica fină, lustruită şi
decorată cu caneluri verticale, orizontale sau oblice, uneori
asociate cu alveole sau împunsături triunghiulare, cuprinde, în
special, vase bitronconice, cu gâtui mai mult sau mau puţin
înalt şi umărul, uneori rotunjit. De semnalat un vas probabil
piriform, cu decorul tipic pentru cultura Vădastra: linii, zig
zaguri, spirale afrontate, şiruri de triunghiuri sau romburi,
realizate prin tehnica exciziei şi încrustate cu pastă albă.
Inventarul este completat de câteva unelte de silex (lame,
gratoare) şi os (împungătoare).
Complexul C 1 8, probabil o locuinţă abandonată, a
fost identificată în zona centrală a suprafeţei D a sondajului S
1 0. Avea o formă ovală, cu diametrele de 2,80, respectiv 2,50
m şi o adâncime de cea. 0,60 m. Ceramica descoperită aici se
încadrează in faza a III-a a culturii Starcevo-Criş. Categoria
grosieră este reprezentată de vase de formă globulară sau cu
pere� arcuiţi, decorate cu impresiuni .bob de grâu", linii
incizate dispuse oblic sau în reţea, asociate cu brâuri
alveolate verticale şi mai rar, barbotină. Categoria fină este
reprezentată de vase bitronconice sau cu pereţi arcuiţi,
lustruite, nedecorate. Ceramica pictată este fie monocrom
(roşu, roşu-cărămiziu), fie bicrom (negru sau brun pe fond
roşu, sau roşu-sângeriu). Motivele decorative constau în
grupuri de linii verticale, paralele şi triunghiuri pe buză. Au fost
identificate şi fragmente ceramice pictate policrom: brun şi
crem pe fond roşu sângeriu sau cărămiziu. Au fost
descoperite, pe lângă fragmente ceramice şi oase de animale,
fragmente de chirpici ars, un fragment de statuetă
antropomorfă, unelte de silex (lame), unelte de os (spatule,
împungătoare, o fusaiolă), un pandantiv din colţ de mistreţ.
Complexul C 19, cercetat pa�ial in zona de NV a
suprafeţei D a sondajului S 1 O apa�ine tot neoliticului timpuriu
(Starcevo-Criş III). De formă probabil ovală, avea dimensiunile
de aproximativ 1 x 0,80 m şi o adâncime de 0,30 m.
Materialele ceramice sunt comparabile cu cele descoperite în
complexul C 18, în a cărei vecinătate se află. Se remarcă
picioarele masive, cilindrice, fie goale, fie pline la interior sau
picioarele masive .în cruce", provenite de la cupe tronconice
sau profilate. De semnalat şi prezenţa unui fragment ceramic
pictat policrom, provenit, probabil, de la o cupă tronconică. Pe
fond roşu este pictat cu negru un decor ce constă în benzi
oblice, dispuse în unghi, delimitate de puncte alb-crem şi
asociate cu un triunghi haşurat în reţea, de aceeaşi culoare.
Complexul C 20, probabil o parte dintr-o locuinţă
Dudeşti (târziu) de suprafaţă, incendiată, avea dimensiunile
de aproximativ 1 ,80 x 1 ,70 m. Se prezenta sub forma unei
aglomerări de mici fragmente de chirpici ars şi de fragmente
ceramice, unele provenite de la vase sparte în loc. Ceramica
grosieră este reprezentată de fragmente ce provin de la un
vas piriform, decorat cu barbotină şi două brâuri alveolate,
unul situat la baza gâtului, celălalt pe zona de diametru
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maxim. Un alt vas piriform este decorat cu benzi haşurate în
reţea, ce alternează cu benzi cruţate, dispuse în scară sau
zig-zag, F-uri afrontate sau răsturnate, repartizate in registre
verticale. Un vas de formă bitronconică, cu gât inalt, decorat
cu caneluri paralele, aparţine categoriei ceramicii fine.
Inventarul este completat de câteva fragmente de unelte de
silex, cu caracter microlitic (lame, gratoare).
Mormântul M 8 a fost identificat în suprafaţa C al
sondajului S 10. Este un mormânt de incineraţie în urnă, ce
apa�ine Hallstatt-ului timpuriu. Urna funerară, în care se aflau
oasele calcinate, fără alt inventar, a fost descoperită la
adâncimea de 0,50 m şi se afla plasată într-o groapă cu
diametru! de aproximativ 0,50 m. Urna este modelată cu
mâna, dintr-o pastă amestecată cu nisip şi pietricele. Are o
formă globulară, cu gâtui înalt şi buza dreaptă, ascuţită. La
baza gâtului are patru tortiţe circulare dispuse diametral opus.
Groapa G 3, cercetată în sondajul S 1 1 avea limita
superioară la -1 ,50 m şi forma tronconică, cu un diametru la
bază de aproximativ 2 m şi o adâncime de 1 m. Pe fundul ei a
fost depus, ca ofrandă, un schelet complet de câine, ars, aflat
în conexiune anatomică, culcat pe partea dreaptă, cu capul
orientat spre V. Alături se aflau câteva fragmente ceramice
cenuşii, lucrate la roată. Acest tip de ofrandă este documentat
la dacii liberi din Muntenia, în sec. 11-111 p. Chr. (Bucureşti
Militari, Bucureşti Tei, Mătăsaru, Udeni)
În stadiul actual al cercetărilor nu putem decât să
formulăm câteva ipoteze de lucru referitoare la locuirile
neolitice de la Măgura-Buduiasca: neoliticul timpuriu apa�ine
fazei a III-a a culturii Starcevo-Criş (III b), iar locuirea din
această perioadă pare a se restrânge la zona frontală a
terasei joase a râului Teleorman; neoliticul dezvoltat este
reprezentat de culturile Dudeşti şi Vădastra 1 .
Pe baza observaţiilor stratigrafice dar şi pe baza
analizei materialului ceramic, cultura Dudeşti pare să aibă
două faze de evoluţie: o fază timpurie şi o fază devoltată
(târzie). Faza târzie ar corespunde cu fazele Dudeşti-Cernica
(Muntenia Centrală) sau Dudeşti III-IV (estul şi centrul
Olteniei). Faza timpurie este caracterizată prin prezenţa
masivă a ceramicii decorate cu impresiuni, dar şi a ceramicii
canelate. Apar şi fragmente ceramice decorate cu benzi
incizate, haşurate în reţea, încrustate uneori cu pastă albă.
Elementele de decor semnalate încă din campania anului
trecut şi identificate şi în acest an, întâlnite pe o serie de
fragmente ceramice (benzi fin incizate, haşurate în reţea,
dispuse paralel sau în unghi, asociate cu linii paralele sau
dispuse în unghi, meandre, motive "în val", realizate printr-o
incizie mai lată şi mai adâncă, încrustate cu pastă albă), pot fi
atribuite unui stil local, documentat până în prezent doar la
Măgura-Buduiasca.
Prezenţa in număr mare a elementelor Karanovo III.
a vaselor cu gât inalt, sprijinite uneori pe trei sau patru
picioare cilindrice, cu toarte prevăzute cu butoni cilindrici sau
discoidali, a fragmentelor ceramice decorate cu benzi umplute
cu puncte sau a altăraşelor triunghiulare demonstrează
puternice legături cu zonele de la sud de Dunăre. O problemă
pentru viitoarele cercetări va fi aceea a lămuririi asocierilor
dintre elementele Dudeşti timpurii, cele Karanovo III şi
elementele specifice sitului de la Măgura.
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Prelucrarea probelor prelevate pentru datare
radiocarbon vor aduce clarificări legate de locuirile neolitice,
de relaţiile temporale dintre acestea;
Informaţii despre paleoeconomia comunităţilor
umane de aici, vor fi furnizate după prelucrarea resturilor
faunistice sau paleobotanice şi după analiza reziduurilor
organice de pe fragmentele ceramice prelevate din diferite
complexe;
Cercetările viitoare au în vedere în principal
deschiderea unor suprafeţe mari care să permită evidenţierea
organizării interne a locuirilor de la Măgura-Buduiasca,
precum şi continuarea sondajelor pentru identificarea limitelor
situ lui.

·

Planşa 42.

Analiză microstratigrafică complexul 1 3. sondaj 1 OA
Cătălin Bem
Structura cercetată majoritar în sondajul 1 0A a fost
identificată în momentul apariţiei nivelului steril arheologic sedimentul natural al terasei inferioare a Teleormanului. Se
individualiza o zonă, în primul rând, din punct de vedere
cromatic. Evident, existenţa unei excavaţii era departe de
orice îndoială. Faptul că evidenţierea acestui complex a fost
posibilă numai în acel moment stratigrafic este explicată de
omogenizarea pedogenetică a solurilor antice - situaţie
deseori întâlnită în situri arheologice de acest tip - dar, nu în
ultimul rând, şi de foarte numeroasele bioperturbaţii. De altfel,
profilele martorului păstrat în sondaj dar şi cele magistrale
sunt o copie fidelă a unei stratigrafii afectată de galeriile de
animale.
Partea superioară a umpluturii gropii a fost
demontată pe contexte stratigrafice altimetrice cvasi
orizontale de 1 m2 (având o medie de 0,1 0-0,12 m grosime) 
este porţiunea imposibil de individualizat. Săpătura ulterioară
a vizat demontarea restului umpluturii din acelaşi punct de
vedere al contextelor stratigrafice, dar ţinându-se cont şi de o
succesiune firesc nu întotdeauna orizontală a unităţilor
depoziţionale. S-a avut în vedere o demontare strict
stratigrafică, utilizându-se pentru înregistrare, aşadar, aceleaşi
contexte de 1 m2. În felul acesta, o unitate stratigrafică conţine
în fapt mai multe contexte - atât în plan orizontal (mai mult
sau mai pu�n), ca elemente similare (echivalente), cât şi
vertical, în cazul în care grosimea sa a determinat împărţirea.
Suprafaţa denivelată a fundului gropii(lor) cred că se
datorează în cea mai mare măsură bioperturbaţiilor - care au
pătruns şi în steril - nu unei acţiuni umane.
Umplerea excavaţiei s-a realizat gradual, firesc trebuie menţionată săparea în trepte a gropii, diferenţierea în
general a sedimentelor de umplere fiind dependentă de
amplasamentul lor spaţial. Evident, treapta cea mai de jos, a
treia altimetric, cuprindea mai multe momente stratigrafice.
Primul şi cel de-al treilea erau identice cu cel dintăi din cazul
celei de a doua trepte - este vorba de un sediment
necompactat, afânat, brun-cenuşiu, organic. Prima senzaţie
creată de prezenţa acestui tip de sediment este aceea a unei
umpleri de spaţii mai mult sau mai puţin goale.
Necompactarea acestor US-uri, în ciuda faptului că stratigrafic
sunt primele, suportând cel puţin greutatea celor ulterioare, ar
putea indica existenţa acestui spaţiu gol (poate resturi ale unei
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suprastructuri din lemn care s-au sprijinit pe trepte?). O altă
posibilă interpretare a provenienţei acestor unităţi stratigrafice
ar putea fi acea a căderii lor din marginile gropii de deasupra
sterilului - din nivelul de sol antic, excavat. Trebuie menţionat
şi faptul că pe unele mici suprafeţe (diminuate şi de
numeroasele bioperturbaţii) par a păstra urme ale unei nivel
ce se poate numi ocupaţional - mici fragmente de cărbune,
resturi organice (în general, acestea păstrându-se sub foarte
puţinele fragmente ceramice in situ de pe fundul gropii).
Revenind la cea de-a treia treaptă, între cele două
amintite momente se intercalează unul de umplere ce are
cauze, cred, naturale - este vorba de blocuri de sediment
cvasi-steril cu o relativă pigmentare cu cărbune. Factorii
naturali, cred, sunt cei care au determinat degradarea
marginilor superioare (şi apoi inferioare) ale excavaţiei care s
au prăbuşit periodic, în blocuri sau numai lentile (care ulterior
s-au compacta!, nemaifiind posibilă individualizarea lor),
acoperind şi, apoi, fiind acoperite de alt tip de sediment.
Situaţia se repetă şi în cazul celorlalte trepte, cu menţiunea că
pentru prima se observă foarte clar mutarea acestui tip de
umplutură pe ceea ce se păstra din pereţii gropii, oblic.
Ceea ce reprezintă umplutura propriu-zisă a gropii,
posibil cu material intenţionat depus şi care nu a suferit
transformări pedogenetice vizibile macroscopic (aşa cum s-a
întâmplat cu partea superioară), este reprezentată de un
sediment nisipos, cenuşiu, cu textură fină, având două grade
de compactare - cel mai dur (prezent în cazul primelor trepte
în cel . puţin două rânduri) conţine şi foarte puţine materiale
arheologice (fragmente ceramice, oase). Compactarea diferită
trebuie să aibă şi cauze diferite (poate o reutilizare a spaţiului
în două momente?). În general, fragmentele ceramice şi
oasele prezente în sedimentul mai puţin compact se află în
poziţie oblică sau chiar verticală.
Studiu sedimentologic.
Constantin Haită
Studiul sedimentologic realizat în campania de
cercetări arheologice din anul 2003 a avut în vedere studierea
profilelor stratigrafice şi eşantionarea micromorfologică a
complexelor arheologice cercetate în sondajul S 1 O, ca şi a
profilelor stratigrafice ale unor sondaje situate pe un
aliniament cu orientare generală N - S.
În sondajul 1 O A, a fost cercetat un bordei
aparţinând culturii Criş, a cărei bază este constituită din
orizontul carbonatic, foarte cimentat, al solului terasei
inferioare a Teleormanului. În această structură de locuire (?),
o serie de eşantioane au fost prelevate din umplutura
acestuia, constând din diferite depuneri, cenuşiu închis şi
brun, granulare, in general cu rari constituenţi antropici, uneori
foarte compactate, unele cu caracter lenticular, în scopul
precizării etapelor de locuire. Au fost urmările, de asemenea,
variaţiile laterale din marginea gropii bordeiului către partea sa
centrală, atât pe profilele de SE şi NV ale unui martor
stratigrafic, cât şi pe profilul de V al acestei suprafete.
În sondajul 1 O B, a fost eşantionată o · groapă cu
dimensiuni reduse, conţinând acumulări cu caracter organic,
cu diverşi constituenţi antropici: ceramică, oase şi fragmente
de corn, cochilii, cenuşă, cărbune, chirpic ars şi nears.
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În sondajul 1 0 C, pe profilul sudic, a fost eşantionată
o altă groapă, ce taie orizontul carbonatic al nivelului de sol.
Umplutura acestei gropi conţine fragmente ceramice atribuite
culturii Criş şi foarte fine şi rare fragmente de chirpic ars.
În sondajul 1 O O a fost cercetat un complex foarte
asemănător cu cel cercetat în 1 O A, interpretat şi în acest caz
ca un bordei. Umplutura acestei structuri este stratificată, fiind
constituită din niveluri şi lentile siltice nisipoase şi argiloase,
brune, cenuşii şi gălbui. In această situaţie a fost eşantionată
succesiunea studiată pe profilul vestic al unui martor central,
orientat N - S, fiind urmările atât variaţiile verticale cât şi
laterale de facies.
În celelalte sondaje cercetate din punct de vedere
sedimentologic, Sondaj 1 2, 1 3, 1 4, 15 şi 16, a fost urmărită
stratigrafia de ansamblu, îndeosebi a nivelurilor de locuire, în
scopul înţelegerii geometriei depunerilor aşezării şi a modului
de formare, respectiv a activităţilor umane cărora le
corespund.
Analiză arheozoologică
Adrian Bălăşescu, Valentin Radu, Ioan Elek Popa
Fauna care provine din aceasta staţiune este extrem
de variată şi bogată. Acest lucru se datorează în primul rând
faptului că majoritatea complexelor arheologice sunt date la
sită, ceea ce permite recuperarea tuturor artefactelor
arheologice, inclusiv cele faunistice:
Speciile de mamifere identificate sunt reprezentate
atât de animale domestice: Bos taurus, Ovis aries, Capra
hircus, Sus domesticus, Canis familiaris, cât şi de sălbatice:
Lepus europaeus, Canis /upus, Vulpes vulpes, Meles meles,
Martes sp., Sus serata, Cervus e/aphus, Capreo/us capreo/us,
Bos primigenius.

Identificarea mai multor complexe arheologice, care
apa�in unor diferite culturi neolitice: Starcevo-Criş (184
resturi), Vădastra (164 resturi) şi Dudeşti (525 resturi), ne-a
permis compararea acestora din punct de vedere
arheozoologic şi urmărirea evoluţiei paleoeconomiei de-a
lungul celor trei culturi în acelaşi areal geografic (Valea
Teleormanului).
Ponderea cea mai mare în cadrul faunei de
mamifere o au mamiferele domestice, care reprezintă 90% în
cultura Criş, 98% în cultura Vădastra şi 91 % în cultura
Dud eşti.
În ceea ce priveşte speciile de animale domestice,
se observă că vita domestică este cea mai bine reprezentată
ca număr de resturi. Procentajele deţinute de aceasta sunt de
peste 80%, ceea ce demonstrează importanţa speciei în
cadrul paleoeconomiei animaliere. Locul doi este deţinut de
ovicaprine, care sunt urmate de porcine. Acestea din urmă
prezintă un număr extrem de mic de resturi, sub 1 % în toate
nivelurile culturale.
O comparaţie a spectrelor faunistice din diferite
aşezări neo-eneolitice din Valea Teleormanului (aşezări
Boian-Giuleşti, Boian Spanţov şi Gumelniţa) ne arată o
evoluţie interesantă a ponderii acestei specii (Sus
domesticus). Astfel pe măsura ce comunităţile devin
sedentare (constituie tel/-uri) importanţa speciei creşte foarte
mult, ea atingând procentaje de peste 20% din faună (cultura
Gumelniţa).
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Câinele este extrem de rar în cadrul eşantioanelor
faunistice, dar trebuie subliniat faptul că in nivelul Dudeşti s
au identificat resturi care are sugera utilizarea speciei şi in alte
scopuri decât cele utilitare (paza locuinţelor, turmelor, etc).
Astfel pe o scapula, pe faţa dorsală s-au observat urme de
descărnare ce atestă consumul speciei. De asemenea pe o
mandibulă, pe faţa laterală a acesteia s-au pus in evidenţă
urme fine de tăiere ce sugerează prelevarea blânii după
moartea animalului.
În ceea ce priveşte vânătoarea, aceasta are un rol
secundar, de suplimentare a alimentatiei,
, importanta, sa fiind
destul de redusă. În complexele Criş şi Dudeşti s-au identificat
câte şapte taxoni sălbatici, in timp ce in complexele Vădastra
s-au determinat doar două specii.

Prospectiuni arheogeofizice
Călin Nemeş
Obiectivul principal 1-a constituit cercetarea
sistematică a unor zone disponibile din cadrul aşezării
(aşezărilor), folosind metoda de prospectare magnetometrică.
Condiţiile de teren nu au fost dintre cele mai fericite,
datorită impedimentelor cauzate de cultivarea terenului cu
viţă-de-vie şi cereale. Relieful prezintă denivelări minime,
zona fiind de terasă. Lucrările agricole (arături adânci
specifice culturii viţei-de-vie) şi cele legate de asigurarea apei
pentru irigaţii au avut o influenţă negativă asupra
măsurătorilor, la acestea adăugându-se prezenţa in imediata
vecinătate a sitului a unui drum cu circulaţie moderată şi a
unei foste retele de electrificare.
În �ele 5 zile avute la dispoziţie s-a reuşit acoperirea
unei suprafeţe de 2 ha (20.010 m2) prin metoda
magnetometrică, constând in şase zone de interes,
disponibile între culturile agricole.
Echipamentul utilizat a constat într-un sistem
gradiometru cu vapori de cesiu Scintrex SmartMag SM4G şi o
staţie de bază/magnetometru cu protoni Scintrex ENVIGrad
Zona 1 . Măsurătorile in această primă suprafaţă au reuşit
conturarea unui orizont de locuire, caracterizat de contexte
arheologice ce prezintă cantităţi însemnate de material arse
(podini, pereţi, concentrări de ceramică).
Se constată şi o anume orientare a acestora ţinând
seama de punctele cardinale: orientarea preponderentă a
structurilor compacte este NV - SE, permiţând astfel o mai
mare expunere la soare a locuinţei.
Dimensiunile anomaliilor se încadrează in limitele
normale de suprafaţă ale unor locuinţe, cazurile în care
acestea sunt depăşite indicând cel mai probabil o distrugere
sau o asociere a mai multor locuinţe (dependinţe)
Zona 2 Această zonă a fost marcată puternic de intervenţii
antropice: reţeaua de irigaţii, stâlpii de electrificare, sondaje
arheologice, gropi moderne şi arătură adâncă specifică culturii
viţei-de-vie.
Din aceste cauze structurile identificate sunt mult
mai greu de conturat datorită distrugerilor cauzate in special
de lucrările agricole.
În linii mari orientarea NV - SE se păstrează pentru
majoritatea anomaliilor compacte, cu dimensiuni ce indică
asocierea lor cu locuinţe de epocă incertă, cu mult material
ars sau ceramică
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Zona 3. Această zonă se află din fericire în afara
interferenţelor majore însă este şi ea afectată de lucrările
agricole intense, situaţie care nu permite o mai clară conturare
a anomaliilor sau a entitătilor
' în cadrul grupurilor semnalate
Zona 4. Măsurătorile pe această suprafaţă au fost deranjate
de imediata vecinătate a drumului şi de inerentul trafic auto
precum şi de prezenţa unor obiecte metalice moderne în
apropierea carosabilului.
Pe întreaga suprafaţă există indicii ale unei locuiri
intense, vizibile sub forma unor grupări de anomalii în general
pozitive, cu contururi destul de precise; aceasta ar putea
indica o locuire mai recentă.
Această interpretare nu poate decât să indice
aceste concentraţii ca potenţiale puncte de interes arheologic
în linii mari deoarece nu ar fi realistă separarea pe complexe a
anomaliilor dată fiind situaţia existentă.
Orientarea optimă se păstrează şi de aceea putem
bănui existenţa unor structuri de tip locuinţă cu mult material
ars (chirpici sau cărămidă) grupat sau sub formă de
dărâmături
Existenţa in dreptul m. 90 a unui evident gol, marcat
de anomalii de valori joase ar putea indica o limită de locuire
sau o separare. Această interpretare este incertă datorită
lipsei unei imagini de ansamblu.
Zona a fost marcată de lucrările agricole; există
obiecte metalice moderne pe intreaga suprafaţă iar în
extremitatea de NV a suprafeţei, in vecinătatea drumului s-a
observat o aglomerare locală de material de construcţie şi
sticlă tipică unor construcţii distruse.
Zona 5. Şi această zonă prezintă indicii ale unei locuiri de
natură incertă însă mult mai puţine şi mai neclare decât cele
din suprafaţa învecinată, zona 4; ele urmează in mare aceeaşi
orientare optimă.
Zonele cu interpretare neclară au fost conturate cu
altă culoare (verde): în dreptul metrului 45 se poate identifica
un grup compact de anomalii de valoare mare, cu o orientare
NNE - SV; grupul mare de anomalii, ce începe la metrul 70 şi
se continuă până la metrul 1 1 O poate fi manifestarea unor
locuinţe p� ternic afectate de lucrările agricole (arături).
Intreaga suprafaţă este puternic afectată de lucrările
agricole (prezenţa striurilor verticale) şi se învecinează la SE
şi E cu marginea bălţii de la Vităneşti
Zona 6. Această zonă este marcată şi ea de efectele arăturilor
adânci specifice culturii viţei-de-vie; prezenţa unor obiecte
metalice în cadrul grupurilor de anomalii ar indica probabil o
origine mai recentă pentru acestea însă nu este exclusă
prezenţa lor accidentală
În general aceeaşi orientare favorabilă este distinsă
şi aici ca şi in celelalte zone
Prospectarea magnetometrică s-a dovedit în acest
caz o soluţie bună însă nu ideală datorită perturbărilor
frecvente întâlnite pe un astfel de sit puternic afectat magnetic
de intervenţiile antropice moderne şi de proximităţile sale.
Caracterizarea unui astfel de sit arheologic complex ar
necesita o abordare mai calculată, in care să se elimine cât
mai multe surse de zgomot prin plasarea unită�ilor cât mai
departe de acestea, menţinând o coeziune şi putând da şansă
unei imagini de ansamblu. Aplicarea metodelor la o suprafa\ă
relativ mai mare ar permite o mai bună conturare a tuturor

caracteristicilor de interes arheologic şi o introducere in
contextul general al sitului a descoperirilor făcute şi in această
zonă. O altă solutie ar fi abordarea sitului prin alte metode
geofizice mai puţi� influenţate de factorii menţiona�i, însă în
cele mai multe cazuri şi mai puţin sensibile la acest tip de
urme materiale.
Din cercetarea tuturor acestor zone s-a reuşit
conturarea în linii mari a caracteristicilor locuirii, fără însă a se
putea distinge intre nivelele culturale de interes. După cum s
a mai mentionat, anomaliile înregistrate de aparat nu pot fi
atribuite un �r coordonate verticale precise încât să permită
distingerea pe nivele de cultură a anomaliilor ci sunt
cuantificate ca şi o sumă deasupra punctului de măsurare. Un
alt impediment in conturarea mai clară a sursei, pe orizontală
de această dată, este răspăndirea resturilor de material ars
prin distrugere şi alţi factori. Se poate concluziona menţionând
că s-a reuşit totuşi identificarea unor puncte de interes
arheologic in toate cele 6 unităţi cercetate, ele urmând
probabil a li testate prin sondaje ulterior.
Bibliografie:
R. Andreescu, D.W. Bailey, Southern Romania Archaeotogicaf
Project, CCA 2003, p. 37 -38; 1 89-1 90; 350.
1 1 8. Mălăieştii de Jos, corn. Dumbrăveşti, jud. Prahova
Punct: La Mornel
Cod sit: 131498.01
Proiectul "inceputurile civilizaţiei europene. Neoeneoliticul la Dunărea de Jos"

Colectiv: Radian-Romus Andreescu - responsabil (MNIR),
Alin Frînculeasa, Eugen Paveleţ (MJIA Prahova), studenţii
Tiberiu Nica, Virgil Scumpu (UV Târgovişte)

Situl a fost semnalat la începutul anilor '80 de către
E. Comşa şi V. Georgescu, ce au efectuat aici cercetări de
suprafaţă. Materialul recuperat de la s_u prafaţă a fost incadrat
aspectului cultural Stoicani-Aideni. In anul 2002 au fost
iniţiate cercetări sistematice in acest sit, in cadrul unui proiect
ce vizează abordarea ariei nordice a culturii Gumelniţa.
Obiective: cercetarea locuinţelor de suprafaţă (şi a
zonelor exterioare acestora), pentru determinarea tipului şi a
modului de construcţie şi a evoluţiei interne a aşezării;
cercetări de teren in zona aşezării pentru descoperirea altor
situri, în vederea dezvoltării unui proiect care să vizeze
întreaga vale a răului Vărbilău; recuperarea de material
osteologie, pentru determinări arheozoologice, în contextul in
care, in campania precedentă nu am putut recupera decât o
cantitate foarte mică de oase. Am dorit să observăm dacă
aceasta este o caracteristică a sitului, sau dacă aciditatea
solului influenţează această stare de fapt.
Cercetarea a căpătat şi caracter de salvare, în
contextul apariţiei la suprafaţă, mai ales in zona centrală, a
unor zone bine individualizate de chirpic ars la roşu, mărun�it,
ce indică o puternică afectare a sitului de lucrările agricole. De
asemene, plasarea aşezării în marginea terasei, intr-o zonă
unde râul Vărbilău descrie un cot, determină o eroziune
accentuată a sitului. În ruptura terasei se observă o înclinare
accentuată a straturilor spre apă (E), sugerând o puternică
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alunecare a pământului spre albia răului, ceea ce duce
iremediabil la distrugerea aşezării.
Lucrările din campania anului 2003 s-au limitat la
trasarea şi cercetarea a două sectoare. Acestea sunt plasate
la 0,5 m S de S 11/2003, paralele cu respectiva secţiune şi la
0,5 m V de S 1/2002. Sectoarele denumite conventional St. 1
şi St. 2 de la E la V, au dimensiuni de 6 x 6 m, despărţite între
ele de un martor
Cercetările din această campanie au dus la
identificarea unor zone bine individualizate, legate direct de
diverse activităţi desfăşurate în cadrul aşezării. Au fost
identificate patru zone distincte:
- o zonă ce acoperea mare parte a SI 1 , parţial St. 2 (partea
de E), caracterizată prin prezenţa unei cantităţi importante de
ceramică fragmentară. Remarcăm în această zonă
descoperirea unei cantităţi reduse de material osteologie.
- o posibilă "zonă menajeră " , exterioară lui L 1/2002, în St 2,
zona de SV, caracterizată prin prezenţa cenuşii, lemnului ars,
a oaselor (zona cu cea mai mare aglomerare de oase),
chirpici ars, mărunţit, ceramică foarte fragmentară;
- zona de NV a St. 2 în care a fost descoperit colţul de SV al
L 1/2002, individualizat prin lipituri succesive. Ca şi în
campania din anul 2002, am observat că iniţial s-a realizat o
amenajare a podelei locuinţei, printr-o nivelare cu lut gălbui cu
o grosime de 5 - 7 cm, peste aceasta realizându-se mai multe
lutuieli succesive. În colţul de V al complexului, dar şi pe latura
de S, am descoperit gropi de par, cu diametre de O, 15-0,20 m.
-cel mai interesant complex a apărut în colţul sud-estic al St.
1 . unde a fost descoperit pe o distanţă de aproape 5 m, pe
direcţia NE - SV un aliniament alcătuit dintr-un fel de
"postamente" în formă de trunchi de con. Aceste elemente, cu
diametre cuprinse între 0,26 şi 0,44 m, cu o adâncime de cea.
0,20 m (postamentul nr. 2) au fost realizate prin introducerea
in gropi a chirpicului ars neuniform, chirpici ce a fost apoi
presat, partea superioară fiind făţuită cu lut.
Deasupra "postamentelor" nr. 3-5 se observă o zonă
arsă la roşu, dar care nu are aspectul unei mase compacte de
chirpici ars. După secţionarea ei s-a putut remarca grosimea
maximă de numai 5-6 cm. Complexul nu a fost săpat în
intregime, concluziile având un caracter preliminar, cercetarea
urmând să fie continuată în campania din anul 2004. Nu au
fost descoperite urme de lemn ars care să sugereze prezenţa
unei locuinţe cu tălpi de lemn, suspendată pe aceste
"postamente".
În această campanie a fost recuperată o cantitate
importantă de ceramică, în general foarte fragmentată.
Ceramica poate fii împărţită în cele trei categorii clasice:
grosieră, semifină şi fină. Remarcăm calitatea foarte bună a
ceramicii fine, dar şi a celei semifine. Au fost descoperite mai
multe vase miniaturale întregi sau întregibile. Foarte puţină
ceramică este decorată, în general prin incizii, iar cea pictată
a fost identificată doar prin câteva fragmente, pictate cu roşu
sau alb inainte de ardere.
Plastica antropomorfă şi zoomorfă este in general
fragmentară. Remarcăm o statuetă antropomorfă fragmentară
din lut ars (Î 9,5 cm), în poziţie semişezând, cu fesele realist
modelate. Au fost descoperite multe cozi de linguri şi polonice,
plate sau circulare în secţiune. Unele sunt îndoite la partea
proximală în unghi de 90°, având analogii cu descoperiri
=

similare din aşezările atribuite aspectului cultural Stoicani
Aideni.
Au fost descoperite unelte din piatră cioplită şi
şlefuită, alături de multe resturi de debitaj (aşchii), ceea ce
sugerează că uneltele erau prelucrate in cadrul aşezării,
această activitate fiind subliniată şi de descoperirea mai
multor percutoare din piatră. Remarcăm şi anul acesta
descoperirea unei cantităţi importante de piatră în săpătură.
Sunt pietre de râu, ce au suprafeţe plane, de dimensiuni mari
0,20-0,40 m lungime, dar şi roci calcaroase în general având
forma sferică cu dimensiuni variabile, ajungând să aibă
diametre de până la 0,40 m.
Cercetările de teren efectuate în zona sitului au dus
la identificarea unor urme sporadice de locuire aparţinând
epocii bronzului, civilizaţiei hallsttatiene sau civilizaţiei geto
dace.
Cercetările viitoare se vor concentra asupra zonei
centrale a aşezării, zona în care sunt vizibile urmele unor
locuinţe deranjate de lucrările agricole.
Bibliografie:
Comşa E., Georgescu V., 1 983,

Aşezarea neolitică de tip
Aldeni Il de la Mălăieştii de Sus ljud. Prahova), SCIVA 34, 4,

p. 334-349;
Andreescu R. R, Frânculeasa A., Paveleţ E., 2003, Mălăieştii
de Jos, cam Dumbrăveşti, CCA 2003, p. 190-1 91 ;
1 1 9. Măriuţa, com. Belciugatele, jud. Călăraşi
Punct: La Movilă
Cod sit: 101092.0 1

Colectiv: Valentin Parnic - responsabil (MDJ Călăraşi),
Andreea Păun - responsabil sector, Ana Ilie (CNMCD
Târgovişte)

. În campania din anul 2003, a continuat cercetarea
cu caracter pluridisciplinar in cadrul proiectului " Comunităţile
eneolitice de pe Valea Mostiştei, cu privire specială asupra
aşezării de la Măriuţa - La Movilă".

in cursul campaniei au fost continuata cercetările în
locuinţele neincendiate SL 1 şi SL 2. Locuinţa neincendiată
SL 1 a fost identificată în sectoarele 1 şi 3, orientată NV - SE.
După demontarea pereţilor prăbuşiţi a putut fi observată
podeaua (US 1 003) confecţionată din lut bătătorit, care se
prezenta sub forma unui sediment gălbui argilos, cu pigmenţi
de calcar.
O situaţie deosebită o întâlnim în cazul vetrei din SL
1 . Locul unde aceasta urma să fie construită a fost cruţat, încă
înainte de construcţia efectivă a locuinţei, această zonă fiind
uşor adâncită in nivelul de amenajare peste care urmează să
fie construită podeaua din prima fază de utilizare a locuinţei.
Astfel după demontarea vetrei, locul pe care aceasta îl
ocupase apare ca o groapă îmbrăcată de podeaua din prima
fază.

Locuinţa neincendiată SL 2, a fost descoperită în
sectoarele 2 şi 4, orientată NV - SE. A fost identificată sub
forma unei mase de pereţi neincendiaţi, pe o suprafaţă de
aproximativ 40 m2.
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După demontarea distrugerii a fost surpnnsa
podeaua locuinţei confecţionată din lut bătătorit de culoare
cenuşiu-gălbuie, care nu se păstra pe intreaga suprafaţă, din
cauza perturbărilor ulterioare.
Cercetările au demonstrat că in acest caz este
vorba de o locuinţă cu două camere, in cea de-a doua cameră
funcţionând şi un mic atelier de prelucrare a uneltelor din os şi
corn.
Pe podeaua celei de-a doua camere a fost
descoperită o aglomerare impresionantă de unelte din os,
corn şi silex: 4 săpăligi din corn, 4 plantatoare din corn, 5
plantatoare din os, 7 împungătoare din os, 15 dăltiţe din os, 1
ciocan din os, 3 ciocane din corn, 2 ace din os, 4 şlefuitoare
din astragale de ovicaprine, 4 plăcuţe de mici dimensiuni din
os, dintre care una decorată cu împunsături, o fusaiolă din os,
şi o piesă din os, care credem noi folosea la decorarea
ceramicii crude. Din categoria uneltelor din silex fac parte 23
gratoare ( 1 1 întregi şi două fragmente), 1 4 fragmente de
lamă, 3 topoare. Au mai fost descoperite 3 fragmente de
topoare din piatră, 6 râşniţe şi 4 trecătoare.
Locuinţa-atelier de la Măriuţa, prilejuieşte o altă
constatare interesantă, în afara unor piese nefolosite, care
este normal să se găsească într-un atelier şi a altora care au
urme de folosire (lustruite, mai ales la partea activă), apar şi
piese care se află în curs de finisare (săpăliga de corn, câteva
topoare de silex, dălţi de os nefinisate), dar mai ales au fost
descoperite câteva unelte de os şi topoare de silex, aflate intr
un evident stadiu de degradare şi care, fără îndoială, au fost
aduse pentru a fi reparate. Se disting clar pe unele piese noile
retuşe, care indică această operaţie.
Numărul mare de unelte, cât şi diferenţa vizibilă
intre inventarul camerei 1 şi cel al camerei 2 ale SL 2, ne fac
să presupunem că este vorba de o locuinţă cu un mic atelier
pentru prelucrarea uneltelor de os şi corn.
A fost cercetată de asemenea o vatră exterioară
care avea legătură cu locuinţa SL 2, aflată în imediata
apropiere a acesteia şi zona menajeră aferentă locuinţelor SL
1 şi SL 2 situată in extremitatea estică a acestora.
[Valentin Parnic]
Planşa 43.

120. Medieşu Aurit, com. Medieşu Aurit, jud. Satu Mare
Punct: Conducta de gaz
Cod sit. 138093.04

Colectiv: Liviu Marta-responsabil, Robert Gindele, Ciprian
Astaloş, Zoltan Kadas (MJ Satu Mare)

Cercetările arheologice au urmărit cercetarea şi
salvarea zonei dintre satele Medieşu Aurit si Potău, zonă in
care traseul conductei de gaz Medieşu Aurit - Păulian străbate
un traseu aflat la cea. 150-250 m de terasa mij locie a
Someşului. Pe marginea terasei, imediat la E de drumul
Medieşu Aurit -Potău au fost efectuate cercetări în anii 19641966, fiind identificată o aşezare din epoca bronzului,
conţinând trei nivele de locui re din fazele 1 (nivelul 1) şi 11
(nivelele 2 şi 3) a culturii Otomani1• Tot în apropierea traseului
care urma să fie străbătut de conducta de gaze, însă la cea.
500 m NE de zona Ciuncaş, lângă drumul Băbăşeşti-Apa, a

fost cercetat un turnul atribuit culturii Suciu de Sus, faza 1 sau faza Medieşu Aurit2.
Cercetările arheologice efectuate de noi au arătat că
zona străbătută de conducta de gaze a fost locuită intens.
existând urme de locuire şi din alte perioade decât acelea
cunoscute anterior. Practic locuirile sunt situate pe terasa
Şeinelului, ce corespunde în acelaşi timp cu terasa mijlocie a
Someşului. După cum au arătat săpăturile efectuate pe
distanţă de aproape 800 de m de-a lungul terasei \ocuirile din
diverse epoci se suprapun pa�ial in două zone, generând
două concentrări mai mari a complexelor arheologice. Una
dintre ele, ce se află la cea. 150 m V de drumul Medieşu Aurit
- Totău, a fost denumită Ciuncaş (împreună cu toată zona
aflată de această parte a drumului). Denumirea a fost preluată
de la botul de terasă pe care se concentrează locuirea din
epoca bronzului, aflat şi el la V de drum, în apropierea sa.
Cea de-a doua concentrare se află poziţională la cea. 100 m
E de acelaşi drum. Traseul dintre el şi zona in care săpăturile
au intersectat drumul Băbăşeşti -Apa, a fost denumită, Togul
lui Schweitzer. Numerotarea carourilor şi a complexelor a
inceput, in ambele zone de la drumul Medieşu Aurit - Potău.
Zona Ciuncaş
Cercetările de teren efectuate în vara anului 2003
au sugerat că teritoriul ce urma să fie afectat de lucrări, a fost
locuit pe o suprafaţa mare. Ca urmare, iniţial a fost
decopertată cu mijloace mecanice o po�iune de 500 m
lungime, pe direcţia E - V, paralel cu terasa, la o distanţă de
150 m N de creasta sa.
in urma cercetărilor din zona Ciuncaş au fost
descoperite complexe arheologice din epoca cuprului, din
epoca bronzului şi din epoca romană.
În primii 20 m de la drum au fost descoperite mai
multe complexe arheologice, dintre care doar groapa Cx.2
conţinea materiale arheologice, care îi permit încadrarea în
epoca mijlocie a bronzului. Probabil că şi complexele Cx.1 şi
Cx. 3 aflate în apropiere datează din aceeaşi perioadă, însă
datorită lipsei de materiale ceramice considerăm incertă
atribuirea lor. Complexele din epoca romană apar începând
cu m 1 83 la E de drum, iar complexele din epoca cuprului
încep de la o distanţă de 290 m.
Complexe din epoca eneolitică:
Complex 12. Groapă ovală. S-a conturat sub forma unei pete
negricioase la m. 229-231 . Complexul are dimensiunile de 2,2
x 1 ,2 m. Adâncimea este de 1 ,2 m de la conturare. Complexul
conţinea fragmente ceramice brun-galbeni, modelate cu
mâna, cu butoane în formă de cioc.
Complex 13. Groapă ovală. S-a conturat la m. 31 7-320, sub
forma unei pete negricioase. Complexul are dimensiunile de
2,2 x 1 ,6 m şi se adânceşte la 0,30 m de la nivelul de
conturare. Inventarul constă din câteva fragmente ceramice
brun-gălbui, modelate cu mâna.
Complex 14. Groapă alungită. S-a conturat la m. 31 3-315, sub
forma unei pete negricioase. Complexul are dimensiunile de
2,1 x 0,6 m şi se adânceşte la 0,30 m de la nivelul de
conturare. Pe latura scurtă, nordică, s-a conturat o groapă de
stâlp cu diametru! de 0,20 m. Inventarul constă din câteva
fragmente ceramice brun-gălbui, modelate cu mâna.
Complex 1 5 . Groapă circulară, cu diametru! de 0,90 m.
Complex 16. Groapă de stâlp, cu diametru\ de 0,20 m.
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Complex 17. Groapă de stâlp, cu diametru! de 0,20 m. S-au
conturat la m. 306-308, sub forma unor pete cenuşii. După
săparea complexelor s-a observat un strat negricios, de 0,30
m, sub nivelul de conturare al complexelor. Acest strat a
conţinut o cantitate mare de fragmente ceramice negricioasa
şi brun-galbene, modelate cu mâna, cu butoane in formă de
cioc.
Complexe din epoca bronzului.
Complexul 1 . Alveolare de culoare cenuşie conturată la nivelul
lutului, la adâncimea de cea. 0,30 m. Ea străbătea şanţul,
având o lăţime de 0,25-0,30 m şi o grosime de O, 15-0,20 m.
Complexul 2. Groapă cu umplutura negricioasă, ce a fost
delimitată la adâncimea de 0,30 m. Groapa conţinea in
umplutură ceramică, chirpici şi cenuşă. Fragmentele de ceşti
cu decor spiralic incizat indică o datare in epoca mijlocie a
bronzului, lăsând totuşi destul de nesigură atribuirea tranşantă
a complexului culturii Otomani (11) sau Suciu de Sus (fază 1).
Complexul 3. Groapă cu diametru! de 1 ,5 m delimitată la
adâncimea de 0,30 m, la nivelul lutului steril. În umplutura sa
cenuşie nu au fost descoperite materiale arheologice care să
permită incadrarea sa culturală şi cronologică.
Complexe din epoca romană.
Complex 6. Groapă rectangulară, cu pereţi arşi. A fost
cercetat prin deschiderea unei casete sudice de 6 x 5 m pe
sondaj la m. 1 83-189. Groapa a conţinut fragmente de oase
calcinata, cărbune de lemn.
Complex 7. Groapă rectangulară, cu pereţi arşi. A fost
cercetat prin deschiderea unei casete sudice pe sondaj, la m.
1 83-1 89. S-a conturat in centrul casetei, pereţii au fost distruşi
deja de arătură. S-a păstrat un strat de 3 cm de oase
calcinata şi lemn carbonizat, pe o pată de 0,80 x 1 ,20 m.
Lângă latura mai scurtă, nordică, pe colţuri au fost sesizate şi
două gropi de stâlpi.
Complex 8. Construcţie cu gropi de stâlpi in şiruri. A fost
cercetat prin deschiderea unei casete sudice de 8 x 5 m, la m.
200-208. S-au conturat gropi de stâlpi dispuse pe trei rânduri,
2 gropi, 5 gropi, 2 gropi. Lăţimea construcţiei este de 4 m şi
lungimea cercetată de 5 m. Inventarul constă in fragmente
ceramice cenuşii, modelate la roată şi fragmente ceramice
grosolane, modelate cu mâna.
Complex 9. Groapă alungită. A fost cercetat prin deschiderea
la m. 210-213 a unei casete sudice de 2 x 1 ,5 m şi a unei
casete nordice de 2 x 2 m. S-a conturat sub forma unei pete
cenuşii. Complexul are dimensiunile de 1 ,5 x 4 m, adâncimea
0,4 m de la conturare. Inventarul constă in fragmente
ceramice cenuşii, modelate la roată şi fragmente ceramice
grosolane, modelate cu mâna, fragmente ceramice
negricioasa, fine, modelate cu mâna.
Complex 1 O. Groapă de provizii. S-a conturat la m. 215-21 6,
sub forma unei pete cenuşii. A fost deschisă o casetă nordică
de 3 x 1 ,5 m. Complexul este circular, cu diametru! de 0,9 m,
se adânceşte la 1 , 1 m de la conturare, are pereţi drepţi.
Inventarul constă dintr-un chiup brun-cenuşiu, cu partea
superioară distrusă de arătură şi intr-o stare proastă de
conservare.
Complex 1 1 . Construcţie cu gropi de stâlpi in şiruri. A fost
deschisă la m. 225-242 o casetă sudică de 1 7 x 2 m şi o
casetă nordică de 1 7 x 2,5 m. În total au fost cercetate 32 de
gropi de stâlpi, pe trei şiruri. Lăţimea construcţiei este de 8 m,

lungimea cercetată 1 2 m. Inventarul constă in fragmente
ceramice cenuşii, modelate la roată şi fragmente ceramice
grosolane, modelate cu mâna, fragmente ceramice
negricioasa, fine, modelate cu mâna.
Complex 1 8. Construcţie cu gropi de stâlpi in şiruri. S-a
conturat la m. 290-300. Au fost cercetate 1 1 gropi de stâlpi,
dispuse fără un anumit sistem. Inventarul constă in fragmente
ceramice cenuşii, modelate la roată.
Complex 1 9. Groapă de provizii. S-a conturat la m. 303-304,
sub forma unei pete cenuşii. Are o formă circulară, cu
diametru! de 1 ,1 m, se adânceşte la 0,60 m de la nivelul de
conturare, are pereţi drepţi. Fără inventar.
Complex 20. Groapă de stâlp. S-a conturat la m. 31 9-320, sub
forma unei pete cenuşii. Complexul are o formă circulară, cu
diametru! de 0,40 m şi se adânceşte la 0,30 m. Fără inventar.
Complex 21 . Groapă alungită. S-a conturat la m. 335-336, sub
forma unei pete cenuşii. Complexul are dimensiunile de 2 x
0,6 m şi se adânceşte la 0,3 m de la nivelul de conturare.
Inventarul constă in fragmente ceramice cenuşii, modelate la
roată şi fragmente ceramice grosolane, modelate cu mâna.
Complex 22. Groapă de provizii. S-a conturat la m. 334-335,
sub forma unei pete cenuşii. Complexul este circular, cu
diametru! de 0,4 m, se adânceşte la 0,70 m de la conturare,
are pereţi drepţi. Inventarul constă dintr-un chiup brun
cenuşiu, cu partea superioară distrusă de arătură şi intr-o
stare proastă de conservare.
Epoca romană este reprezentată prin 3 gropi cu
pereţi arşi, 3 gropi de provizii, din care 2 cu chiupuri, 3
construcţii cu gropi de stâlpi in şiruri şi alte 7 complexe fără o
destinaţie stabilită. Conducta de gaze a intersectat o aşezare
rurală, cu o densitate mică de complexe, locuită de daci liberi
şi de tribul germanie al vandalilor. Pe baza artefactelor
descoperite vestigiile se pot data in secolele 11- III p. Chr.
Zona Togul lui Schweitzer
Sub această denumire apar complexele săpate la E
de drumul Medieşu Aurit - Potău. Capătul secţiunii, care a fost
luat ca punct de reper pentru măsurători, a fost fixat la 5 m de
marginea estică a acestui drum. S-a optat pentru o lăţime a
secţiunii de 1 ,5 m, considerându-se ca este dimensiunea care
permite o bună salvare şi cercetare a complexelor, fără o
încărcare prea mare a lucrărilor.
În comparaţie cu cercetările din zona Ciuncaş, in
partea de la răsărit de drum stratigrafia se schimbă treptat.
Stratul de teren agricol are culoarea cafenie, iar lăţimea sa
medie este de 0,35 m. Sub el apare un strat cenuşiu de O, 150,20 m in care apar materiale din epoca mijlocie a bronzului.
Încă dintre m. 20-30 îşi face apariţia un strat de culoare
negricioasă, cu o grosime de O, 15-0,35 m, pe alocuri el
inlocuind stratul cenuşiu. Sub aceste straturi la adâncimea
medie de 0,60 m apare stratul steril, reperezentat de un lut
argilos, de culoare galbenă.
În partea dinspre drum şi in stratul negricios
predomină materiale din epoca bronzului. De la o distanţă de
1 00 m de drum, stratul negru ajunge să fie suprapus de stratul
cenuşiu cu materiale din epoca mijlocie a bronzului, iar el
devine din ce in ce mai bogat in materiale neolitice. Din
aceasta zonă şi până la capătul secţiunii ce merge paralel cu
terasa (zona m. 290-300) rămâne doar stratul negru, care
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ajunge să aibă o grosime de peste 0,60 m, şi in care au fost
descoperite mai multe platforme de chirpic. De obicei în
partea de sus a stratului negru cu materiale neolitice au fost
descoperite, pe toată lungimea secţiunii materiale din epoca
mijlocie a bronzului. Un număr de 3 complexe au fost
descoperite in aproierea drumului. Cel puţin materialele care
au apărut în stratul negru, mai ales în pareta dinspre drum se
leagă foarte probabil de aşezarea de la Ciuncaş. Răspăndirea
de la suprafaţă a fragmentelor ceramice sugerând că traseul
conductei ar traversa marginea nordică a aşezării, care se
extinde mult în afara dâmbului ( te/1-ului) cercetat în anii 1 9641 966. Răspândi rea de la suprafaţă a materialelor arată ca
aşezarea s-ar întinde de-alungul terasei, chiar câteva sute de
metrii la E şi V de zona batului de terasă în care s-au făcut
cercetările. Practic traseul secţiunii o taie în apropierea
marginii nordice. Este posibil ca, complexele Cx. 1 1 , Cx. 14 şi
Cx. 23 să se lege de fapt de depunerea din turnului "Dâmbul
Acăstăului " , ele fiind deja la o distanţă mai mică de acesta.
Mai ales că materialele descoperite sunt multe similare cu
acestea, iar cel puţin complexul Cx.1 1 şi poate şi Cx 14, sunt
indicii că ar fi depuneri rituale de vase, la fel cum este
considerat mai nou şi descoperirea din turnului "Dâmbul
Acăstăului " . Materialele din epoca timpurie a bronzului nu au
mai fost descoperite, confirmând constatările cercetărilor mai
vechi că locuirea mai timpurie s-a redus la zona batului de
terasă.
Dintre materialele din epoca mijlocie a bronzului cea
mai interesantă descoperire este un inel de buclă din aur cu
capetele în formă de bărcuţă descoperit la 50 m distanţă de
drum. Astfel de piese au fost descoperite în epoca mijlocie a
bronzului, alături de materiale atribuite fazei 11 a culturii
Otomani, dar şi în medii culturale contemporane fazei
Otomani III. Materialele ceramice ieşite în zona m. 0-80 sunt
încadrabile mai degrabă fazei Otomani 11, etapă căreia cred
că-i poate fi atribuit mai probabil inelul de buclă.
În zona m. 280-290 sub stratul de pământ arabil au
fost descoperite câteva fragmente ceramice ce sunt de atribuit
fazei clasice a culturii Suciu de Sus (faza Suciu 11 sau faza
Culciu Mare). Între m. 160 şi 290 au fost descoperite
fragmente ceramice răzleţe atribuite olăriei purtătorilor culturii
Gava. Au fost descoperite şi două gropi ce indică o locuire a
zonei în faza a 11-a din evoluţia acestei culturi.
Complexul 1 . Groapă cu umplutură negricioasă, delimitată la
adâncimea de 0,55 m, în zona m. 7-8. Ea porneşte din stratul
de cultură şi se adânceşte uşor în stratul de steril (maxim 0,1 O m). A fost cercetată doar partea sa nordică, deoarece ea
continuă dincolo de profilul sudic al secţiunii. Cantitatea mică
de material descoperită ne-a determinat să nu continuăm
cercetarea ei îi în afara secţiunii. Datare: epoca mijlocie a
bronzului.
Complexul 2. Alveolare uşoară a stratului de cultură de
culoare cenuşie. Ea s-a conturat de la o adâncime de 0,60 m,
intrând cea. 0,1 O m în stratul steril. Material arheologic nu a
fost descoperit in umplutură, fapt pentru care nu putem face o
atribuire cronologică şi culturală.
Complexul 3. Groapă de mici dimensiuni cu umplutură
cenuşie şi chirpici, ce a putut fi conturată la adâncimea de
0,45 m, între m. 38 şi 39. Nu conţinea inventar ceramic, ca
urmare nu poate fi atribuită cu certitudine unui anumit orizont

de locuire, dar dată fiind doar prezenţa ceramicii de epoca
bronzului în pământul din apropiere, credem că ţinea de
acesta.
Complex 4. O uşoară alveolare a stratului de cultură, ce se
adâncea 0,20 - 0,30 m în stratul steril. Fără material
arheologic.
Complex 5. Platformă de chirpici cu o lungime maximă de
8,20 m şi o lăţime maximă de 5,40 m, orientată pe direcţia N S. Fragmentele de chirpici erau răspândite în secţiune între m.
1 1 5 şi 121, ele fiind surprinse de la adâncimea de 0,35-0,40
m, în partea de sus a stratului negricios, imediat sub nivelul
stratului arabil. Un număr relativ mare de fragmente ceramice
din epoca mijlocie a bronzului au fost descoperite în anumite
porţiuni de deasupra platformei, dovadă că ea a fost afectată
nu doar de lucrările agricole moderne ci şi de locuirea din
epoca bronzului. Grosimea maximă, la care s-a păstrat stratul
de chirpici este de 0,20 m. În cea mai mare parte a suprafeţei
platformei, sub dărămăturile de chirpici, a existat pietriş de
râu, care pe alocuri lua forma unui strat şubţire. Deoarece el
exista la fiecare dintre locuinţele neolitice cercetate, credem
că prezenţa sa nu era întâmplătoare, el fiind folosit probabil la
podirea locuinţelor. Din păcate reconstiturea locuinţei este
destul de dificilă deoarece gropi de stâlpi au fost descoperite
doar pe latura estică a locuinţei. Fiecare dintre cele şatpe
gropi de stâlpi, care s-au conturat încă în stratul de cultură
negricios, aveau diametru! de 0,35-0,40 m. Pe o linie erau
poziţionate cinci dintre ele, iar judecând şi după faptul că ele
se aflau la marginea dărâmăturii de chirpici, ele probabil
făceau parte din structura peretelui estic. În faţa a două dintre
gropi (gropile 3 şi 4) existau două alte două gropi de stâlpi
(gropile 1 , 2) care aveau, posibil, rolul de a întări rezistenţa
într-o porţiune ce pare a fi zona centrală a construcţiei. Este
posibil însă ca stâlp ii 1 , 2, 3, 4 să marcheze o intrare, probabil
cu un mic pridvor care era poziţionat în zona centrală a laturii
estice. Inventarul locuinţei era destul de bogat. Au fost
descoperite un mare număr de fragmente de pietre de râşniţă,
fragmente din unelte de piatră cioplită şi fragmente de topoare
şlefuite şi perforate. Printre dărămăturile de pereţi arşi a fost
descoperită o mare cantitate de ceramică. Ea este în general
de o calitate slabă fapt pentru care s-a păstrat în stare
fragmentară. Din ceramica care s-a păstrat mai bine s-a
constat existenţa unor castroane, fie mici cu pereţi subţiri din
pastă fină, fie de mari dimensiuni cu pereţi groşi din pastă
poroasă. Împreună cu acestea sau descoperit un mare număr
de oale care au profilul uşor bombat şi cu gura dreaptă. O altă
formă descoperită în număr mare de exemplare este
reprezentată de cupele mari cu picior înalt. La fel ca şi pe
ceramica celorlalte locuinţe, nu a fost observată existenţa
decorului pictat, în schimb apare în număr mare decorul
reliefat, mai ales sub forme diferite de butoni.
Complexul 6. Platformă de chirpici de mari dimensiuni ce a
fost descoperită imediat sub stratul arabil, la adâncimea de
0,30 m, între m. 160 şi 174. După ce a fo!jJ dezvelită, prin
deschiderea unor casete la N şi la S de zona cu chirpici din
secţiunea magistrală, s-a observat că de fapt că fragmentele
de chirpici ars se grupează în două concentraţii apropiate.
Grămada vestică ce se concentra în zona m. 1 61-166 a fost
notată sub indicativul de complexul 6/1 , iar zona estică, cu
concentrare de chirpic mai ales în dreptul m. 1 68 -1 73, a fost
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definită ca fiind complexul 6/2. Deşi nu au fost descoperite
urmele unor elemente de structură care să ajute la
reconstituirea planimetriei locuinţelor, am considerat că cele
două complexe (6/1 şi 6/2), reprezintă rămăşiţele a două
locuinţe. Suprafaţa pe care erau răspândite fragmentele
ceramice era prea mare ca să fie doar o locuinţă, iar fapul că
cele două concentrări apropiate erau orientate cu lungimile pe
direcţiile N -S, la fel ca celelalte locuinţe neolitice, pledează
pentru a interpreta dărămăturile de chirpici din zona metrilor
1 61 -174, ca fiind rămăşiţele a două locuinţe. La ambele
locuinţe sa folosit pietrişul pentru podea. Inventarul lor era
destul de asemănător: fragmente de topoare şlefuite
perfotate, aşchii de obsidian şi silex, forme ceramice cu
decoruri identice cu acelea ce au fost descoperite printre
dărămăturile de chirpici ale platformei Cx .5.
Complexul 7. Depunere de chirpici ce a apărut la o adâncime
de 0,40 m, între m. 1 41 şi 1 44. Ea a apărut într-o stare mai
compactă între m.141 şi 145, pe o lungime de 5,20 m (pe
direcţia N - S) şi pe o lăţime de 1 ,20 m. Cu siguranţă chirpicul
provine de la o locuinţă incendiată, care s-a păstrat însă într-o
stare foarte precară. Cu toate că nu pot fi reconstituite
dimensiunile locuinţei, totuşi după modul, cum sunt răspândite
fragmentele ceramice se pare că locuinţa de la care provin
avea o orientare N - S, la fel ca celelalte locuinţe neolitice
descoperite. Şi aici sub dărămăturile de chirpic au fost
descoperite urme ale stratului subţire de pietriş de râu, pe
care le-am considerat că aveau rol de podea. Inventarul
ceramic deşi mai sărac cantitativ este suficient pentru a
permite o incadrare cultural-cronologică identică cu a
celorlalte locuinţe neolitice.
Complex 8. Este un complex arheologic de la care au fost
dezvelite două gropi de par cilindrice, cu umplutura neagră.
Nu au fost descoperite materiale arheologice, care să-i
asigure încadrarea. Faptul că una din gropi (Cx.8/2) a fost
săpată într-o groapă neolitică de culoare cafenie, susţine o
datare ulterioară. Umplutura neagră, dimensiunile şi distanţa
la care sunt dispuse, ne fac să credem că cel mai probabil ele
proveneau de la o locuinţă de suprafaţă din epoca romană,
asemănătoare cu acelea descoperite în zona Ciuncaş.
Complexul 9. Groapă cu umplură cafenie, conturată la nivelul
stratului steril în zona m. 1 69-172. în umplutura ei au fost
descoperite câteva fragmente ceramice neolitice mărunte.
Complexul 1 O. Groapă cilindri că ce s-a conturat sub platforma
Cx. 5. Umplutura sa era formată dintr-o mare cantitate de
chirpic ars, printre care apăreau mici fragmente ceramice şi
urme de la resturi vegetale arse.
Complexul 1 1 . Depunere de vase din epoca bronzului
descoperită în zona m. 1 60-161 , în nivelul de pământ
negricios de sub stratul vegetal, la -0,30 -0,50 m. Fragmentele
de vase a fost depuse într-o groapă a cărei formă se poate
delimita, deşi nu a fost săpată pănă la nivelul solului steril,
deoarece când s-a săpat groapa pentru depunere, au fost
dizlocate dărămăturile de chirpici ce provin de la C6/1 .
Depunerea era formată din două ceşti, fragmente din mai
multe amfore, din castraone cu buza evazată şi invazată,
oale. Pe lângă ceramică, era o mare cantitate de resturi de
cărbune şi câteva fragmente mici de oase carbonizate.
Valenţele rituale ale depunerii sunt accentuate de faptul că

între fragmentele ceramice, partea inferioară a unei oale era
pusă cu fundul în sus, el fiind perforat in vechime.
Ceaşcă cu corpul în formă de turban (patru faţete
late cu canturile bordate de linii incizate), amforele cu spirale
incizate ce au vârful uşor împins în afară, castroanele cu buza
invazată, sau puternic lobată şi decorată deasupra, sau cu
decor format din arcade ce au spaţiul triunghiular dintre ele
fie excizat, fie decorat cu linii incizate paralele pledeză penru
o încadrare la sfârşitul bronzului mijlociu.
incadrarea culturală este însă destul de dificilă
deoarece amfore decorate cu spirale şi ceşti cu corpul în
formă de turban au fost descoperite în turnului de la Medieşu
Aurit - Dâmbul Acăstăului aflat la o distanţă de cel mult 200 m
de depunerea Cx. 1 1 , turnul ce se consideră că este
reprezentativ pentru faza 1 a culturii Suciu de Sus. Însă
castroanele descrise mai înainte, dar şi amforele şi ceştile
asemănătoare cu acelea din turnul, sunt descoperiri tipice
pentu ultimul nivel din tell-urile culturii Otomani, în care apar
descoperiri de tip Otomani III. Componentele ceramicii de tip
Otomani III fiind destul de puternice, fiind prezente şi unele
elemente clare ce provin din sfera ceramicii culturii
mormintelor tumulare, credem că în dreapta Someşului este
posibil să existe şi această etapă culturală, procesul de
naştere a culturii Suciu de Sus, producându-se în această
perioadă.
Complexul 1 2. Platformă de chirpic identificată între m. 1 1 3 şi
220, la adâncimea de 0,35-0,40 m. Dărâmătura de chirpici
avea o grosime de O, 1 O-Q,20 m, fiind răspândită pe o
suprafaţă de 8 x 8 m. Ea fost dezvelită doar, parţial, caseta
deschisă nu a surprins marginea de N a locuinţei. Ea avea o
orientare N - S, la fel ca celelalte locuinţe neolitice. Sub
dărămăturile de chirpici au fost descoperite cinci gropi cu
diametre de 15-25 cm. Dintre acestea, patru gropi (gropile 25) erau dispuse pe o linie, undeva în zona mediană a
platformei, având probabil rol în susţinerea acoperişului
locuinţei. Groapa " 1 " este situată în marginea estică a
platformei. Prin poziţia ei în raport cu paltforma, credem că ea
a făcut parte din structura peretelui. nordic.
Complexul 13. Groapă cu pereţii arşi din epoca romană.
Complexul 14. Groapă din epoca bronzului identificată la
adâncimea de 0,60 m, în zona m. 162-1 64. Ea a fost săpată
în platforma de chirpic neolitică Cx.6/1 . in centrul ei era o oală
pusă cu gura în sus, alături de care au fost depuse şi alte
fragmente de vase dar şi chirpic şi coarne de cerb. Oala din
centrul gropii era perforată în partea de jos a peretelui lateral.
Din acest motiv, dar şi pentru că era situată la o distanţă de
doar doi metrii de depunerea Cx.1 1 , materialul ceramic din ele
sugerând şi contemporaneitatea celor două obiective, credem
că ea a avut acelaşi rol de depunere rituală.
Complexul 15. Groapă cu umplutura negriciasă conturată la
adâncimea de 0,60 m, între m. 162 şi 164. Diametru! său
maxim era de 2 m, iar adâncimea maximă era de -1 ,1 O m de
la nivelul de la care taie stratul steril, unde a fost conturată
groapa. În umplutura gropii au fost descoperite fragmente
ceramice decorate cu caneluri, specifice culturii Gava ,
fragmente de chirpici, dar şi multe fragmente ceramice din
epoca mijlocie a bronzului, evident aflate în poziţie secundară.
Complexul 1 6. Pată de pământ de culoare negricioasă cu mult
chirpici ce s-a conturat sub Cx. 6
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Complexul 1 7. Pată de pământ de culoare negricioasă cu mult
chirpici, ce s-a conturat sub Cx. 6
Complexul 18. Groapă cu umplutura negricioasă a cărui
contur a putut fi surprins la adâncimea de 0,30 m, la baza
stratului arabil. Avea formă de clopot, diametru! gurii fiind de
0,86 m, iar diametru! fundului de 1 ,46 m. Adâncimea ei
maximă era de 0,84 m, de la nivelul de la care s-a conturat. În
umplutura sa au fost descoperite fragmente ceramice de tip
Gava 11 (un fragment din umărul unei amfore decorate cu
caneluri în formă de ghirlandă, fragmente de castron invazat),
fragmente de chirpic şi, în poziţie secundară, fragmente
ceramice, ce provin din locuirile anterioare, neolitică şi din
epoca mijlocie a bronzului.
Complexul 21 . Groapă conturată în caseta sudică deschisă
pentru dezvelirea louinţei Cx. 6. Conţinea un bogat inventar
de vase compus din fructiere, castroane, vas miniatura!.
Foarte des era folosit decorul format din linii incizate haşurate.
Complexul 22. Groapă, ce s-a conturat în colţul sud-estic al
casetei nordice deschisă pentru dezvelirea locuinţei 1 2.
Complexul 23. Groapă situată în zona m. 220-221 , în colţul
sud-estic al casetei sudică deschisă pentru dezvelirea
locuinţei Cx 1 2. Groapa a fost identificată la adâncimea de 0,40 m, ea fiind săpată prin platforma de chirpici. Conţinea o
mare cantitate de ceramică, multă arsă secundar şi chirpici.
Între fragmentele ceramice din groapă menţionăm fragmente
de oale butoni, fragmente de ceşti, castroane şi amfore
decorate cu spirale incizate. Ceramica nu a fost încă
restaurată dar după toate probabilităţile ea este atribuită
aceluiaşi orizont cultural din etapa târzie a bronzului mijlociu
ca şi complexele 1 1 şi 14, sau ca şi aceea din tumulul
"Dâmbul Acăstăului"
Complex 24. Groapă circulară, s-a conturat la m. 224-225.
Diametru! a fost de 0,40 m, adâncimea de 0,30 m de la nivelul
de conturare. Fără inventar.
Complex 25. Groapă alungită, s-a conturat la m. 229-230.
Adâncimea a fost de 0,40 m, diametru! 0,50 m. Inventarul
constă din fragmente ceramice modelate la roată, cenuşii fine
şi zgrunţuroase, databile în epoca romană.
Complex 26. Groapă circulară, s-a conturat la m. 233-234.
Diametru! a fost de 0,40 m, s-a adâncit la 0,30 m de la nivelul
de conturare. Fără inventar.
Complex 27. Groapă circulară, s-a conturat la m. 233-234, în
vecinătatea complexului 26. Diametru! a fost de 0,40 m, s-a
adâncit la -0,30 m de la nivelul de conturare. Fără inventar.
Complexul 28. Groapă cu umplutura formată din pete negre şi
galbene (lut). Era situată între m. 240 şi 243. în partea de sus,
groapa avea o formă tronconică, iar de la adâncimea de 0,60
m, forma ei devine cilindrică. A fost săpată până la adâncimea
de 1 ,90 m de la nivelul, de la care s-a identificat. În umplutura
sa au fost descoperite câteva fragmente ceramice din epoca
romană lucrate la roată. Forma cilindrică a gropii şi umplutura
tipică neagră cu pete de lut, identică cu aceea din fântânile din
epoca romană din zonă, ne face să credem că şi acest
complex era o fântână.
Complex 29. Groapă de stâlp, conturată la m. 244-245.
Diametru! este de 0,30 m, adâncimea de 0,20 m de la
conturare. Fără inventar, probabil că a apa�inut complexului
28.

Complex 30. Groapă de stâlp, conturată la m. 244-245.
Diametru! este de 0,30 m, adâncimea de 0,20 m de la
conturare. Fără inventar, probabil că a apa�inut complexului
28.
Complex 31 . Groapă ovală, identificată la metrii 272-273. S-a
conturat sub forma unei pete cenuşii şi se adâncea la -0,40 m
de la conturare. Din inventar menţionăm fragmente ceramice
databile în epoca neolitică.
Complexul 32. Platformă de chirpici conturată în zona m. 295301 la adâncimea de 0,30-0,35 m. Fragmentele de chirpici
erau răspândite pe o suprafaţă de 8 x 6 m, modul în care era
grupat sugerând o orientare a locuinţei pe direcţia N - S, la fel
ca şi la locuinţele neolitice descrise anterior. Cu excepţia unei
mici gropi Cx. 39, ce era poziţională undeva în zona centrală
a locuinţei.
Complexul 33. Groapă circulară, s-a conturat la m. 314-315.
Diametru! este de 0,80 m, adâncimea 0,50 m de la nivelul de
conturare. Fără material.
La metrul 317 sondajul a fost cotit cu 1 00°, pe
traseul conductei de gaz.
Complex 34. Groapă alungită, conturată la m. 23-25, după
cotire. A fost cercetat parţial, pe traseul conductei. Fără
inventar.
Complex 35. Groapă circulară, conturată la m. 1 7-18, după
cotire. A fost cercetat pa�ial, pe traseul conductei. Fără
inventar.
Complex 36. Groapă circulară, conturată la m. 14-15, după
cotire. A fost cercetat pa�ial, pe traseul conductei. Fără
inventar.
Note:
1 . T, Bader, S, Dumitraşcu,

Săpăturile arheologice la
aşezarea de tip Otomani de la Medieşul Aurit, Materiale 9,

1970, p. 127-130.
2. T, Bader, Epoca
Bucureşti, 1 978.

bronzului in nord-vestul Transilvaniei,

The archaeological excavations had the purpose to
research an area of 800 m which is to be found on the terrace
of the Someş River. In this particular area two major groups of
archaeological complexes were found. The first of them,
called "Ciuncaş" contains four pits from the Aeneolithic Period,
3 pits from The Bronze Age and eleven complexes from the
Roman Period.
The second group called "Togul lui Schweitzer',
situated eastward from the first archaeological complexes
group contains a dense inhabitation !rom Neolithic Age
(dwellings and pits), the traces of some inhabitations !rom the
Bronze Age (Suciu de Sus, Găva Culture) and the traces of a
Roman dwelling.
121. Mehadia, com. Mehadia, jud. Caraş Severin
Punct: Castrul şi vicus-u/ militar
Cod. sit: 53283.0 1

Colectiv: Doina Benea - responsabil, Simona Regep Vlascici responsabil sector, lulian Lalescu - responsabil sector,
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Nicolae Hurduzeu, Voica Doru Petru, Darei Micle (UV
Timişoara, CSIA)

În timpul campaniei arheologice desfăşurate intre 115 august 2003 a fost trasată o secţiune de control pe latura
de E a castrului, la 31 m de colţul de NE (D: 1 8 x 1 ,50 m),
pentru a surprinde structura internă a castrului. În anul 2002 o
secţiune trasată la aceeaşi distanţă de latura de N a castrului
a demonstrat distrugerea nivelelor de locuire antică din
interiorul castrului, în cursul sec. 11-111, de o inundaţie
puternică. Această calamitate a afectat fortificaţia romană
până la o distanţa de 8 m de latura incintei de V a castrului.
Secţiunea S 1/2003 a confirmat aceeaşi situaţie şi
pe latura de E a castrului. Stratigrafic s-au constatat două faze
de locuire corespunzătore castrului de pamânt, alte două
pentru castru de piatră, iar ultima datată in epoca romană
târzie, în sec. IV. În ultima etapă de locuire zidul de incintă a
fost refăcut cu piatră roşie de andezit.
În sec. IV peste acest strat de aluviune masivă din
piatră şi nisip s-a suprapus o altă etapă de locuire, aparţinând
unei unitaţi militare staţionate in castru, care şi-a realizat
locuintele în agger-ul vechiului castru alături de o serie de
amenajări cu caracter meştesugăresc economic.
Materialul arheologic cel mai concludent il formează
fragmentele ceramice romane târzii de culoare cenuşie lucrate
la roată. Ele se datează in epoca constantiniană pe bază de
monede.
Templul
Sondajul a fost întreprins la S de casa Zănescu, pe
un alt lot aparţinand aceleiaşi familii. Terenul fiind utilizat ca
teren agricol, distrugerea intregului complex este avansată,
astfel încât nu se mai păstrează decât două - trei rânduri din
fundaţie cu mortar sau chiar fără.
Obiectivul propus era terminarea dezvelirii întregului
edificiu cercetat deja în mare parte în anii 2000-2001 (vezi
rapoartele precedente). Săpăturile au atins nivelul clădirii deja
la 0,25 m, unde a apărut un strat de depunere de pământ de
culoare neagră.
Sondajul intreprins a permis dezvelirea ultimei
porţiuni din piaţeta pavată a templului. Totodată a fost surprins
zidul de E al templului distrus până la bază, pe care au fost
descoperite fragmente de monumente votive sparte
reprezentând un vultur acefal, o inscripţie dedicată lui
Gordianus III etc., suprapuse de două rânduri de piatră de râu
nelegată cu mortar. Materialul arheologic este sărac şi puţin,
mai ales ceramică.
Materialul arheologic descoperit in anii precedenţi
va permite prelucrarea intregului inventar rezultat şi
elaborarea studiului monografie asupra templului.
Cercetările arheologice întreprinse in castrul de la
Mehadia au continuat prin extinderea secţiunii din anul 2002 şi
spre latura de E a castrului evitându-se doar centrul
fortificaţiei distrus in bună parte de căutătorii de comori.
Stratigrafic s-a constatat aceeaşi situaţie ca în anul 2002.
Un sondaj a incheiat studierea colţului sud-estic al
templului aflat la V de castru roman, care a condus la
descoperirea unor monumente votive refolosite in sec. IV in
zidul construcţiei.

The archaeological investigations in the Roman
camp from Mehadia continued with the extension of the
section from 2002 towards the eastern side of the camp,
avoiding the center of the fortification, distroied by the treasure
hunters. There was found the same stratigraphy as in 2002.
There was also finished the research of the south-east corner
of the temple situated west of the camp, that proved the re
use in the IV century of Roman votive monuments.
122. Mereşti, corn. Mereşti, jud. Harghita
Punct: Dâmbul Pipaşilor
Cod sit: 9644 1.01(

Colectiv: Viorica Crişan - responsabil (MNIT), Cristina
Popescu (MCR), Darvas Lorant, Magyari Eva (MSC); Marius
Andrei lgnat, Remus Trandafir (studenţi FIB)
Situl arheologic în discuţie se află la extremitatea
sud-estică a localităţii Mereşti, la o distanţă de cea. 15 km de
aceasta. Geografic este poziţionat in ramura nordică a
Munţilor Perşani, la întrepătrunderea acestora cu platoul
vulcanic al Munţilor Harghitei, intr-o zonă cu păduri de foioase
(fag, carpen, alun) şi pajişti montane întinse. Aici, pe malul
stâng al pârâului Vârghiş, la intrarea acestuia in cheile cu
acelaşi nume, pe platoul vulcanic numit Câmpul Pietrei şi pe
înălţimea Dâmbul Pipaşilor (cota 745 m) - primul cu fâneaţă al
doilea împădurit - se intinde cunoscuta aşezare dacică
fortificată (sec. 11 a. Chr. - 1 p. Chr.)
Bogăţiile ţinutului (terenuri pentru practicarea
agriculturii şi creşterii animalelor, lemn, pietre de construc�i.
argile, minereuri de fier, sare etc.), dar şi posibilităţile de
apărare şi protecţie au atras oamenii in aceste locuri in mai
toate epocile istorice. Astfel pe lângă aşezarea cercetată de
noi, care la rândul ei cunoaşte mai multe epoci istorice (epoca
bronzului, epoca dacică, cu trei faze de locuire, sec. VII - VIII,
XII - XIII), sunt cunoscute şi alte descoperiri. În peşterile din
Cheile Vârghişului, unele din ele aflate la doar 150 m de
aşezarea dacică (Peştera Mare, Peştera Calului), sunt urme
de locuire din paleoliticul mijlociu până in evul mediu. De
asemenea, în imediata apropiere, spre NE, tot pe Câmpul
Pietrei, se află ruinele unei biserici medievale, in jurul căreia
s-au descoperit fragmente de vase din sec. XII - XIV. Posibil
ca aici să-şi fi avut obârşia satul Mereşti, mutat mai târziu pe
valea Homorodului Mic, într-o zonă cu posibilităţi mai bune de
comunicare şi de practicare a agriculturii.
Cercetările arheologice începute in anul 1986 s-au
desfăşurat de-a lungul a mai multor campanii. Drumul de
acces greu practicabil, lipsa posibilităţilor de aprovizionare cu
alimente (pe o raza de cea. 1 5 km nu există nici o localitate) şi
fondurile reduse fac extrem de dificilă organizarea unei tabere
de cercetare arheologică. Cu toate acestea încă mai sperăm
ca săpăturile să continue deoarece suprafaţa cercetată nu
reprezintă nici 10% din aşezare. Numărul mare de complexe
precum şi bogăţia materialelor arheologice aduc de fiecare
dată satisfacţii deosebite şi informaţii suplimentare cu privire
la viaţa cotidiană a dacilor din aceste ţinuturi, dar şi a
comunităţilor anterioare sau posterioare care au populat zona.
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Dâmbul Pipaşilor, care de altfel constituie acropola
aşezării, este de formă conică şi are de jur-împrejur mai multe
terase (18), unele de mici dimensiuni (4 x 6 m), altele ceva
mai mari (60 x 1 2 m), iar pe vârf un platou (6 x 7 m), toate de
origine antropogenă şi cu urme de locuire. Pantele sale de
SE, S, V şi NV sunt deosebit de abrupte, coborând in Cheile
Vârghişului sub forma unor adevăraţi pereţi de stâncă. Deşi la
prima vedere pare doar o moviliţă in comparaţie cu munţii din
jur, de pe platou se deschide o privelişte panoramică ce
cuprinde trecerea dinspre valea Homorodului Mic spre valea
Vârghişului, terminaţia de SV a unei ramificaţii a marelui
platou vulcanic al Harghitei, (podişul carstic numit Câmpul
Pieirii) şi poiana ce se găseşte la S de chei, respectiv punctul
de vărsare a pârâului Hidegasău (Hidegasz6pataka) in
Vârghiş.
Dâmbului Pipaşilor este flancat inspre SV de
vârfurile Merca (cota 1 002 m) şi Tiva (cota 945 m), iar inspre
est de Malul de Sus (cota 936 m). Între pantele acestuia din
urmă şi cele nord-estice ale dâmbului se intinde aşezarea
propriu-zisă, marcată spre NV de Şanţul Tătarilor (şanţ, val de
pământ şi palisadă), cu o lungime de cea. 330 m şi inspre SE
de pantele abrupte ale cheilor. Distanţa dintre fortificaţie şi
pantele cheilor este in medie de 100 m, suprafaţa totală a
aşezării antice (acropolă şi Câmpul Pietrei) depăşind 3 ha. O
bună parte din Câmpul Pietrei este relativ plan, doar inspre E
urcă intr-o pantă lină spre poalele muntelui Malul de Sus.
Sondajele executate in diverse puncte au scos la lumină
material arheologic de factură dacică, dar şi din epoca
bronzului, cultura Wietenberg. La poalele Dâmbului Pipaşilor,
in sectorul sudic, se află un izvor carstic, cu debit constant de
apă (folosit probabil şi în antichitate), iar înspre Malul de Sus
se văd două adâncituri de formă circulară (cu diametru! de
cea. 4 m) care ar putea fi urmele unor cisterne.
Săpături arheologice s-au efectuat doar pe acropolă
(platoul superior şi terasa nr. 5) şi fortificaţie.
Săpăturile din campania anului 2003 au continuat
pe terasa a V-a, in suprafaţa de 8 x 1 O m rămasă in lucru din
anul 2001 .
Sub locuinţa nr. 1 1 din epoca dacică, precum şi in
carourile A 2, 3, B 2, 3 şi C 2, 3 a apărut la 0,70 m un strat de
pământ negru. La acelaşi nivel şi poziţie, pe T 5, in săpăturile
anterioare, au fost găsite doar urmele amenajării dacice,
respectiv pietre sparte mărunt peste care a fost turnat pământ
galben. De obicei între pietrele respective se aflau numeroase
fragmente de vase, uneori foarte fragmentare, din epoca
bronzului, cultura Wiettenberg. În sectorul amintit mai sus, se
pare ca dacii au găsit o suprafaţă relativ plană pe care nu au
răzuit-o total ci doar au lutuit-o, lăsând neatinse o parte din
vestigiile epocii bronzului. Astfel a fost descoperită o groapă
(1 x 1 ,20 m, adâncimea păstrată fiind de doar O, 15-0,20 m) ce
av�a in interior trei străchini intregi, fragmente de la mai multe
vase, un disc de lut perforat, un tipar pentru turnarea
mărgelelor din bronz şi oase de animale. În imediata
apropiere a apărut o altă groapă in care era o urnă cu oase
umane calcinate depuse în ea. Având în vedere că aşezarea
epocii bronzului se intinde pe Câmpul Pieirii, nu excludem
posibilitatea, ca in acea perioadă Dâmbul Pipaşilor să fi fost
folosit ca zonă de cult şi necropolă. Situaţia va putea fi

documentată, sperăm, in campania următoare deoarece acest
nivel nu am reuşit să-I elucidăm in acest an.
Din această perioadă s-au decopertat în totalitate
locuinţele nr. 9 (din faza a doua de locuire, sec. 1 a. Chr.), nr.
10 (prima fază de locuire, sec. 11 a. Chr.), nr. 1 1-12 (din ultima
fază, sec. 1 a. Chr.- 1 p. Chr.) şi pa�ial L 1 3 şi L 14 (din faza a
doua). Toate sunt locuinţe de suprafaţă construite din bârne
placate cu nuiele şi lipitură de lut. În interiorul lor erau vetre de
foc de formă circulară şi părţi de podea lutuită. Între ele se
remarcă L 9 (6 x 4 m) al cărei strat de dărâmătură (bârne,
lipitură) era de cea. 0,40 m. Locuinţa nr. 1 0 a fost construită
doar din lemn. Arderea acestuia a lăsat in urmă un strat gros
de cenuşă de cea. 1 5 cm.
Atât in locuinţe cât şi in stratul de cultură a fost
descoperit un bogat şi variat inventar arheologic constând din:
- vase ceramice (ceşti-opaiţe, borcane, străchini, castroane,
farfurii, capace, oale, cupe, kantharoi), unele dintre cele
lucrate la roată pictate cu motive geometrice;
- unelte de piatră (eule, o râşniţă, un instrument pentru
ornamentarea ceramicii);
unelte şi ustensile de fier (cuţite, cuie, dăltiţe, un vârf de
săgeată de bronz);
- unelte şi ustensile de lut (fusaiole, instrumente pentru
modelat ceramica, jetoane, creuzete);
- piese de podoabă (mărgele, o fibulă);
- unelte de os şi corn;
- un lot consistent paleofaunistic.
Aşezarea dacică de la Mereşti a ocupat o poziţie
strategică pe drumul ce făcea legătura intre depresiunea
Odorheiul Secuiesc şi cea a Ţării Bârsei. Folosit până
aproape în zilele noastre acesta cobora de-a lungul
Vârghişului până in defileul Oltului de la Racoş şi de acolo mai
departe spre Ţara Bârsei şi spre regiunile extracarpatice.
Acest fapt i-a conferit pe parcursul existenţei ei şi sarcini
militare, evidente de altfel şi in construcţiile specifice (şanţ şi
val cu palisadă) ridicate in scopul apărării. Ca atare, izolarea
aşezării a fost doar aparentă, în realitate ea se integra perfect
in obişnuita strategie a construcţiilor defensive din sistemul de
apărare a statului dac. Artefactele descoperite in aşezare, in
ansamblu sau in particular, sunt însă mărturia unei vieţii
cotidiene obişnuite aşezărilor civile în general. Având o
economie prosperă, populaţia de aici era orientată cu
precădere spre cultivarea pământului şi creşterea animalelor.
Diferitele unelte şi ustensile descoperite in locuinţe
sau în preajma acestora ne vorbesc de practicarea pe scară
largă a meşteşugurilor casnice cotidiene: tarsul şi ţesutul.
Numărul mare de instrumente pentru modelat ceramica, dar şi
folosirea unor ornamente identice (unicat ca mod de
exprimare) pe mai multe tipuri de vase (adevărate seturi
formate din farfurii, străchini, fructiere, cupe etc.) ne
indreptăţesc să credem in existenţa propriilor olari şi a
atelierelor aferente. Nu este lipsit de interes faptul că unele
din vase sunt totuşi obţinute pe calea comerţului, fie din
aşezările similare situate in ţinuturile extracarpatice, fie din
cetăţile greceşti ale Pontului Euxin. Acestea, dar şi alte piese
(fibule, pandantive, oglinzi, mărgele de sticlă, cercei de bronz
sau argint, monede etc.) ne indică o bună angrenare a
localităţii in relaţiile comerciale ale timpului, cu tot ce

1 97
www.cimec.ro

C ro n ica corcetă r i l o :·

a r h t: l i �; : ·

presupuneau ele: achiziţionare, produse destinate schimbului
şi poate chiar persoane calificate in acest sens.
Intrată in graniţele Provinciei Dacia, aşezarea îşi
încetează existenţa in timpul sau imediat după al doilea război
cu romanii. Săpăturile viitoare vor continua cercetarea
vestigiilor de pe terasa a V-a, dar vor aborda şi celelalte
terase precum şi Cămpul Pieirii.
Materialele rezultate din săpătură se află in
depozitul MNIT unde urmează să fie prelucrate şi inventariate
Planşa 44.

Bibliografie:
V. Crişan, Dacii din estul Transilvaniei, Sfântu Gheorghe,
2000; Aşezarea dacică fortificată de la Mereşti, jud. Harghita,
în Noi descoperiri arheologice în sud-estul Transilvaniei,
Covasna, 2003, p. 1 1 9-1 28.
Le site archeologique est situe â l'extremite sud
auest de Mereşli a presque 15 Km. Le sit se trouve dans le
secteur nordique de la montagne de Persani, sur le rive
gauche de ruisseau Vârghiş, â l'entree de celui-ci dans les
Cheile Vârghişului. L'habitat fortifie se deroule durant
plusieurs epoque historiques (1' age du bronze; r epoque
dacique avec trois etapes d'habitation: le 11-eme siecle av. J.
Chr - t-er siecle ap. Chr); le Vll·eme siecle - Vlll·eme siecle ap. J.
Chr; le siecle Xll·eme siecle - Xlll·eme siecle ap. J. Chr.
La forme de l'acropole de !'habitat fortifie qui
s'appelle Dâmbul Pipaşilor (745 d'altitude), est conique. Tout
autour de Dâmbul Pipaşilor se trouvent terrasses plusieurs
d'origine anthropogenes, avec des traces d'habitation et avec
dimensions variees: quelques unes ont de petites dimensions
(4 x 6 m), quelques autres ont des plus grandes dimensions
(60 x 1 2 m). Au sommet de racropole il y a un plateau (6 x 7
m).
Vers rest de Dâmbul Pipaşilor se trouve la
montagne Malul de Sus (936 m d'altitude). Entre les pentes
de Malul de Sus et les pentes du nord-est de Dâmbul
Pipaşilor s'etendre l'etablissement proprement dit (plus 3 ha).
Vers nord-ou est 1' habitat est delimite de Şanţul Tătarilor,
approx. 330 m de longueur, avec le fosse, la vague de terre,
la palissade et vers sud-est delimita de Cheile Vârghişului.
En 2003 les fouilles de 2001 ont continue sur la v
eme terrasse. La surface fouillee a 8 X 1 o m
Sous la demeure no. 1 1 de r epoque dacique et
dans les carres A 2, 3; B 2, 3; C 2, 3 a apparu une couche de
terre noire (- 0,70 m). Dans le meme secteur ont ete
decouvert une fosse ( 1 x 1 ,20 m, la profondeur gradee est de
O, 1 5 -0,20 m) et dans la fosse trois terrines intactes, plusieurs
fragments ceramiques, un disque d'argile perfore, un moule
pour les perles de bronze et des os d' animaux. A proximite de
cette fosse a apparu une autre dans laquelle se trouve une
urne avec des os humains calcines. L'etude anthropologique
a montre qu'il s'agit d'un enfant âge de 3-4 annees.
De cette epoque se sont fouillees complement les
demeures no 9 (la deuxieme etape d'habitation, le t-er siecle
av. J. Chr), no 1 O (a premiere etape d'habitation, le 11 -eme
siecle av.J. Chr) no 1 1 , 12 (la derniere etape, le t-er siecle av.

J. Chr - le t -er siecle ap. J. Chr) et partiellement les demeures
no 13 et 1 4 (la deuxieme etape d'habitation)
Dans les demeures, comme la couches de terre on
decouvert un materiei archeologique riche et varie: des vases
ceramiques; des outils de pierre, de fer, d'argile, d'os et de
corne; des pieces de parure.
L'habitat dacique de Mereşti a occupe une position
strategique. A cause de ce fait il a re9u de attributions
militaires.
Le fin de !'habitat de Mereşti co"incide avec la
seconde guerre daco-romain ou apres la meme guerre.
Les fouilles prochaines continueront sur la v-eme
terrasse et les zones voisines.
Les materiaux obtenus sont depose dans MNIT ou
ils seront inventories.

Studiu antropologie: schelet incinerat cu un grad accentuat de
calcinare
Georgeta Miu (IA laşi)
S-au determinat un număr de 66 fragmente ce
aparţin scheletului cefalic (rezultate din oasele !rontai,
temporale, parietate şi masivul facial) şi peste 100 de resturi
mici (fragmente sau aşchii) post-craniene provenite din pereţii
diafizari ai unor oase lungi (femure, tibii, radiusuri), din
epifizele acestora (un cap femural, cinci fragmente din
platourile tibiale), din oasele coxale (zona iliacă), din coaste şi
vertebre (câteva arcuri vertebrale).
Prezenţa a cinci muguri dentari definitivi (doi
premolari inferiori, doi premolari superiori şi un molar 1
inferior) foarte mici, cu rădăcinile neformate permit atribuirea
acestor resturi osoase unui copil de 3-4 ani (infans 1).
1 23. Micloşoara, or. Baraolt, jud. Covasna
Punct: Castelul Kalnoki
Cod sit: 63492.03

Colectiv: Daniela Marcu lstrate, Angel lstrate (SC Damasus
SRL Braşov).
Campania arheologică din anul 2003 a definitivat
cercetările legate de clădirea propriu-zisă a castelului. Au fost
executate 1 4 sondaje din care au putut fi culese suficiente
informaţii pentru înţelegerea evoluţiei in timp a clădirii actuale
a castelului. Planul de săpătură a fost stabilit împreună cu
proiectantul general, urmărindu-se în acelaşi timp şi
rezolvarea unor întrebări legate de statica clădirii şi de
structura geologică a terenului de fundare. Materialele
descoperite în săpături au fost predate MNS Sfântu
Gheorghe.
Bastionul de NV a fost cercetat prin S 1 O şi S 1 1 .
Principalele elemente noi apărute aici sunt o canalizare din
cărămidă care iese spre exterior prin zona uşii şi un zid
perpendicular pe peretele bastionului care a fost demolat oblic
pentru a permite trecerea canalizării amintite.
Zidul vechi demolat este orientat N - S, are o lăţime
de 58 cm şi este realizat integral din piatră nefasonată de
dimensiuni variabile. Se mai poate observa faptul că a fost
încălecat de fundaţia bastionului, ceea ce indică apartenenţa
sa la o structură mai veche.
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unei bolţi. Zidul de compartimentare este continuu şi in dreptul
pragului.
S 13 a fost trasată in exterior pe direcţia N - S cu
scopul de a stabili coordonatele unei construcţii apărute in
săpăturile anterioare. A fost constatată prezenţa unui zid,
orientat NV - SE, care a fost verificat pe lungimea de 1 O m
prin secţiuni notate cu A, B, şi C. În suprafeţele cercetate nu
s-au identificat ziduri laterale, fapt care, în actualul stadiu al
cercetărilor, duce la concluzia unui zid realizat cu scopul
fortificării marginii terasei.
Scara actuală a fost cercetată pe latura de S prin S
14, cuprinzând atât partea exterioară cât şi interiorul clădirii
până spre mijloc. S 14A prezintă o situaţie ceva mai
complexă, datorită faptului că in acest loc au fost dezvelite
urmele unei amenajări mai vechi a intrării in pivniţă. Cea mai
veche structură din acest ansamblu este fundaţia casei
actuale în care a funcţionat o uşă care a beneficiat de o
amenajare exterioară cu ziduri. Marginea exterioară a uşii a
fost completată cu cărămidă (24 x 1 2-13 x 3,5-4 cm) fapt care
ar sugera o spargere ulterioară a golului. Pe zidul casei se pot
distinge două straturi de tencuială, iar fereastra pivniţei care
funcţionează în această zonă a fost practicată ulterior, fiind
vizibilă reparaţia marginilor cu cărămidă.
Amenajarea intrării vechi s-a adosat fundaţiei casei.
Zidul intrării are o grosime de 0,70 m şi este realizat din
zidărie mixtă pusă în operă într-o manieră destul de
neglijentă. S-au folosit pietre de mari dimensiuni a căror
egalizare s-a făcut grosier. Scara actuală are o fundaţie din
zidărie mixtă în care asizele de piatră spartă sunt egalizate cu
lespezi şi cărămizi (28 x 14 x 5,6 cm). Stratigrafic se poate
constata o umplere a intrării vechi în care domină materialele
din secolul al XVIII-lea.
S 1 4 B a dezvelit partea din interiorul pivniţei în
dreptul uşii înzidite. S-a putut constata faptul că fundaţia
actuală a pivniţei dublează pe lungime ruina unui zid mai
vechi, cu o lăţime de cea. 1 m. Se observă adosarea pe
lungime a fundaţiei casei, care prezintă un decroş lat de 16
cm puţin mai sus decât limita demolării zidului vechi, iar zidul
de compartimentare suprapune ruina zidului vechi adosându
se zidului casei. Astfel putem concluziona că faza iniţială a
casei este reprezentată de zidul demolat, după care a urmat
refacerea peretelui de est, practic lângă fundaţia veche. Uşa
de acces in pivniţă a fost realizată odată cu zidul, reparaţia din
cărămidă la marginea ei exterioară fiind, după toate indiciile,
doar o refacere. Zidul de compartimentare este realizat
ulterior zidului perimetral, fiind adosat acestuia.
Tot în interiorul pivniţei a fost descoperit colţul unei
zidării patrulatere făcut în jurul unei fântâni care în starea
actuală are pereţii betonaţi în cofraj la faţa locului (S 15).
Încăperea centrală a fost investigată transversal prin
S 1 6, constatându-se prezenţa şi in acest loc a zidului vechi
demolat care este dublat pe lungime de zid ul casei actuale.
Cercetările interioare au fost extinse şi în încăperile 6 (S 18) şi
7 (S 20), completându-se informaţiile privind evoluţia clădirii.
Stratigrafic se constată că peste solul viu se afiă un nivel de
construire, urmat de două nivelări. În dreptul fundaţiei
pilastrului apare o groapă cu umplutură foarte afânată de
culoare brun-roşcat, iar peste aceasta un nivel mai nou de
construire, respectiv o amenajare cu lut galben a nivelului de

Fundaţia bastionului este realizată din pietre de vale
de diferite dimensiuni, potrivite în operă cu mult mortar.
Fundatia bastio nului se adosează zidului casei, iar în zona de
sub fu � datia casei prezintă un mic umăr care pătrunde cea. 20
cm sub fundaţia acesteia. i n zona uşii înzidite, fundaţia
bastionului este străpunsă de canalizarea din cărămidă, fapt
care împiedică stabilirea cu precizie a nivelului pragului.
Canalizarea din cărămidă taie în unghi ascuţit
fundaţia bastionului - are lăţimea interioară de 20 cm, iar
înăltimea de 24 cm. Constructia
este realizată din cărămizi (28
- 29,5 x 14-15 x 5 cm) bine ' arse, legate împreună cu argilă
galbenă.
Pilastrul din cărămidă a fost realizat în ultima fază
de intervenţie constructivă, având rolul de stâlp portant pentru
bolta nouă, care acoperă parterul bastionului, fiind adosat
fundaţiei celui din urmă. Partea de jos a pilastrului are zidărie
mixtă (piatră şi cărămidă), la partea dinspre boltă fiind folosită
doar cărămidă (30 x 15-16 x 6,5-7 cm).
Stratigrafia înregistrată în secţiunile S 10 şi S 1 1 a
pus in evidenţă evoluţia în timp a zonei. Construcţia
bastionului se afiă practic pe marginea unei terase naturale,
coborând şi panta iniţială. Peste solul viu intervine o nivelare
masivă (umplere) care a împins nivele de cultură din zona
terasei pe pantă cu scopul de a mări suprafaţa de la nivelul
terasei. În acest strat au fost descoperite monede datând de
la jumătatea secolului al XVI-lea (Ferdinand de Habsburg,
1554) şi din prima jumătate a secolului al XVII-lea (Sigismund
III Wasa, 1623) fapt care ne conduce spre concluzia conform
căreia în prima parte a secolului al XVII-lea are loc o nivelare
masivă care înregistrează urmele distrugerii prin foc a unor
structuri din lemn unse cu lut preparat cu paie tăiate, devenit
prin ardere chirpic. Nu putem preciza natura sau localizarea
acestor construcţii, in această zonă materialele afiându-se in
poziţie secundară. Totuşi, datorită cantităţii mari de pământ
mutat şi unor urme de radere a straturilor (în S 1 2), suntem de
părere că umplutura a fost dislocată din apropiere.
Zona de intersecţie dintre bastionul de NV şi casă a
fost cercetată prin S 23. Principala descoperire este un zid
transversal pe zidul bastionului a cărui utilitate o putem lega
deocamdată de funcţionarea casei vechi (fără bastioane).
Zidul bastionului se adosează zidului casei şi încalecă ruina
zidului vechi demolat.
Colţul de NV al casei propriu zise a fost cercetat prin
secţiunea S 12, cu scopul de a clarifica situaţia fragmentului
de zidărie apărut în campania anterioară în S 9 (pe partea
opusă a zidului, la subsolul loggiei). S-a putut constata faptul
că zidul nu prezintă nici o cezură în zona menţionată, singura
anomalie fiind adâncimea mai mare de fundare în dreptul
zidului inregistrat în S 9. La colţul de NV s-a putut constata
ţeserea celor două ziduri. Punând împreună toate aceste
detalii putem preciza că este vorba de un contrafort construit
odată cu zidul casei şi demolat foarte probabil odată cu
amenajarea loggiei. În aceeaşi zonă cercetările au fost
completate prin S 19, pentru identificarea caracteristicilor
zidăriei din zona pragului uşii de sud. La distanţă de 2,1 O m
de prag, aproape de zona centrală a încăperii, a fost
constatată prezenţa unui pilon de zidărie dreptunghiular,
demolat până la nivelul de călcare actuaL legat cel mai
probabil de prima fază a casei, unde avea rolul de susţinere a
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călcare din interior. Nivelul de călcare actual este amenajat cu
plăci prefabricate din beton tip mozaic de culoare alb şi negru,
aşezate în " tablă de şah". (dimensiunea plăcilor: 20 x 20 x 1
cm).
În încăperea 4 s-a constatat prezenţa unei uşi
înzidite pe traseul zidului de vest al casei, şi faptul că zidul de
compartimentare se adosează peretelui de S (S 21 ). În
momentul cercetării noastre zidul de V este străpuns de două
goluri:
- o uşă mai veche care a funcţionat la un nivel foarte jos
(pragul aflându-se foarte aproape de talpa fundaţiei).
- geamul actual al pivniţei care a fost deschis după înzidirea
uşii amintite mai sus.
Stratigrafic, în cele două secţiuni (S 21 şi S 24), a
fost constatat un nivel de călcare foarte jos, practic săpat în
solul viu, legat de funcţionarea uşii. La interior se observă şi o
scară cruţată din pământul natural care făcea trecerea spre
nivelul de călcare din pivniţă constatat în S 15. Peste acest
nivel se înregistrează o umplere masivă atât la interior cât şi la
exterior: la interior completarea până la nivelul actual de
călcare din pivniţă a fost făcută cu moloz grosier care conţine
pietre mari, în timp ce la exterior predomină pământul de
umplutură. Materialele, deşi foarte puţine, ne sugerează
perioada secolului al XIX-lea.
Se susţine cu dovezi noi ipoteza conform căreia pe
actualul loc al castelului a funcţionat o clădire mai veche.
Chiar dacă nu au fost descoperite complexe neatinse, putem
preciza că anterior bastionului de NV, în zona castelului, au
funcţionat construcţii din lemn unse cu lut, dezafectate cel mai
târziu în prima jumătate a secolului al XVII-lea.
În urma campaniei din anul 2003 putem trage
câteva concluzii documentate referitoare la fazele de
construire a castelului. Considerăm astfel că zidul vechi
demolat, descoperit pe toată lungimea laturii de E a casei,
aparţine unei prime faze de construcţie. Dezvelit pe suprafaţă
în încăperea nr. 2, acest zid a fost observat şi în S 16, S 148
şi S 18. Observaţiile făcute în aceste puncte ne conduc la
ideea că în prima ei fază casa era mai îngustă cu cea. 1 ,1 O m.
Prima construcţie avea forma unui dreptunghi foarte alungi! şi
funcţiona foarte probabil la mijlocul secolului al XVII-lea.
Despre această construcţie putem doar bănui că avea un
sistem de boltire pe piloni (precum cel apărut în S 19), restul
compartimentărilor nefiind atribuite cu certitudine. Nu se poate
deocamdată explica pe deplin raţiunea din care s-a renunţat la
fundaţia de E a casei vechi, lăţindu-se construcţia cu doar
1 , 1 O m. Din păcate stratigrafia exterioară din partea de V a
castelului nu permite o datare mai exactă a fundaţiilor, astfel
că se poate preciza doar faptul că bastioanele au fost
adăugate ulterior structurii dreptunghiulare a casei. Foarte
probabil extinderea casei vechi are loc odată cu evenimente
care au dus la afectarea ei gravă (gen incendiu sau cutremur),
şi numai în al doilea rând din raţiunea câştigării de spaţiu
locuibil.
Zidul oblic descoperit în S

13

deocamdată nu poate

fi atribuit decât unui parapet de sprijin pentru marginea
terasei, sau unei construcţii dispărute ale cărei coordonate nu
le putem preciza.
Planşa 45.

R o m â n i a - campania 2003

124. Miercurea Sibiului, com. Miercurea Sibiului, jud.
Sibiu
Punct: Petriş
Cod sit: 144937.06

Colectiv: Sabin Adrian Luca - responsabil (ULB Sibiu), Adrian
Georgescu (MNB Sibiu), Dragoş Diaconescu (MCC
Hunedoara), Cosmin Suciu (ULB Sibiu)

În anul 2003 s-a continuat cercetarea sistematică a
suprafeţei S 1/2001 având 400 m2 (20 x 20 m). S-au cercetat
mai multe complexe adâncite apa�inând culturii Starcevo
Criş, Vinca şi populaţiilor gepide.
Cultura Starcevo-Criş este reprezentată prin mai
multe complexe adâncite de locuire (bordeiele B 10, 1 şi 9) şi
menajere (groapa G 1 3a). Bordeiul B 1 O se poate încadra.
după analiza tipologică-stilistică şi statistică a ceramicii în faza
IB (poate IA?) a culturii. Bordeiul B 1 (descoperit şi cercetat
pa�ial încă din anul 1998) se poate încadra, în urma aceluiaşi
tip de analiză, în faza 1 C/11 A a aceleiaşi culturi, iar bordeiul B
9 se poate încadra în faza 118 a culturii.
Cultura Vinca timpurie este reprezentată prin
complexele adâncite de locuire (bordeiele B 4-6, 8) şi
menajere (gropile G 7, 1 1 -1 2, 1 3b, 14). Bordeiele şi gropile
vinciene timpurii apa�in unui aspect dispus cronologic către
finele fazei A. Descoperirile viitoare ne vor lămuri mai
aprofundat asupra încadrării fine, cronologică şi culturală, a
descoperirilor.
Groapa G 9 era plină cu material ceramic vincian
timpuriu, dar pe fundul său s-au descoperit fragmente
ceramice celto-dacice, fapt ce ne-a făcut să o incadrăm in
această perioadă.
În bordeiele B 4 şi B 6 s-au descoperit morminte
apa�inând populaţiilor gepide, respectiv mormintele M 4 şi M
3. Mormântul M 3 (bordeiul vincian B 6) poseda două fibule de
bronz ornamentale cu rubine. În jurul gâtului s-au descoperit
mai multe mărgele din sticlă. Mormântul M 4 (bordeiul vincian
B 4) poseda mai multe mărgele de aur, un ac de aur şi sute
de mărgele de sticlă de diferite mărimi.
Spre sfârşitul campaniei de cercetare s-a trasat şi
excavat stratul de teren superficial într-o nouă suprafaţă de
cercetare de 15 x 1 5 m.
În luna august s-a executat un sondaj de verificare
de 10 x 2 m în punctul Pustia situat la aproximativ 6 km în linie
dreaptă, spre E, de punctul Petriş. Aici s-au descoperit aşezări
Starcevo-Criş, Petreşti şi Coţofeni, completând lipsurile de
cunoaştere din punctul Petriş. Acest sondaj s-a executat în
urma existenţei unui contract de salvare arheologică cu
Distrigaz Mediaş.
Documentaţiile grafice şi fotografice se află la ULB
Sibiu. Materialele arheologice se păstrează la MNB Sibiu.
1 25.

Mitoc, corn. Mitoc, jud. Botoşani
Punct: Valea Izvorului
Cod sit: 38385.01

Colectiv: Vasile Chirica (IA laşi), Alain Tuffreau (Universite
des Sciences et Technologies Lille), Patrick Auguste, Sanda
Balescu (Laboratoire de Prehistoire et Quaternaire Lille),
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Mădălin Văleanu (CNMM laşi), Adrian Doboş, Gabi Popescu
(IAB).
Staţiunea paleolitică de la Mitoc - Valea Izvorului se
află pe teritoriul satului Mitoc, jud. Botoşani, pe partea stângă
a Prutului, nu departe de confluenţa Pârâului Ghireni cu
Prutul, la aproximativ 300 m NV de cunoscuta staţiune Mitoc Malu Galben1.
Primele cercetări au fost efectuate in anii 1956 şi
1957, de către C. S. Nicolăescu-Piopşor şi N. N. Zaharia, pe
locul numit atunci, La Sărături. Ulterior, M. Bitiri a reluat
săpăturile arheologice, noul amplasament fiind denumit Valea
Izvorului datorită faptului că staţiunea se află in amonte de
marele izvor, care in prezent alimentează cu apă potabilă
intregul sat Mitoc. De fapt, primele cercetări arheologice au
fost efectuate pe partea dreaptă a drumului ce duce din
şoseaua principală spre Izvor (unde este toponimul La
Sărături), iar următoarele, pe partea dreaptă a aceluiaşi drum
(numită Valea Izvorului), pe terenul fostului C.A.P. Mitoc (in
prezent, proprietate a locuitorului Gh. Constantinescu şi a
vecinilor săi)2.
Cu ocazia primelor săpături au fost evidenţiate şase
niveluri de locuire, primele cinci fiind atribuite Musterianului,
iar ultimul având o componentă litică de aspect lamelar, de tip
paleolitic superior3. Prin săpăturile efectuate de M. Bitiri, in
anul 1963 şi apoi intre 1977-1 978, pe platoul ce domină Valea
Izvorului şi confluenţa Prutului cu pârâul Ghireni, au fost
identificate bogate materiale arheologice, încadrate în ceea ce
s-a numit faciesul de tip Mi toc, apa�inând perioadei de trecere
de la paleoliticul mijlociu la paleoliticul superior4•
Săpăturile efectuate indeosebi intre anii 1 977-1 978
au permis stabilirea unui profil al sitului, constatându-se că,
sub solul vegetal (cernoziom), gros de aproximativ 0,60 m, se
află un sol de tranziţie galben-cenuşiu, străbătl!_t de
numeroase crotovine, cu o grosime de aproximativ 1 m. Intre 1 ,65 -2,20 m se află un nivel de loess galben, care suprapune
un nivel nisipos. Important este faptul că, pe baza acestor
cercetări arheologice, s-a stabilit că materialul litic se află
dispus neomogen pe intreaga coloană stratigrafică, deci de la
suprafaţa actuală a solului şi până la -2,20 m; pe criterii
stratigrafice nu s-au putut evidenţia nici existenţa unor zone
cu o concentraţie mai mare a materialului litic, nici elemente
de diferenţiere tipologică a utilajului, autorii cercetărilor
precizând amestecul tuturor tipurilor de unelte: bifaciale,
racloare, piese cu scobituri retuşate şi denticulate (de tip
paleolitic mijlociu) cu gratoare, persoare, burine, lame retuşate
sau fără retuşe (de tip paleolitic superior). Faciesul de tip
Mitoc evidenţiat tipologie de către M. Bitiri, ar fi putut deriva
dintr-un musterian cu piese bifaciale5. Mai menţionăm faptul
că, spre deosebire de M. Bitiri (1 987), Al. Păunescu (1987)
apreciază că la Mitoc-Valea Izvorului ar exista două niveluri
de locuire, dintre care primul (cel mai vechi) se aseamănă,
tipologie, cu nivelul IV musterian de la Ripiceni-lzvor. O altă
opinie formulează ideea că in această staţiune ar putea exista
două entităţi tehnico-tipologice: una apa�inând perioadei de
trecere de la paleoliticul mijlociu la cel superior, si alta, de tip
paleolitic superior6.
Am prezentat situaţia descoperirilor de la Valea
Izvorului cu unele detalii, deoarece sondajele efectuate de noi
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in primăvara anului 2003 nu au putut evidenţia nici aceeaşi
situaţie stratigrafică, nici aceleaşi componente tipologice ale
inventarului litic.
Au fost trasate şase secţiuni, dintre care, trei în
perimetrul săpăturilor din 1956-1 957 (S 2, S 3, S 4), pe
ambele laturi ale drumului ce merge spre Izvor, şi trei în
perimetrul zonei cercetate in anii 1 977-1 978 (S 1 , S 5, S 6),
pe platoul delimitat de două "căderi" ale intregului substrat
geologic, care conferă şi astăzi o identitate geomorfologică
specială zonei Mitoc. Acestea au avut lăţimea de 0,80-1 m şi
lungimea intre 5 şi 20 m, adâncite până la -1 ,50 -4,80 m.
Punctul O a fost stabilit, pentru întregul perimetru
supus săpăturilor, pe stâlpul de înaltă tensiune situat pe
drumul spre Izvor, la 0,43 m deasupra soclului său. De aici,
prin ridicări topo succesive, punctul O a fost calculat şi pentru
secţiunile de pe platou.
S 1 , cu dimensiunile de 1 0 x 1 m, a fost trasat
perpendicular pe curbele de nivel, orientat NE - SV (pe terenul
proprietarului Dumitru Sandu). Sub cernoziomul gros de 0,50
m, s-a evidenţiat un lut brun-gălbui (1 O YR 5/6), cu destul de
multe crotovine, indeosebi la partea superioară. Acest nivel
este alcătuit din două straturi, unul mai argilos şi altul mai
nisipos. Pe întreaga coloană stratigrafică au fost descoperite
sporadic piese de silex, total atipice, cu excepţia unei mici
concentrări, evidenţiate la adâncimea de 1 ,22-1 ,40 m, dar
având acelaşi caracter atipic. Sondajul s-a oprit la adâncimea
de 1 ,45 m.
S 2 are dimensiunile de 0,80 x 1 O m (ulterior
lungimea sa fiind prelungită cu încă 5 m), orientat VNV - ESE,
amplasat in faţa stâlpului de înaltă tensiune, pe partea
dreaptă a drumului spre Izvor. S-a înregistrat următoarea
succesiune stratigrafică:
- cernoziom brun închis (10 YR 3/2), cu grosimea de 0,50 m;
- loess brun-gălbui, cu numeroase crotovine la partea
superioară, gros de 1 m;
- nivel de pietrişuri şi silexuri rulate, cu grosime variabilă;
- loess cu concretiuni calcaroase, cu grosimea de 0,50 m.
În nivel � l de loess brun-gălbui s-au descoperit piese
de silex, atipice, dar cu urme de cioplire intenţionată, cu patină
cenuşiu-albăstruie. Aceste piese pot fi comparabile cu acelea
descoperite prin săpăturile anterioare. Câteva aşchii cu urme
de debitaj intenţionat au fost descoperite şi in loess-ul cu
păpuşi de calcar. Săpăturile au atins adâncimea de 2,50 m.
S 3 are dimensiunile de 0,80 x 1 O m, orientat VNV ESE, pe partea stângă a drumului spre Izvor, la 1 1 m in faţa
stâlpului de înaltă tensiune. Stratigrafia sa este următoarea:
- sol negru, vegetal (cernoziom), cu o grosime de aproximativ
1 m;
- sol brun-inchis, de tranziţie, cu crotovine, rare păpuşi de
calcar la partea inferioară, gros de 1 -1 ,20 m;
- loess cu numeroase păpuşi de calcar, situat intre 2,20 - 2,60
m;
- loess cu mai puţine concreţiuni calcaroase, îndeosebi spre
partea inferioară, situat intre 2,60 şi 3,34 m, aceasta
adâncime constituind baza sondajului. Nu s-au descoperit
materiale arheologice.
S 4 are dimensiunile de 0,80 x 5 m, situat pe
aceeaşi parte a drumului spre Izvor, cu orientarea de VNV -
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ESE, adâncită până la -1 ,64 m. Are structura stratigrafică
identică cu a S 3. Nu s-au descoperit materiale arheologice.
S 5 a fost trasată la partea superioară a platoului,
perpendicular pe S 1, cu dimensiunile de 1 x 1 2 m, orientată
NE - SV. Are o succesiune stratigrafică ce poate fi
comparabilă cu S 1 ; nu s-au descoperit materiale arheologice
cu excepţia unor piese atipice, sporadice, şi a unei mandibule
complete apa�inând unui micromamifer (rozător).
S 6 poate fi considerată cea mai edificatoare, nu
numai ca succesiune stratigrafică, dar şi ca inventar litic
descoperit. Are dimensiunile de 1 x 20 m, orientată NV - SE,
pe proprietatea locuitorului Gh. Constantinescu, oarecum în
prelungirea S 5, dar la distantă de 22 m de aceasta.
Înregistrarea stratigrafică este următoarea:
- cernoziom brun-închis (1 O YR 3/2), cu grosimea de 1 m;
- loess brun-gălbui (1 O YR 5/6), cu lentile deschise la culoare
(albicioase), cu numeroase crotovine la partea superioară,
gros de 1 ,20 m;
- loess nisipos, maroniu (10 YR 4/3 - 4/4), cu grosimea de
1 ,70 m;
- loess argilos, observat printr-un foraj, pe o grosime de 0,30
m.
Săpăturile au fost sistate - inclusiv pe motive de
protecţie, dar şi din lipsa fondurilor - la adâncimea de 4,55 m,
iar adâncirea cu foreza s-a oprit la -4,78 m.
Au fost înregistrate mai multe posibile nivele cu
industrie litică, chiar dacă inventarul se caracterizează prin
aceeaşi inconsistenţă tipologică. Astfel, între -1 -1 ,50 m de la
suprafaţa actuală a secţiunii (ceea ce ar corespunde cu puţin
sub nivelul 0), au fost descoperite mai multe lame neretuşate,
un gratoar scurt, pe capăt de lamă, o lamă retuşată, care ar
putea apa�ine unei locuiri de tip paleolitic superior. La
adâncimea de 3,80 m, la partea inferioară a nivelului de loess
nisipos, au fost identificate numeroase piese atipice, dar şi
nuclee şi fragmente de nucleu, aşchii şi lame, ce pot evidenţia
existenţa unui atelier de cioplire in situ, pe o suprafaţă de
aproximativ 1 ITf. Remontajul realizat pe loc presupune un
debitaj tournant, pe baza unui nucleu lamelar şi a unei lame
desprinse din nucleu. Prin adâncirea sondajului cu foreza, s-a
identificat, la adâncimea de 4,42 m, o aşchie de factură

cu elemente de factură Levallois, poate apa�ine fie unui
paleolitic mijlociu târziu, fie unui paleolitic superior vechi.
Oricum, prin sondajele din campania 2003 nu s-au putut face
nici un fel de identităţi cu descoperirile anterioare, această
problemă a corelaţiilor rămânând deschisă cercetărilor şi
descoperirilor din campaniile viitoare de săpături. Continuarea
acestora se impune ca o necesitate in vederea integrării
descoperirilor din anii 1956-1 957, 1 963 şi 1977-1 978 pe baze
stratigrafice şi tehnico-tipologice mai sigure.

Note:
1 . V. Chirica, 1. Borziac, N. Chetraru, 1 996; V. Chirica, 2001 .
2. V. Chirica, 2001 , cu intreaga bibliografie şi problematică.
3. C. S. Nicolăescu-Piopşor, N. Zaharia, 1 959a, b
4. M. Bitiri, M. Cârciumaru, 1978; M. Bitiri, M. Cârciumaru, P.
Vasilescu, 1980.
5. M. Bitiri, M. Cârciumaru, 1978; M. Bitiri, M. Cârciumaru, P.
Vasilescu, 1980; V. Chirica, 2001
6. V. Chirica, 1988
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Materialul paleofaunistic recoltat la Valea Izvorului
prin săpăturile anterioare, dar şi prin cercetările noastre,
demonstrează - aşa cum a precizat şi M. Bitiri - o
extraordinară sărăcie a resturilor de animale. În săpăturile
vechi au fost descoperite: dinţi şi un metacarpian III,
fragmentar, de cal, resturi slab identificabile, ce ar putea
aparţine bourului, în cele două variante cunoscute (Bos
primigenius şi Bison priscus), alte câteva resturi osoase fiind
atribuibile ovicaprinelor. Prin săpăturile noastre au fost
identificate câteva resturi ce pot aparţine cerbului ( Cervus
elephus), un calcaneu aparţinând unui carnivor de talie mică,
un os lung cu urme de fracturare antropică, dar neidentificabil
ca specie, un molar de bizon.
Interpretarea industriei litice descoperite prin
cercetările recente pare să precizeze, mai ales prin
elementele specifice S 6, două entităţi litice: una de tip
paleolitic superior situată în lutul brun-gălbui şi alta mai veche
situată la partea inferioară a loess-ului nisipos. Această serie,

Materiale 5.
Nicolăescu-Piopşor, C. S., Zaharia, N., 1 956b. Cercetările de
la Mitoc, Materiale 6.
Păunescu, Al., 1 987. Începuturile paleoliticului superior in
Moldova, SCIVA 38, 2.
Resume:

Dans l'annee 2003 on a continue les fouilles
archeologiques a Mitoc-Valea Izvorului, gisement
paleolithique appartenant au Paleolithique superieur ancien
ou au Paleolithique moyen tardif. 11 faut preciser que les
premieres fouilles ont ete effectuees dans les annees 19561 957, et puis, en 1 963 et 1 977-1 978, par C.S. Nicolăescu
Piopşor et N. Zaharia a La Sărături, et par M. Bitiri, a Valea
Izvorului, au Nord-Ouest du bien connu gisement de Mitoc
Malu Galben.
Six sondages (S 1 S 6), d'une largeur d'un metre
et d'une longueur comprise entre 5 el 20 m furent ouverts. S
-
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1 , S 5 et S 6 sont situes sur une coupe du versant limitee a
l'ouest par un vallon incisant le versant. S 2 a S 4 ont ete
ouverts le long d'un chemin empruntant le trace du vallon.
Le materiei paleo faunique decouvert en position
stratigraphique est tres peux important et pas utilisable pour
une approche chronologique. On a identifie des fragments de
dents ou des os appartenant au cheval, aurochs ou non
identifiable.
Le materiei archeologique est pas tres typique, mais
le s 6 a revele la presence de deux series typologiques: l'une
attribuable a un paleolithique superieur, l'autre peut appartenir
a un paleolithique moyen tardif ou a un Paleolithique
Superieur ancien.
Moigrad-Porolissum,
[Porolissum]
Punct: Pomet
Cod sit: 142159.02

126.

com.

Mirşid,

jud.

Sălaj

Colectiv: Alexandru V. Matei, Dan Tamba, Nicolae Gudea
(MJIA Zalău)

Cercetările arheologice de la vest de forum, din zona centrală
a orasului roman Porolissum
Alexandru V. Matei
Campania de cercetări arheologice realizată in
acest an (2003) in oraşul roman Porolissum, a fost efectuată
in zona amplasată la S de col!ul sudic al castrului mare de
piatră şi la VNV de limita vestică a forum-lui identificat pe
această terasă in anii anteriori. Au fost executate patru
secţiuni S V (13 X 1 ,50 m), S VI (42 X 1 ,50 m), S VII (1 6,50 X
1 ,50 m) şi S VIII (42 x 1 . 50 m) la S de turnul sudic al castrului
de pe dealul Pomet de la Porolissum. in fapt, se urmăreşte
traseul şanţului castrului timpuriu identificat sub zidurile
vestice terminale ale forum-ului, edificiu identificat pe terasa
netedă la SSE de latura dextra a castrului de piatră de pe
dealul Pomet. Secţiunea S V (numerotarea acestor sec!iuni
continuă numerotarea secţiunilor din anul 2002 realizate la
forum) este trasată la 18 m N paralel cu S V/1998; urmăreşte
secţionarea şanţului castrului timpuriu a cărui traseu ar fi
trebuit să fie identificat in această zonă. in S V/2003 a apărut
şanţul castrului timpuriu exact in locul in care conform
traseului identificat încă din anul 2002 trebuia să apară. Cu o
deschidere mult lărgită de cea. 4,50 m şi adâncimea de la
suprafaţa actuală de cea. 2 m, reprezintă depunere ulterioară
şi nivelările succesive realizate în cei 1 60 ani de locuire a
zonei centrale.
În şanţ se observă modul lui de umplere cu
caespites de la începutul secolului 11 p. Chr. Apar mai multe
straturi de nivelare iar apoi aceste straturi sunt tăiate de un alt
şan! de apărare cu lăţimea de 3,50 m, care apare doar puţin
descentrat faţă de şanţul iniţial. Acest nou şanţ, mult rotunjit
ca formă, reprezintă şanţul târziu care înconjoară intreaga
zonă centrală a oraşului. Şi acest şanţ târziu (post-roman?)
este lutuit cu argilă, acoperit practic cu argilă bătută şi straturi
de pământ. Peste aceste straturi lutuite se observă un nivel de
locuire târzie, sigur post-romană. De fapt, pe nivelele de lut
bătut care au căpăcuit şanţul târziu, se observă clar pe profile
cum cad straturile de tencuială de la clădirea imediat limitrofă

şanţului. În aceste straturi de tencuială căzută se observă un
nivel de locuire târzie post-romană şi un alt nivel târziu,
probabil medieval. Apar spre m. 6,50 - 8 amenajări de ziduri
postromane dispuse direct pe nivelele romane.
În zona m. 0-2 in S V au apărut zidurile unor clădiri
masive, probabil zidurile presupusului macellum. În zona m. 368 apare nivelul târziu de locuire, stratul compact de ţiglă este
scos şi apare o amenajare de pietre (zid) puse direct pe
nivelele târzii de locuire. Deci, avem o amenajare de locuire
târzie între zidurile mace//um-ului spre V (de m. 2) şi zidurile
clădirii cu portic (zona m. 8) ce apa�ine clar epocii romane
clasice.
Identificat şi in această zonă, la 18 m N de locul său
identificat in S V/1998, şanţul târziu care înconjoară zona
centrală a oraşului îşi schimbă traseul său rectiliniu şi urcă în
unghi drept spre N. Practic, şan!ul târziu urcă spre N având
zidurile estice ale mace//um-ului ca ziduri de apărare. Pe
acelaşi traseu iniţial şanţul castrului timpuriu a fost identificat
şi în S V/2003.
Secţiunea S Vll/2003 (19 x 1 ,50 m) a fost trasată
perpendicular pe mijlocul rotunjit al zidului exterior al turnului
din colţul sudic al castrului roman de pe Pomet. Sec!iunea S
Vll/2003 are o mică deviere spre V a capătului ei sudic, faţă
de prelungirea rectilinie a celor două şanţuri, spre N având m:
O la faţa zidului exterior al turnului sudic al castrului de piatră;
secţiunea S Vll/2003 a fost trasată peste elementele
defensive (şanţurile castrului) şi peste posibilul traseu al
şanţului timpuriu şi posibil al şanţului castrului timpuriu.
Secţiunea a identificat urmele unor lucrări de
terasare şi de ridicare a pantei terenului cu cea. 6 m inăl!ime
de la cota iniţială. Erau necesare aceste lucrări pentru a se
putea obţine o pantă necesară pentru ridicarea castrului mare
de piatră şi ini!ial a unui castru de pământ pe acest loc.
Romanii au realizat compartimentări de teren
compacta! cu maiul, pământ armat cu armături de lemn şi cu
depuneri masive de caespites. În această pantă creată
artificial, romanii au construit apoi un castru de lemn al cărui
şan! a fost identificat cu icul la 5,80 m de actualul zid exterior
al turnului de S. Castrul de piatră are un singur şanţ identificat
în secţiune, care are icul mult rotunjit la 1 1 m de faţa zidului
exterior al turnului. Apoi apar urmele altor trei şanţuri:
- şanţul castrului timpuriu identificat şi în S V/2003.
- un alt şanţ umplut cu piatră şi cu material de construcţie,
şan! cu icul identificat în şanţul castrului timpuriu (zona m.
15,50)
- in deschiderea de cea. 4 m a acestor prime două şanţuri ale
unor castre iniţiale (timpurii) din faze de lemn, a apărut şan!ul
cu vârful mult rotunjit care este târziu (post-roman?). Acest
şanţ târziu, surprins şi în S VII, arată că de fapt acesta
înconjoară prin exterior clădirile masive care formează
complexul de edificii numite macellum, zona pieţei sau a unui
centru administrativ. Şanţul castrului timpuriu şi şanţul târziu
cotesc şi au un traseu spre V. Şi in această zonă de la capătul
sudic al sec!iunii se observă existen!a lucrărilor de terasare şi
ridicare artificială cu cea. 2 m a pantei terenului. in aceste
terasamente, care au ridicat nivelul iniţial al terenului de la 2 m
în capătul sudic cu până la 6 m înălţime în capătul nordic al
sec!iunii, au fost săpate apoi aceste 5 şan!uri (3 şanţuri ale
fazei de lemn, un şanţ al fazei de piatră care prezintă şi unul
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mai mic la capătul sudic şi şanţul târziu post-roman. În şanţul
târziu (post-roman) ce înconjoară zona centrală a oraşului
Porolissum, stratigrafic au apărut urmele unui nivel târziu de
locuire amenajată in şanţ şi parţial in şanţul castrului de
piatră. Peste aceste nivele de locuire târzie apare un strat de
depunere post-romană de umplutură. Această depunere este
apoi acoperită de un strat de pământ negru adus natural
(erodat?) in care apare şi nivelul de dărâmătură a turnului şi
zidurilor castrului, piatră, mult mortar şi ţigle. Această situaţie
stratigrafică demonstrează că zidurile castrului şi zidul turnului
au rămas mult timp in picioare, iar ruinarea acestora a inceput
destul de târziu (după secole?!).
Secţiunea S Vl/2003 a fost trasată paralel la cea. 22
m V de S Vll/2003; iniţial a avut o lungime de 38 m, fiind apoi
prelungită cu încă 14,50 m spre V, deci în total 52,50 m
lungime şi cu 1 ,50 m lăţime. Practic, secţiunea S VII a fost
trasată perpendicular peste panta terenului pe care este
amplasat colţul sudic al castrului, ajungând cu capătul sudic
pe platoul drept aflat la V de limita vestică a forum-ului. Practic
S VII secţionează aproape prin centru un complex de clădiri
masive identificate aici prin măsurătorile geomagnetice şi de
rezistivitate a solului, complex de clădiri pe care le identificăm
prin piaţa oraşului macellum. Pornind dinspre platoul neted
in capătul sudic al S VII au fost identificate urmele unor
construcţii din faza de lemn; apare apoi o nivelare masivă in
care apare un pietriş sfărâmat, acesta fiind o curte (piaţă)
căreia ii corespunde o construcţie solidă cu ziduri groase, ce
are fundaţii de peste 1 ,20 m iar zidurile de 0.80 grosime.
Secţionată prin mijlocul său, clădirea masivă prezintă o absidă
orientată spre V. Absida are zidul de 0,80 m grosime şi este
realizată (săpată) in panta terenului, pantă creată artificial prin
excavarea zonei şi amenajarea curţii pieţei. Încăperea cu
absidă are lăţimea surprinsă in S VII de 1 O m. Toată suprafaţa
podelei încăperii şi a absidei - realizată din cocciopesto - este
prevăzută cu pile de la instalaţia de hypocaustum, lucrate din
cărămizi cu dimensiunile: 28 x 28 cm şi respectiv 18 x 18 m.
Adosate la exteriorul zidului clădirii, spre curte, apar trei
postamente lucrate din piatră cioplită (probabil baze de
monumente?). În exteriorul zidului absidei, folosindu-! ca al
doilea zid, apare un canal de evacuare a apelor reziduale (sau
al dejecţiilor) lucrat din zidărie. Canalul are lăţimea de 1 m, iar
partea superioară este rotunjită (boltită) pe zidul exterior al
absidei. Deja in spatele absidei panta terenului este mult
ridicată artificial prin terasările şi compactările realizate aici.
Din constatările făcute in această zonă a platoului au fost
surprinse urmele a două şanţuri ce aparţin castrelor din faza
de pământ şi urmele şanţului târziu (post-roman?), toate
continuându-şi traseele spre V. De remarcat faptul că şanţul
târziu (post-roman?), ce înconjoară la N exteriorul mace//um
ului, are traseul surprins în S VII exact peste locul şanţului
castrului timpuriu (din prima parte a sec 11 p. Chr.). Probabil că
in edificarea sa aşezarea civilă premunicipală şi municipală
Porolissum a trebuit să ţină cont de organizarea şi
amenajarea castrelor peste care s-a dezvoltat ulterior şi de
aceea şi şanţul târziu (post-roman?) urmăreşte acest traseu.
De remarcat că şanţul celui de-al doilea castru din faza de
lemn (faza a 11-a) nu mai apare realizat in şanţul fazei iniţiale
(ca în secţiunea S VI 2003), ci este surprins la cea. 6 m mai
spre V. Acest şanţ al fazei a 11-a reprezintă ori o lărgire şi
-

amenajare de mai lungă durată pe acest platou, a castrului
iniţial din prima fază, ori reprezintă şanţul unui castru nou din
aceeaşi fază de lemn (a 11-a). Înclinăm să credem că acesta
reprezintă şanţul unui alt castru din faza de lemn (faza a 11-a),
castru organizat şi amenajat pe această terasă, dar care are
orientarea cu câteva grade spre V comparativ cu cea a
castrului iniţial din faza 1-a de lemn, surprins prin săpăturile
efectuate pe acest platou încă din anii 1999 - 2001 - 2002.
Secţiunea S VIII cu lăţimea de 1 ,5 m şi lungimea de
42 m apare ca o continuare rectilinie a S VII dinspre capătul
sudic peste platoul neted in partea sudică a platoului la 105 m
S apare m. O cu care incepe. Secţiunea S VIII a surprins o
clădire cu zidurile de 0,6 m grosime, prevăzută cu instalaţie de
hypocaustum, incăperea având lăţimea de 9,20 m. La 4,20 m
S de latura sudică a clădirii cu hypocaustum a apărut zidul
interior care înconjoară tot forum-ul, iar la 6,20 m distanţă S
de acesta a apărut zidul exterior care înconjoară forum-ul
(ambele având 0,80 m grosime). Ambele ziduri reprezintă de
fapt zidurile paralele aşezate la 6 m unul de altul, ele formând
in fapt o colonadă (?) care a fost surprinsă prin săpăturile
arheologice din anii precedenţi pe toate cele patru laturi ale
forum-ului şi de fapt a zonei centrale a oraşului, dovedind încă
o dată exactitatea măsurătorilor geomagnetice care au
identificat încă din anul 1998 existenţa aceste colonade care
înconjoară zona centrală a oraşului Porolissum. Spre
marginea platoului in secţiunea S VIII au apărut urmele unor
nivelări masive precum şi urmele unor clădiri din faza iniţială
de lemn.
Cercetările arheologice viitoare vor incerca
surprinderea in această zonă sudică a platoului central, a
şanţurilor castrelor din faza de lemn (faza 1-a şi faza a 11-a) şi
a şanţului târziu (post-roman?) care înconjoară zona centrală
a oraşului.
Clădirea LM 3
Dan Tamba, Nicolae Gudea
În anul 2003 - lunile iulie-septembrie - au continuat
săpăturile arheologice în aşezarea civilă a castrului de pe
dealul Pomet la clădirea cu indicativul LM 31• Programul de
cercetare al MJIA Zalău urmează de câţiva ani cercetarea
unor elemente civile ale complexului arheologic Porolissum,
fiind, in acest domeniu, in topul de modernitate al cercetărilor
de epocă romană in Europa.
Săpăturile noastre, ca şi celelalte de la Porolissum
ale colegilor, au fost finanţate exclusiv de MJIA Zalău, ceea ce
a dus şi duce, datorită fondurilor limitate, la o reducere a
ritmului cercetărilor arheologice în acest obiectiv (oraşul
antic2, aşezarea in general3 şi a unor elemente definite ale
lui4). Acest lucru se întâmplă într-un sit unde se pot efectua
cercetări şi lucrări de restaurare-conservare libere de
impedimentele actuale (agrare, industriale, urbane). Apreciem
că cercetările arheologice de la Porolissum nu sunt sprijinite
suficient de MCC, în anul 2003 nefiind alocate fonduri în acest
sens.
Clădirea LM 3 este situată in sectorul LM al
sectorului roman5 al complexului arheologic, mai exact pe
şeaua care leagă dealul Pomet de dealul Pipaşului, lângă
drum, la 6 m NV de complexul de clădiri LM 1 , LM 1 S, în zona
in care drumul, ce urca spre castrul dinspre terasa
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sanctuarelor, face o uşoară curbă spre dreapta pentru a se
înscrie într-un curs orizontal după ce a depăşit panta.
Săpăturile arheologice din acest an reprezintă etapa
a patra a cercetărilo�. Au fost executate două secţiuni: S
1/2003 şi S 2/2003. Trasate paralel, una faţă de alta pe
direcţia SE - NE, lungi de 30 m, respectiv 1 5 m şi late de 4 m.
Din punct de vedere al construcţiei s-au stabilit:
dimensiunea pe lungime şi lăţimea faţadei. Lungimea pe axa
lungă este de 38,8 m. Frontul clădirii spre drum este 15,20 m.
Forma clădirii nu se poate încă preciza cu exactitate.
Din punct de vedere al evoluţiei clădirii s-au putut
stabili 5 faze mari de construcţie; unele din încăperile din
interior au fost modificate, realizându-se astfel subfaze.
Faza O - este reprezentată de terenul viran traversat de şanţul
şi valul de apărare a sistemului defensiv a vicus-ului.
Faza 1 - astupare (umplerea şi lasarea şanţului vechi de
apărare şi nivelarea valului de pământ)1; dificil de datat; în
umplutura şanţului au apărut puţine materiale:
Faza 2 - construcţie cu pereţi de chirpic şi stâlpi de lemn; plan
nedeterminabil; situată intre drumul roman şi şanţul de
apărare din faza O; urme izolate de pereţi de chirpic, gropi
pentru stâlpi de lemn; a fost incendiată la un moment dat, pe
locul acesteia a fost construită o altă clădire cu fundaţie de
piatră; in stratul de locuire materialul arheologic este puţin; in
nivelul ce marchează incendiul, ce distruge construcţia,
materialul arheologic recuperat - în special cel ce poate fi
folosit in datare (monede) - permite pentru această fază
datarea in a doua jumătate a sec. 1 1 p. Chr.
Faza 3 - clădirea LM 3/1 ; construcţie cu pereţi de piatră; plan
patrulater; dimensiuni 15,20 x 18 m; situată intre drumul
roman şi şanţul din faza O, dar acoperind pa�ial şanţul;
zidurile de incintă au grosimea de 0,70-0,80 m; construite in
tehnica opus incertum din piatră de carieră de dimensiuni
mijlocii; temelia este adâncită in pământ aproximativ 0,40-0,50
m; clădirea iniţial avea patru spaţii: un atrium spre drumul
roman prevăzut cu coloane (A): 1 5,20 x 3 x 2 m; un al doilea
atrium spre clădirea LM (8): 1 5,20 x 2,20 x 10,50 x 1 ,80 m;
zidurile ultimului atrium au fost adosate de cele a clădirii
principale; urmează incăperea (C): 8 x 15 m; intr-o fază
ulterioară a fost impă�ită in trei încăperi mai mici, prin două
ziduri transversale cu grosimea de 0,35 x 0,50 m aşezate pe
stratul de locuire de bază; incăperea C 1 măsoară 6 x 5,20 m;
C 2 avea 4 x 5,20 m; C 3 măsura 3 x 5,20 m.; incăperea D
situată spre N măsura 1 3,50 m x 6 m; a fost impă�ită in două
de un zid transversal (care corespunde ca poziţie cu zidul
dintre încăperile C 1 şi C 2); dimensiunile încăperii D 1 sunt 5
x 6 m, iar ale încăperii D 2 sunt de 8 x 6 m.
Capetele spre şanţ ale zidurilor clădirii LM 3/1 s-au
mişcat datorită instabilităţii terenului, pământul din umplutura
şanţului tasându-se în timp, conferind instabilitate terenului în
zonă; peretele de NE din acelaşi motiv s-a înclinat puternic
(credem că încă din epoca antică). Materialul arheologic din
clădirea LM 3/1 este foarte numeros şi variat. Elementele lui,
care permit datări, ne fac să credem că zidurile de bază din
piatră au fost ridicate spre sfârşitul sec. al li-lea p. Chr.
Faza 4 - clădirea LM 3/2; este construită exact peste şanţul de
apărare din faza O; 1 1 ,50 x 3 m; zidurile clădirii au grosimea
de 0,80 m; ele sunt adosate pe cele ale clădirii iniţiale (LM
3/1 ) Avem impresia că această nouă încăpere a fost
.
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construită numai pentru a sprijini dinspre şanţul din faza O
partea de jos, de NE a clădirii iniţiale (LM 3/1).
Materialul arheologic recuperat din incăperea
aceasta nouă (E) constă din: fragmente ceramice, in marea
lor majoritate făcând parte din categoria celor de uz comun,
au fost descoperite foarte multe fragmente de vase de sticlă;
piese metalice din bronz şi fier. Cele din fier sunt in special
piroane şi cuie. Elementele care ne permit o datare ne lasă să
presupunem inceputul existenţei acesteia la inceputul sec. al
III-lea p. Chr.
Faza 5 - clădirea LM 3/3; incăperea F; zidul principal coteşte
puternic spre nord; este cercetată doar parţial; un spaţiu F 1
identificat sugerează o încăpere lungă de 15,70 m şi lată de
3,50 m Materialul arheologic recuperat în urma cercetării
acestei încăperi este sărac. Trebuie avut in vedere, in acest
sens, şi faptul că incăperea a fost doar parţial cercetată.
Elemente de datare prin materialul arheologic permit să
presupunem o fază târzie de locuire in vicus, această nouă
adăugire sugerează acest lucru (prima jumătate a sec. al III
lea p. Chr.); zidurile identificate sunt adosate pe cele ale
încăperii E (LM 3/2). Este pentru întâia oară la Porolissum
când am identificat arheologic o asemenea dezvoltare în cazul
unei clădiri din aşezarea civilă a castrului de pe dealul Pomet8.
Acest aspect arată că aşezarea a cunoscut fenomenul de
dezvoltare continuă; din punct de vedere al tipului de clădire
LM 3 se inscrie in categoria clădirilor de tip Streifenhaus. Din
punct de vedere al tipului de clădire întâlnit la Porolissum,
clădirea LM 3 se inscrie in categoria celor cu atrium şi
coloane spre stradă, ca şi clădirile OL 6 sau L 7. Din punct de
vedere al structurii materialului arheologic recuperat în urma
cercetărilor, clădirea pare a fi o locuinţă; trebuie însă să
menţionăm că, in raport cu alte clădiri-locuinţă, la care am
efectuat statistica descoperirilor in chip sistematic, există
anumite excepţii in ceea ce priveşte prezenţa cantitativă a
unor materiale: terra sigillata de import este in cantitate mică;
ceramica de lux locală TSP şi COL este in cantitate cu ceva
mai mare; a fost descoperit o mare cantitate de fragmente de
amfore. Această situaţie a materialului arheologic recuperat
ne face să presupunem că viaţa de bază in clădirea LM 3 s-a
desfăşurat mai ales in sec. III p. Chr. când clădirea a
funcţionat cu toate modificările interioare şi exterioare.
Anexa 6.

Note:
1 . Scopul iniţial a fost acela de a identifica clădirile din jurul
templului IOMD (LM 1-S) şi destinaţia acestora; pe parcurs
ne-am orientat însă spre determinarea clădirilor din vicus în
general.
2. Numim oraş propriu-zis zona locuită pe platoul la SE de
castru Pomet; acolo unde desfăşoară cercetări Al. V. Matei.
3. Care constă din locuinţe, prăvălii, cârciumi etc.
4. Am numit elemente definite amfiteatrul, templele, băile etc.
5. Sectorizarea complexului s-a făcut la inceputul cercetărilor
in anul 1977 c.f. Gudea 1989, 359, fig. 9.
6. Prima secţiune, de identificare, a fost executată in anul
2000 apoi în fiecare an au fost dezvoltate cercetări: 2001 (C 1
- C 4); 2002 (S 1 - C 5-6).
7. Este vorba de valul de pământ care urca de la clădirea
vămii (dealul Ferice) prin zona viitoarelor temple, traversa
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dealul Pipaşului şi apoi groapa Ciucioaiei până la baza dealul
Citera; în zona de construcţii nu mai este vizibil; în anumite
zone libere (mai sus de templu şi la baza dealului Citera este
încă vizibil); fost identificat prin cercetări în mai multe puncte;
clădirea N 1 N 8 (Al. V. Matei), la clădirea LM 3 (D. Tamba,
N. Gudea), la clădirea LM 1 S (N. G. Udea, D. Tamba) şi la
clădirea L 6 L 8 (Al. V. Matei). Fie cu ambele elemente val şi
şanţ, fie numai şanţuri.
8. Compartimentări ulterioare construcţiei de bază au fost
identificate la clădirile L 7, OL 6; modificări ale dimensiunilor
clădirii constatându-se numai la clădirea OL 6.
-

-

127. Moşna, corn. Moşna, jud. Sibiu
Punct: Râpă (Tablă)
Cod sit: 1451 13. 03

Colectiv: Mircea Dan Lazăr - responsabil, Adrian Georgescu
(MNB Sibiu)

Punctul arheologic Râpă (sau Tablă), situat la
aproximativ 2,5 km SE de limita intravilanului comunei Moşna
Uud. Sibiu), este amplasat pe un mic deal străjuit în partea de
S de un pârâu şi a intrat în circuitul ştiinţific - cu toate că aici
nu s-au efectuat săpături arheologice sistematice sau de
salvare - încă de acum aproximativ două decenii, când, în
urma unor lucrări viticole care au afectat puternic situ!, au fost
găsite numeroase fragmente ceramice (intrate mai apoi în
colecţiile Muzeului Municipal Mediaş) rămase, până în
prezent, inedite. Despre incadrarea cultural-cronologică a
acestora, Iuliu Paul, cel care a analizat şi repertoriat
descoperirile, afirma că provin "dintr-o aşezare cu mai multe
straturi de cultură aparţinând unor epoci diferite. Din nivelurile
inferioare a rezultat şi ceramică, pictată şi nepictată, Petreşti " .
Întrucât în următorii ani autorităţile locale şi
administratorul terenului îşi propun refacerea şi extinderea
plantaţiilor de viţă de vie din această zonă, MNB Sibiu a
solicitat şi primit, in cursul anului 2003, autorizaţia de săpătură
de salvare (nr. 37) care ne-a oferit astfel posibilitatea unei
cercetări - pentru prima dată - arheologice sistematice a
zonei, obiectivele acesteia fiind, pe lângă verificarea
informaţiilor mai vechi, stabilirea limitelor sitului şi a gradului
de distrugere (sau mai exact cel de conservare) al aşezării,
recuperarea, în limita posibilităţilor, materialelor arheologice,
obţinerea unei coloane stratigrafice pe baza căreia să se
poată surprinde succesiunea culturală şi cronologică a
culturilor/fazelor culturale întâlnite şi raporturile dintre acestea
şi desigur, efectuarea ridicării topografice a sitului, operaţiune
prevăzută pentru anul 2004.
La începutul lucrărilor desfăşurate pe parcursul
lunilor mai - iunie, delimitarea sitului nu era, aşa cum am
subliniat deja, realizată, astfel încât am procedat la efectuarea
unei periegheze în toată aria respectivă care ne-a permis
intocmirea unei hă�i cu limitele lui aproximative, în funcţie de
artefactele aflate la suprafaţă; in lipsa oricăror alte informaţii,
dar raportându-ne permanent la harta menţionată şi la
particularităţile terenului (obiectivul arheologic este dispus într
o zonă in care terenul prezintă o pantă de cea. 20 25°), am
hotărât ca în punctele de maximă concentraţie a fragmentelor
ceramice să trasăm câteva casete (cinci la număr, trei dintre
-
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ele amplasate în direcţia N - S, celelalte două fiind dispuse pe
direcţia E - V), notate de la C 1 la C 5, care să ne permită,
astfel, atingerea obiectivelor propuse prin racordarea şi
verificarea permanentă a stratigrafiilor acestora şi a
eventualelor complexe descoperite. Ca tehnică de săpătură
am folosit adâncirea în straturi succesive şi dezvelirea - acolo
unde situaţia a impus-o - integrală a complexelor prin
şpăcluire.
Încă din timpul operaţiunii de decopertare, in toate
cele cinci casete s-a constatat prezenţa masivă a ceramicii de
factură petreşteană, faza 8 şi a celei specifice fazei III a
culturii Coţofeni (cu ornamentaţia caracteristică Furchenstich) ,
însă lipsite de context stratigrafic, peste tot remarcându-se
faptul că până la adâncimea de 0,60 m zona este răvăşită şi
afectată de lucrări moderne, neputându-se identifica un strat
arheologic propriu-zis. De la această adâncime situaţia se
schimbă: pământul nu mai este deranjat, iar în două dintre
casete (C 1 şi C 2) au fost descoperite resturile unor
complexe petreştene (locuinţe de suprafaţă), a căror cercetare
se va finaliza in anul următor (de altfel, trebuie să menţionăm
în acest context că nici in celelalte casete săpăturile nu au
fost încheiate, adâncimea lor oscilând între 0,85-1 m). în
continuare vom descrie sintetic materialele descoperite în cele
cinci casete, după cum urmează:
C 1 are dimensiunile de 3 x 3 m; până la adâncimea
de 0,60-0,65 m pământul este răscolit, materialele preistorice
fiind amestecate cu cele contemporane. De la adâncimea de
0,65 m, în jumătatea de S şi E a casetei, până in profile, au
apărut resturile unei locuinţe cu platformă de lemne despicate
şi lut, specifică culturii Petreşti, din care se păstrează resturi
masive de chirpic ars, fragmente ceramice pictate şi nepictate,
oase şi unelte de piatră. Ceramica poate fi clasificată în trei
categorii: grosieră, lucrată dintr-o pastă în a cărei compoziţie
intră mult nisip cu bobul mare şi pietricele şi căreia îi sunt
proprii diferite variante de vase mari (de provizii), străchini şi
castroane, semifină (intermediară), în care a fost folosit ca
degresant nisip cu bob mărunt (de multe ori vasele - de
dimensiuni mici şi mijlocii - lucrate dintr-o astfel de pastă sunt
acoperite cu un slip fin, lustruit, care joacă adesea un rol
ornamental şi are aceeaşi culoare cu peretele vasului sau
foarte apropiată de aceasta) şi căreia îi sunt caracteristice
vasele borcan, vasele bitronconice, cupele cu picior (gol în
interior) şi vasele suport, la care se adaugă cea fină, lucrată
dintr-o pastă omogenă în care degresantul folosit este nisipul
cu bob fin şi foarte fin. Din punct de vedere tipologie, cu toate
că majoritatea vaselor sunt prezente sub formă fragmentară,
au putut fi totuşi identificate diferite variante de străchini
simple, străchini şi castroane cu umăr carenat, vase-suport şi
diferite vase de mici dimensiuni: analiza lor statistică a
demonstrat că pictura este, de regulă, specifică ultimei
categorii ceramice.
C 2, cu dimensiunile de 3 x 3 m, prezintă aceleaşi
caracteristici stratigrafice ca şi precedenta, şi aici conturându
se resturile unui complex, identic prin formă şi conţinut cu cel
descoperit in C 1 . Este posibil chiar ca datorită dimensiunilor
medii ale unei locuinţe petreştene şi a faptului că cele două
casete sunt amplasate în acelaşi plan, la o distanţă de 5 m
una de cealaltă, să fie vorba despre unul şi acelaşi complex.
Oricum, această problemă va fi elucidată în cursul campaniilor
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viitoare, când va fi cercetată şi suprafaţa cruţată care le
desparte.
C 3, de asemenea cu dimensiuni de 3 x 3 m, se
evidenţiază doar prin aceea că materialele arheologice sunt
prezente într-o proporţie mult mai mică comparativ cu cele de
mai sus; ele însă prezintă aceleaşi caracteristici.
C 4 are dimensiunile de 3 x 3 m şi este extrem de
săracă în materiale; au fost surprinse doar câteva fragmente
de tip Coţofeni, în primii 0,30 m, pentru ca în următorii 0,50 m
să apară doar câteva fragmente ceramice uzuale, alături de
altele pictate, toate proprii culturii Petreşti.
C 5 este singura cu dimensiunile de 5 x 5 m. şi a
fost amplasată în extremitatea nordică a planului nostru de
săpături. Nu au fost surprinse nici un fel de complexe, iar
materialul arheologic, relativ sărac cantitativ, îmbracă formele
şi ornamentele clasice ale culturii Petreşti. În primii 0,30 m au
fost descoperite fragmente ceramice, izolate, de tip Coţofeni.
În toate cele cinci casete a fost descoperită o
cantitate impresionantă de fragmente osteologice animale (din
acelaşi material fiind prelucrate şi o serie de unelte împungătoare}, la care se adaugă diferite unelte de piatră (trei
topoare neperforate, un topor-dăltiţă fragmentar şi câteva zeci
de lame din silex neretuşate sau fin retuşate, denticulate,
precum şi gratoare).
O piesă extrem de importantă este o mărgea
tubulară de aur, după cunoştinţele noastre singura (?)
descoperită într-un context stratigrafic petreştean absolut
sigur (între fragmentele ceramice şi resturile de chirpic ale
complexului dezvelit în C 2, la adâncimea de 0,98 m).
Trebuie să remarcăm că la cercetările arheologice
de aici a participat - graţie sprij inului constant manifestat de
primarul (Eugen Roba) şi viceprimarul (Jenă Kerekeş)
comunei, precum şi de directorul şcolii din localitate, Ioan
Şotropa (profesor de istorie), un împătimit al arheologiei - un
grup de voluntari compus din studenţi şi arheologi amatori din
SUA, Canada, Australia, Germania, Norvegia, Elveţia şi
Singapore, coordonaţi de prof. Andrei Gonciar. Programul lor
arheologic, unul foarte riguros, a fost completat cu un altul de
turism cultural, fiind vizitate o serie de muzee din ţară (Sibiu,
Braşov, Sinaia), o parte a mănăstirilor din nordul Moldovei şi
câteva biserici şi cetăţi ţărăneşti fortificate din judeţul Sibiu.
Documentaţia de şantier şi toate materialele
rezultate în timpul săpăturilor se află la MNB Sibiu.

succession of cultures/phases and the relationship between
them. A fuli topographic survey is planned for 2004.
To compensate for the lack information regarding
the exact location of the site and its limits, a surface artefact
concentration map was drawn and five sections (four of 3 x 3
m, C 1 -C 4; one of 5 x 5 m, C 5) were excavated at the points
maximum concentration. In C 1 and C 2, surface habitation
remains were uncovered at a depth of 0.80 m. Considering
that the two sections are only five meters apart, it is
reasonable to assume that the various discoveries belong to
the same Petreşti Culture habitation complex. This hypothesis
wili be verified in 2004 when the surface between C 1 and C 2
wili be excavated.
The stratigraphy has been simplified by the tact that
the agricultura! works have created a top soil layer of 0.65 m
in which modern and Late Aeneolithic (Coţofeni Cultura,
Phase III) materials are intermixed. Past that depth, ali five
sections presant a Petreşti - Phase B layer, rich in massive
structural baked clay fragments, coarse to fine pottery
displaying ali the characteristic forms and variants (bowls,
jars, support vases, large storage pots, etc.), fauna! remains
and bone tools (needles, piercing tools etc.), silex and stane
tools (polished axes, unretouched to finely retouched,
denticular blades, scrapers, etc.). The most significant tind
was a tubular gold bead, the only gold artefact (?) discovered
in a certain Petreşti Cultura stratigraphic context.
Severa! North American, Australian and European
students and volunteers were involved in the excavation. The
international team was lead by Prof. Andrei Gonciar. During
their stay, the foreign archaeologists have been introduced to
the regional history and culture, visiting severa! museums
(Sibiu, Sinaia, Piatra Neamţ, Suceava), exploring the monastic
heritage of Northern Moldova, the Dacian and Roman sites of
the Hunedoara region and severa! fortified churches, castles
and fortresses in the Sibiu and Braşov districts.
Many thanks are extended to the local authorities
(the Mayor, Mr. E. Roba and the Deputy Mayor, Mr. J.
Kerekeş) and the local school director, Mr. 1. Şotropa, a
history teacher and passionate archaeologist.

Around 20 years ago, in Moşna, a village in the
Sibiu District, more precisely 2.5 km SE of the modern day
settlement, a Late Aeneolithic site (Petreşti Cultura, Phase B)
was discovered when the intensive agricultura! exploitation
(viticulture) of the area has strongly affected the upper the
archaeological layers. In 2003, the Brukenthal National
Museum (Sibiu) has begun an archaeological campaign
aiming at verifying the previous information regarding the site,
establishing ils extent and degree of conservation, coliecting
as much archaeological material as possible from extensive
surveying and excavation, establishing the stratigraphic

În anii 2002 - 2003, în situ! arheologic de la Halmyris
(corn. Murighiol, jud. Tulcea) au continuat săpăturile
arheologice din interiorul suprafaţei fortificate. Cercetările au
făcut şi fac parte din proiectul Romani şi autohtoni la Dunărea
de jos: castrul şi oraşul roman Halmyris, având în această
perioadă ca sponsori principali Earthwatch Institute din Boston
(SUA) şi ISPAIM din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi
ICEM Tulcea.
În aceşti doi ani atenţia a fost concentrată asupra
patru obiective principale :
-poarta vestică;

1 28. Murighiol, corn. Murighiol, jud. Tulcea [Halmyris]
Cod sit: 160920. 02

Colectiv: Mihail Zahariade - responsabil (IRT), Florin
Topoleanu (ICEM Tulcea), Traian Dvorski, Alexandru
Madgearu (ISPAIM), Daniel Ene (student)

Note:
1 . Paul, 1., Cultura Petreşti, Bucureşti 1 992, p. 141 .

207

www.cimec.ro

C r::J î iC.::J c:erce:â nl(x a rheologice d i n Ro:rânia - ca:n pai' la 2003

- sectorul cazărmi de pe latura de vest;
- sectorul Domus:
- instalaţia termală ( Thermae � ;
- Basilica episcopalis.

Cercetarea simultană a acestor obiective a a avut
drept scop continuarea investigaţiilor în Insula 1, care acoperă
sfertul de NV al arealului fortifica!, şi a obţine datele
stratigrafice necesare atât pentru stabilirea cronologiei
generale absolute a sitului, precum şi pentru cronologia locală
a monumentelor. De asemenea, investigaţia a dus la
obţinerea de informaţii cât mai complete despre arhitectura şi
evoluţia structurală a edificiilor explorate. Cantitatea
semnificativă de produse artizanale a condus la completarea
imaginii vieţii cotidiene şi a structurii economice şi sociale a
populaţiei care a locuit în suprafaţa cercetată de la Halmyris .
Începute încă în anii 80 şi 90 ai secolului XX,
încheierea investigaţiilor la poarta de vest şi Thermae 1 au
avut drept scop imediat încheierea cercetării şi pregătirea
obiectivelor pentru publicare şi, eventual, consolidare
restaurare. La Sectorul cazărmi s-a urmărit lărgirea
suprafeţelor cunoscute prin săpăturile din anii anteriori şi
obţinerea de date stratigrafice elocvente care să stabilească
cronologia şi arhitectura acestor edificii cu caracter militar.
Basilica episcopalis a rămas în centrul atenţiei, atât datorită
importantului monument aflat în suprafaţa presbyteriului,
cripta martirilor, a cărui cercetare a continuat prin degajări ale
spaţiilor laterale adiacente, cât şi prin conturarea definitivă a
spaţiului interior şi a anexelor. Nuanţarea cronologiei
construcţiei iniţiale şi a intervenţiilor constructive şi
reconstructive ulterioare prin adăugarea de anexe a rămas un
obiectiv major al campaniilor din 2002-2003.
Poarta de Vest
Acest sector a început să fie cercetat în 1 987,
săpăturile continuând pe parcursul altor nouă ani, până în
1 996, când au fost stabilite cronologia şi caracteristicile
arhitecturale de bază ale fazelor de construcţie ale po�ii. În
2002, săpăturile s-au concentrat asupra fazei 1 a po�ii,
databilă între începutul secolului 11 şi până la sfârşitul aceluiaşi
secol sau începutul celui următor.
Secţiunile transversale de adâncime efectuate în
arealul zwingerului rotund al po�ii au străpuns drumul de
limes care pătrunde în cetate şi care, în acest loc, marchează
în acelaşi timp şi începutul arterei orientate EV (decumanus
maximus). Cu această ocazie au fost identificate două
subfaze:
- faza 1 reprezintă faza iniţială de construcţie la începutul
secolului 11 (posibil între 101-1 07) . Acest moment era deja
cunoscut prin rezultatele obţinute la poarta de N. La poarta de
V, această fază iniţială este marcată inconfundabil de două
turnuri rectangulare, cu dimensiuni interioare de 2,50 (1) x 3,60
m (L), cu orientare E - V, construite în tehnica "ciclopiană" din
blocuri de calcar de culoare gălbuie. Ele prezintă o
asemănare izbitoare ca arhitectură şi tehnică de construc�e
cu turnurile rectangulare identificate la poarta de N. Blocurile
de fundatie ale turnurilor fazei 1 au fost identificate pe ambele
laturi. Pe latura de N, la turnul de N, fundaţia consta din
blocuri de talie de dimensiuni ciclopice, cu dimensiuni de 1-2
m lungime şi cea. 0,30-0,50 m grosime. Blocurile sunt legate
în general cu un strat fin de mortar, dar tehnica a seche pare

să fi prevalat. Plinta interioară a turnului de N în faza 1 este de
0,30 m lăţime.
Pe latura de S fundaţia fazei 1 este complet diferită.
Ea constă din blocuri de şist de dimensiuni mijlocii, legate cu
mortar gri albicios, foarte dur, cu mult pietriş în amestec.
Peste această fundaţie, care face unghi drept spre N cu o
latură de 0,70 m, stau blocurile ciclopice din calcar. Nu putem
explica deocamdată această anomalie decât fie prin munca
unor trupe diferite, fie prin cea a unor civili localnici.
În faza 11 se constată modificări sensibile în interiorul
turnurilor de poartă. Suprafaţa ambelor turnuri a fost îngroşată
prin adăugarea la interiorul laturilor a unor zidării din piatră şi
mortar alb, sfărâmicios, groase de circa 0,80 - 0,90 m, ceea
ce a dus la îngroşarea până la 1 ,60 - 1 ,70 m a laturilor
turnurilor. Această intervenţie a atins fundaţia fazei 1, aşa cum
se constată pe latura de N a turnului de S. Este important de
relevat faptul că ambele laturi de îngustare (la turnurile de N şi
de S) au mortarul căptuşit cu un strat fin de mortar hidrofug
extrem de rezistent, ceea ce arată că fundaţiile stăteau în
permanenţă în pământ umed.
Secvenţa stratigrafică obţinută în timpul săpăturilor
arată existenţa unui strat subţire de arsură în interiorul
turnurilor, sub fundaţia acestor refaceri, indicând eventual o
distrugere prin incendiu provocată foarte probabil de
evenimentele de la mijlocul secolului 11, după care s-a făcut
simţită intervenţia constructivă databilă fie la sfârşitul secolului
11, fie la începutul secolului III.
Sec�onarea drumului de limes, care străbătea
zwingerul şi se prelungea în interiorul castrului prin
decumanus maximus, a dus la identificarea unui zid de
propo�ii apreciabile, lat de 2 m, care făcea legătura între cele
două turnuri de poartă.
- faza 11 a. Spaţiul dintre laturile porţii fazelor 1-11 a fost blocat
cu un zid din piatră legată cu mortar gri, extrem de dur,
menţionat mai sus. Acest zid acoperă întreg spaţiul dintre cele
două turnuri rectangulare, de care este adosat. Spre N el se
leagă direct de fundaţia fazei 1, dovadă că structurile fazei 1 1
au fost distruse intenţionat în acest loc pentru a se acomoda
masa de blocaj. Blocurile întrebuinţate sunt de dimensiuni mici
şi mijlocii, sumar sau deloc fasonate şi stau pe resturi (aşchii)
din blocuri mai vechi de calcar gălbui de Babadag, provenite
foarte probabil de la faza 11. Aceste resturi, la rândul lor, apar
regulat aşezate pe o masă de pământ negru aluvionar antic,
care nu conţine resturi arheologice. Aceasta nouă construcţie
de blocaj pare să fi avut elevaţie, aşa cum arată urmele
prezenţei blocurilor în mortarul păstrat. Faza 11 a este ultima
fază constructivă înaintea fazei III, care marchează masiva
restructurare a arhitecturii po�ii de V de la sfârşitul secolului III
şi începutul secolului IV. Această fază, asupra căreia am mai
avut prilejul să vorbim, a demantelat, odată cu întreaga
suprastructură existentă anterior, şi această structură de
blocaj pe care a integrat-o în drumul de limes reamenaja!,
care pătrundea în fortificaţie. [Mihail Zahariade)

Sectorul «cazărmi» de pe latura de vest
Cercetările s-au extins în 2002 - 2003 în acest
sector de pe latura de vest a zidului de incintă, în Insula 1 şi au
acoperit N 1 - 4. Au fost identificate două clădiri din piatră
legată cu pământ galben, adosate zidului de incintă, pe care
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le considerăm cu titlu provizoriu barăci militare. Clădirile au
fost notate convenţional 8 1 şi 8 2.
De la inceput trebuie subliniat că in aceste încăperi
cercetările au identificat deocamdată ultimele trei niveluri de
ocupaţie (N 1 1 -1 3), in săpăturile din anii 2004-2005 urmând
să fie investigate nivelurile care au marcat momentul
construirii acestor edificii.
B 1 , adosată zidului de incintă, prezintă un plan
ceva mai complex. Ea este împărţită in două încăperi.
incăperea A este lungă de 3,75 m şi lată de 3,25 m. La
distanţa de 0,42 m de zidul de NE (b) al barăcii se găseşte o
bază de pilastru (p) alcătuită din plăci de piatră de mărime
mijlocie, care servea foarte probabil ca element de susţinere
pentru un stălp din piatră despărţitor la intrarea in camera A.
Intrarea care se deschide intre baza de stâlp (p) şi zidul de SV
(a), lată de 1 ,40 m, dispunea de un pavaj ale cărui urme se
mai păstrează in colţul exterior al intrării, dar şi lângă baza de
pilastru. Este de remarcat faptul că intre p şi b spaţiul este
prea ingust pentru o circulaţie comodă şi prin urmare
interpretăm acest interval ca servind la întărirea printr-o boltă
a zidului b, ca zid intermediar în întregul complex al 8 1 .
incăperea 8 este lungă de 8,75 m şi lată de 3,45 m
şi nu prezintă compartimentări interioare. Aici apare însă
destul de clar o intervenţie mai târzie in spaţiul dintre p şi zidul
SV (c) al încăperii A. Este vorba fie de inchiderea, fie, mai
probabil, înălţarea pragului spaţiului de acces la un moment
deocamdată neprecizabil cu, eventual, o masă de chirpic, aşa
cum s-a mai păstrat in momentul descoperirii.
Stratigrafia profilelor de N şi de V din 8 1 indică trei
momente de ocupaţie: 1 . Nivelul 1 O când clădirea a fost
construită sau mai degrabă complet refăcută, posibil într-o
nouă arhitectură. Date despre situaţia mai timpurie a acestui
sector, precum şi confirmarea sau infirmarea momentului
construcţiei sau refacerii urmează să fie obţinute în campaniile
viitoare; 2. Nivelul 1 1 este posibil ca un moment important de
refacere a zidurilor cu temelie de piatră şi suprastructură de
chirpic ; este posibil ca în acest moment accesul între baza de
pilastru p şi zidul c al încăperii B să fie supraînălţat cu chirpic,
creându-se eventual un prag; Nivelul 1 2 indică faptul că
baraca continuă să funcţioneze; acest moment este marcat de
altfel de o cantitate semnificativă de ţigle, olane şi cărămizi
intregi sau fragmentare, ca şi de un abundent material
ceramic roman târziu specific secolului VI, şi de fragmente
ceramice alogene identificabile în cultura materială slavă de
tip Penkovka.
Pe peretele de N şi de V al N 2 apar conturate două
mari gropi de demantelare cu mortar şi piatră în compoziţie.
8 2 este situată la o distanţă de 2,15 m SV de B 1 ,
pe linia zidului, şi este de asemenea adosată de acesta. Este
de remarcat că zidurile late de 0,70-0,75 m sunt construite din
blocuri mari de talie, legate cu pământ in alternanţă cu
blochete de mai mici dimensiuni, dar şi cu cărămizi inserale in
structura lor. Zidurile apar clar adosate de incintă, ba chiar cu
unele intervale destul de vizibile. Dimensiunile acestui edificiu
depăşesc de departe pe ale celui anterior. intreaga clădire nu
are o formă rectangulară regulată; latura de SV (a) măsoară
9,70 m, iar cea de NE (b) 8,60 m. Latura de SE (c) este lungă
de 5,25 m, in timp ce de-a lungul zidului de incintă incăperea
măsoară 5,35 m. De-a lungul laturii de NE, la o distanţă de
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0,50 m şi la un interval de cea. 1 m exista o aliniere de blocuri
neregulat tăiate, dar liniar dispuse. Este greu in prezent de a
le atribui o funcţie specifică în cadrul basilicii.
La o distanţă de 3 m de colţul de NE al barăcii se
găseşte un zid din piatră legată cu pământ (d), lat de 0,75 m.
Este un zid despărţitor care creează incăperea B şi care,
împreună cu alinierea blocurilor, ar putea avea o anume
semnificaţie. Este important de arătat că zidul transversal
apare adosat atât de laturile de N şi S.
Nivelul 1 2, căruia ii corespund aceste ziduri, şi pe
care s-a oprit deocamdată cercetarea, se prezintă sub forma
unei podele de lut extrem de dură şi bine bătătorită, de pe
care s-a recoltat un bogat material ceramic, dar şi urme
semnificative de lemn ars, în bucăţi care cu greu au putut fi
păstrate in forme mai reprezentative. Aceste urme, mai
evidente in incăperea A, sunt însă dovada că interiorul era
foarte probabil compartimentat cu pereţi de lemn.
in colţul de SE al încăperii 8, la îmbinarea acestuia
cu zidul de SV, se găseşte o bază de pilon alcătuită din plăci
de piatră plate, legate cu pământ, dar care indică o structură
foarte solidă care susţinea o suprastructură destul de înaltă,
dacă judecăm după lungimea acestei zidării.
La exteriorul zidului a (de NE), la 1 ,75 m de colţul de
NE al edificiului se găseşte un cuptor (pietrar) pentru o
folosinţă temporară şi evident locală (posibil pâine).
Prin M 1 O s-a conturat existenţa unei a treia clădiri
adosate zidului de incintă, de asemenea convenţional numită
B O. Clădirea se intinde spre NE de B 1 . Din acest edificiu au
fost identificate un zid perpendicular pe incintă adosat de
aceasta şi unul paralel cu incinta, descriind în acest fel, la
capătul de SE un unghi drept. Zidul este lat de 0,70 m şi este
executat din blocuri mari, mijlocii şi mici, legate cu pământ
galben. De-a lungul acestui zid se găseşte un trotuar lat de
0,40 m, construit din blochete mari de şist, plate, legate cu
pământ. Pe peretele de N al casetei se conturează o groapă
de dimensiuni mari, umplută cu blocuri mari, mijlocii şi mici,
precum şi cu cărămizi fragmentare. Trotuarul ar fi un indiciu
destul de evident al unei stradele aflate între peretele de NE al
8 1 şi cel de SV al B O, intre care distanţa este de 1 ,25 m.
Este clar observabil cum nivelul ultimei dărâmături suprapune
zidul acestui edificiu.
in continuarea cercetării sistemului de construcţii de
pe latura de V a fost deschis L 10. Elementul cel mai
important in această casetă, de altminteri destul de ingustată
datorită direcţiei NE pe care incinta o face in acest loc destul
de accentuat, este descoperirea unei dărâmături compacte
provenite de la suprastructura incintei. Dărâmătura consta din
straturi de cărămizi groase de 0,05 m legate cu mortar alb,
dur, cu ingrediente de pietriş şi scoici. Ea măsoară cea. 1 ,70
m L şi cea. 1 m 1. Cărămizile au o poziţie orientată spre S,
oblică faţă de incintă, ceea ce ar sugera o prăbuşire de la o
mare înălţime. Acest fragment s-a prăbuşit pe nivelul 12, un
cutremur fiind cel mai probabil de luat in calcul. Faptul că
acest fragment de suprastructură este orientat exact N - S, în
timp ce incinta are o orientare SV - NE, indică o torsiune in
timpul căderii, după o dezmembrare iniţială din incintă. în
acest carou a fost identificat zidul care pleacă din M 1 0 şi care
aparţin e B O. Pe acest zid stă pa rţial prăbuşită suprastructura
din cărămidă şi mortar şi podeaua n ivelului 1 2, ceea ce
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înseamnă că acesta nivelează şi ignoră acest zid, cel puţin pe
po�iunea menţionată. Acest raport arată deci clar că, chiar pe
nivelul 1 1 , zidul a fost distrus. Zidul dispune de o plintă lată de
cea. 0,04-0,05 m pe faţa sa nord-estică.
Nivelul 12 apare legat de incintă printr-o podea de
lut bine bătătorită, extrem de dură, cu compoziţie de pietre în
ea. Dacă va fi existat un nivel 1 3 în acest loc, ceea ce nu
apare în profil, sigur incinta nu mai functiona la această dată.
in colţul de NE al L 1 O apare clar că nivel ul 1 2 calcă pe incinta
deja dezafectată, deşi în această po�iune este vizibilă o
groapă. [Mihail Zahariade]
Sector Domus Nord
Investigarea edificiului denumit convenţional Domus
Nord, situat în spatele porţii de N a fortificaţiei, a început în
campania 2001 . Scopul campaniilor 2002 şi 2003 a fost
precizarea planului acestui edificiu şi a raportului dintre el şi
poartă. Din cauza condiţiilor meteorologice, cercetările din
campania 2002 nu au reuşit să ajungă la o situatie clară. De
aceea, le prezentăm împreună cu cele din campa� ia 2003. (În
raportul de cercetare al campaniei 2001 , denumirile casetelor
sunt greşite. T trebuie înlocuit cu S, iar U cu T).
Prima problemă care urma să fie soluţionată după
încheierea campaniei 2001 era continuarea săpăturii în
casetele S 4 şi S 5, unde a fost identificată o scară destinată
accesului în turnul de V al po�ii de N. Acest fapt a permis
formularea ipotezei că edificiul avea o funcţie militară, legată
de poarta de nord. S-a constatat că treptele se află la capătul
unui pavaj, care se extinde pe toata suprafaţa casetei S 4, la
adâncimea de - 2 m. Pavajul a fost realizat din blocuri plate de
şist. S-au păstrat şi fragmente dintr-un pavaj mai târziu, ridicat
la cea. 1 m faţă de cel anterior şi care este marcat de câteva
dale din piatră plată de şist. Treptele sunt adosate la un zid
legat cu mortar gros de 0,75 m, întreţesut cu incinta, care este
paralel cu zidul adosat la intrarea turnului şi perpendicular pe
zidul din casetele S 6 şi T 6. Prin urmare, scara se afla în
interiorul unei încăperi (b), prin care se făcea accesul pe
drumul de rond şi în etajul turnului. Deşi zidul de E al camerei
b este adosat la turn şi nu întreţesut. se poate afirma că
această cameră a fost construită împreună cu turnul,
deoarece zidul adosat este construit din blochete de şist, spre
deosebire de colţul turnului, care este construit din blocuri
mari de calcar (nu puteau fi întreţesute). A devenit astfel clar
faptul că una dintre camerele edificiului Domus Nord era
legată organic de poartă. Intrarea în camera b a fost
identificată prin demontarea martorului dintre casetele S 5 şi S
6. Intrarea avea un prag şi era lată de 1 ,20 m. Lângă prag s-a
păstrat o parte dintr-un pavaj de cărămizi, identificat la
adâncimea de 1 ,50 m. Prin demontarea martorului care
suprapunea intrarea s-a descoperit un fragment de inscripţie
(un bloc de marmură pe care se pot citi literele VN/SVP).
La V de camera de acces in turn a fost descoperită
altă cameră (a), care se inchide cu un zid gros de 0,65-0,70
m, întreţesut cu incinta in punctul unde aceasta coteşte spre
NV. Acest zid face parte din latura de V a edificiului. Intrarea
în camera a este lată de 0,95 m şi este paralelă cu cea care o
leagă de camera b. in camera a, prin adăncirea săpăturii in S
4 şi S 5, a apărut un pavaj de cărămizi bine păstrat, la
adâncimea de 2 m. Pavajul prezintă urme de arsură şi este
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suprapus de u n strat de umplutură de culoare roşiatică. Au
fost recuperate şi fragmente de bârne carbonizate, care
făceau parte probabil din suprastructura de lemn a camerei,
care susţinea un acoperiş de ţigle (o mare cantitate de ţigle s
a descoperit prăbuşită pe ultimul nivel de călcare din camerele
a şi b. Pavajul de cărămizi reprezintă cel mai vechi nivel de
călcare din camera a, căci latura de E a camerei nu continuă
sub el.
A doua problemă, rămasă nesoluţionată după
încheierea campaniei 2001, era stabilirea planului întregului
edificiu şi a raportului dintre el, poarta de N şi termă. in acest
scop s-a continuat săpătura in casetele R 6, R 7, S 7, T 5, T
6, şi au fost deschise casetele P 5, P 6, P 7, R 4, R 5. Latura
de V a edificiului a fost identificată în casetele R 4, R 5, P 6 şi P
7. Zidul legat cu mortar este întreţesut cu incinta fortificaţiei, ceea
ce dovedeşte construirea concomitentă cu aceasta, adică la
sfârşitul secolului al III-lea (când a avut loc o reconstrucţie
masivă a cetăţii, prin schimbarea configura�ei incintei). in P 7,
zidul îşi schimba orientarea, deoarece acest segment al lui
delimitează o anexă ridicată într-o etapă târzie a edificiului
(camerele f şi g), asupra căreia ne vom referi mai jos. Zidul
înaintează apoi într-o po�iune care încă nu a fost săpată. in P 6,
înainte de a-şi schimba orientarea, zidul se termină cu o intrare
lată de 1 ,20 m, care apa�ine camerei d. Camera d, orientată pe
direcţia V - E, a avut iniţial dimensiunile de 22,5 x 5,5 m.
Intrarea de pe latura de V este lată de 1 ,20 m. La mijlocul ei se
află o intrare lată de 3,20 m, care se află dispusă pe acelaşi ax
cu intrarea in turn. Poziţia ei simetrică faţă de laturile de V şi E
ale încăperii lungi de 22,5 m sugerează că zidul decopertat in
casetele P 5, P 6, R 4, R 5 reprezintă cu adevărat limita de V a
edificiului; această intrare poate fi considerată cea principală,
deoarece este cea mai lată, şi fiindcă este situată la mijloc. Pe
latura de E a camerei d s-a aflat altă intrare, lată de 0,80 m, prin
care se pătrundea în termă, şi care a fost la un moment dat
blocată. Această intrare se află pe acelaşi ax cu cea de pe latura
de V. Altă schimbare in forma camerei d a constat în
compartimentarea ei cu un zid perpendicular gros de 0,60 m,
amplasat la 7 m faţă de intrarea ei de V. S-a format astfel
camera denumita e. După această compartimentare, accesul în
camera d se făcea numai prin intrarea principală de pe latura de
S. Deoarece camera d a fost iniţial foarte mare, şi pentru că în
interiorul ei nu s-au descoperit ţigle, se poate presupune ca ea
nu avea acoperiş (era o curte interioară); nu au fost descoperite
nici coloane, care ar fi fost necesare la o cameră atât de lungă.
Zidul de N al camerei d este întreţesut cu zidul de E
al camerei b. Deoarece camera b are un zid întreţesut cu
incinta, se confirmă contemporaneitatea edificiului cu incinta şi
cu poarta de N. Cu alte cuvinte, in momentul ridicării incintei,
împreună cu aceasta şi cu poarta de N a fost construit un
edificiu alcătuit din:
- o încăpere în partea de sud (d), cu dimensiunile de 22,5 x
5,5 m, cu o intrare principală dispusă la mijlocul laturii de S şi
cu două intrări secundare pe laturile de V şi E ; intrarea de pe
latura de E (către termă) a fost blocată la un moment dat ;
- trei camere (a, b, c), ale căror ziduri sunt perpendiculare pe
cel de N al camerei d. Camera a avea dimensiunile de 4,5 x
8,5 m şi avea o intrare pe latura de V; din ea se pătrundea in
camera b (7,5 x 1 O m), care asigura legătura cu turnul de V al
po�ii.
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- o termă, care este legată de restul edificiului prin intrarea de
E a camerei d.
În faza 11 a edificiului, camera d a fost
compartimentată, rezultând camera e.
Camerele f şi g reprezintă o anexă construită într-o
fază ulterioară (III). Latura lor de V (groasă de 0,80 m)
prezintă o deviere spre SV faţă de zidul camerelor a şi e. Zidul
care separa camerele f şi g este lucrat din piatră legată cu
pământ şi este gros de 0,60 m. Acest zid a suferit o reparaţie,
evidenţiată de tehnica diferită de aşezare a pietrelor în partea
sa de V, faţă de cea de E (cărămizi şi blochete mai mici).
Latura de E a camerei f este formată de un zid gros de 0,600,70 m, care a fost adosat la cel de S al camerei d, în dreptul
intrării principale. În camerele f şi g a fost identificat un nivel
de locuire la -0,65 -0,80 m (lutuială gălbuie), de pe care a fost
recoltată o mare cantitate de ceramică de sec. VI (inclusiv
multe fragmente de amfore), intre care şi un vas, aproape
întreg, de formă globulară, din pastă cenuşie, cu două to�i şi
cu umbo (dmax. 14 cm), ars secundar (tip Hinog). De pe
acelaşi nivel provin patru monede de bronz foarte corodate
(două sunt probabil fa/les de sec. VI). Al doilea nivel de locuire
din camerele f şi g, semnalat de o lutuială galbenă cu urme de
arsură şi de un mic pavaj de cărămizi, a fost identificat la -1 1 , 1 O m. D6 pe acest nivel provin : un ulcior cu două toarte, un
fund de vas cu umbo, mai multe fragmente de chiupuri, un
opaiţ aproape întreg şi câteva fragmente de ceramică lucrată
cu mâna. in camera f, lipită de zidul despă�itor dintre f şi g, se
afta o bază de coloană întreagă, care poate preveni dintr-un
edificiu anterior dezafectat (era sub un strat de nivelare, cu
dărâmătură, in care s-au descoperit şi două monede tip
minimi de sec. V). De lângă baza de coloană pleacă un zid
demantelat. adosat perpedicular pe cel dintre camerele f şi g,
situat la adâncimea de 1 ,20 m. Din nivelul corespunzător lui
au fost recoltate mai multe fragmente ceramice romane
timpurii. Pavajul de cărămizi de la -1 , 1 O m a suprapus acest
zid demantelat. Marea concentrare de ceramică şi monede
indică o posibilă funcţie economică a acestei anexe compuse
din camerele f şi g.
O problemă nesoluţionată până în prezent este cea
a accesului in camera c. Aceasta este situată in spatele
intrării in poartă şi are suprafaţa de 7 x 8,5 m. Nu a putut fi
identificată nici o intrare in ea. Latura sa de N este formată
dintr-un zid lucrat intr-o tehnică rudimentară, gros de 0,80 m,
care este in mod evident o adăugire târzie, contemporană
eventual cu vatra descoperită lângă el in 2001 . Este posibil ca
intrarea să se fi aftat în zidul care a existat sub acest zid
rudimentar.
S-a mai constatat că acea construcţie din spatele
turnului de V, din camera b, care părea a fi o absidă, are în
realitate o formă aproape circulară (un arc de cea. 300'). Are
diametru! interior de 1 ,60 m, iar cel exterior de 2,70 m. În partea
de S, este adosată la un zid pa�ial păstrat (gros de 0,60 m), care
la rândul lui a fost adosat la zidul de E al camerei b. Constructia
circulară a avut o lutuială la adâncimea de 0,80 m faţă de ulti�a
asiză păstrată. Pe pereţii ei interiori sunt urme de arsură. in
interiorul ei şi alături s-au descoperit fragmente ceramice şi
numeroase oase de bovine, ovine şi porcine. Scopul ei nu este
deocamdată cunoscut, dar se poate presupune că a fost un
spaţiu de depozitare a proviziilor (marea cantitate de oase de
=

animale ar putea sugera aceasta). La sud de construcţia
circulară, tot in camera b, s-a săpat până la adâncimea de 1 ,50
m, unde a fost descoperit un alt pavaj de cărămizi, pe care se
aftau fragmente ceramice, intre care două din vase lucrate cu
mâna (tip Penkovka). Prin urmare, construcţia circulară apa�ine
unei faze de construcţie din sec. al VI-lea. În camera a, la -Q,80
-1 , 1 O m, s-a descoperit o vatră de foc, care a aparţinut unei
locuinţe de tip bordei databilă la începutul secolului al VII-lea
(nivelul 13). Locuinţa a fost amenajată lângă un zid rudimentar
care a fost adosat la zidul de E al camerei a, după
dezafectarea acesteia. Zidul gros de 0,75 m este aproximativ
perpendicular pe cel de E al camerei a şi a fost construit după
un nivel de arsură identificat pe profilul de vest al casetei S 4.
Zidul s-a păstrat fragmentar, dar s-a observat că vatra era
situată in prelungirea sa. Vatra a fost amenajată prin
reutilizarea unor cărămizi, dispuse vertical pentru a forma
gura cuptorului (cărămizile prezentau arsură pe feţele
interioare). A fost sesizată şi podeaua de lutuială a locuinţei,
la adâncimea de -1 ,20 -1 ,30 m. S-a putut observa că vatra a
distrus acel zid rudimentar, astfel că ea reprezintă o fază
ulterioară. O vatră similară a fost descoperită in anul 2001
lângă zidul de E al camerei c. Aceasta ne determină să
presupunem că spaţiul din imediata vecinătate a porţii a fost
utilizat ca loc de adăpost in perioada finală a vieţii in cetate,
când Domus Nord a fost dezafectat. Situaţia are o analogie la
poarta de V unde cercetările au identificat o locuire similară in
spaţiul ei interior, dezafectat după o distrugere databilă în anii
'80 ai secolului al VI-lea.
Prin continuarea săpăturii in jumătatea de S a
camerei a s-a ajuns la un nivel de locuire la -1 ,30 1 ,50 m, de
pe care provine un fragment de vas, lucrat cu mâna, din pastă
cu pietricele, prost ars, de culoare brun-roşcată. Sub acest
nivel se aftă o umplutură de pământ galben amestecat cu
fragmente ceramice purtate, care continua până la adâncimea
de -2 m, unde incepe fundatia zidului de V al camerei a.
În concluzie, edificiul a funcţionat de la bun inceput
împreună cu poarta de N, care avea un rol strict militar (nu era
folosită pentru accesul normal in cetate). Accesul spre interiorul
cetăţii nu era posibil, deoarece era blocat de camera d, despre
care ştim sigur că a existat de la începutul edificiului Domus
Nord. Pe de altă parte, diferenţa de nivel foarte mare dintre
pragul po�ii de N şi exterior sugerează că, de fapt, spaţiul dintre
turnuri nu era destinat circula�ei, ci patrulării. Pe timpul
funcţionării acestui ansamblu din care făcea parte Domus Nord,
accesul în cetate se făcea prin poarta de NE. Prin urmare,
destinaţia cea mai probabilă a acestui edificiu (care include şi
poarta de N), ridicat la sfârşitul secolului al 111-lea, este cea de
corp de gardă. În secolul al VI-lea au fost adăugate anexele din
partea de S şi a fost compartimentată incăperea cea mare printr
un zid orientat N - S. Blocarea accesului in termă tot in sec. al
VI-lea sugerează modificarea funcţiei edificiului. Deoarece s-a
descoperit o cantitate surprinzător de mare de ceramică din sec.
al VI-lea (inclusiv multe amfore), este posibil ca edificiul să fi
devenit atunci o construcţie cu funcţie economică. După 536,
armata din provincia Scythia a început să fie aprovizionată cu
alimente prin intermediul unei structuri militaro-economice, care
asigura produse transportate din Asia Mică şi insulele
arhipelagului grecesc, quaestura exercitus (depopularea
provocată de invaziile anterioare a epuizat resursele locale).
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Fiindcă Halmyris era prima dintre cele mai importante escale de
pe Dunăre, este de aşteptat ca aici să fi existat un depozit pentru
aceste alimente. De aceea, presupunem că Domus Nord a putut
deveni în sec. al VI-lea un asemenea depozit militar.
Mai semnalăm o descoperire de valoare deosebită, o
cataramă de tip Papa (L=37 mm), din prima jumătate a secolului
al VII-lea, care poate fi cel mai târziu obiect apărut la Halmyris
până în prezent. A fost descoperită întâmplător în stratul vegetal
de peste zidul de E al camerei d (care fusese cercetat în 1995
de M. Zahariade şi lăsat acoperit cu pământ pentru o mai bună
conservare). [Traian Dvorski, Alexandru Madgearu]
Sectorul Thermae 1
Ultima fază a cercetărilor din sectorul Thermae 1 a
avut ca scop evidenţierea sistemului de scurgere şi a
extensiunii acestuia. Cum orientarea celor două bazine de
apă caldă aparţinând de caldarium şi a celui de apă rece
ţinând de frigidarium era cunoscută prin săpăturile din anii
precedenţi, sistemul de drenaj a părut relativ uşor de localizat
la cea. -0,25 -0,30 m sub solul antic. Au fost puse în evidenţă
două tronsoane principale de drenaj, care prezintă asemănări
frapante în tehnica de construcţie. Ambele tronsoane sunt late
de cea. 0,60 m. Pigmentaţia cu cărămidă pisată apare ca o
caracteristică în ambele cazuri. Scurgerile sunt acoperite şi la
partea superioară cu plăci de calcar, ele apărând astfel în
realitate cu un profil rectangular cu laturile orizontale mai lungi
decât cele verticale. Ambele structuri sunt construite din
blocuri de mărime mijlocie, legate cu mortar alb, hidrofug,
extrem de dur. În dreptul ca/darium-ului, cele două tronsoane
se unesc într-unul singur, cu lăţimea de 0,70 m. Un al treilea
canal de scurgere, lat de 0,60 m, porneşte în mod surprinzător
din colţul format de îmbinarea camerei tepidarium cu
frigidarium şi se uneşte cu scurgerea bazinului de apă rece.
Acest al treilea tronson a fost descoperit intact, acoperit cu
plăci legate cu mortar alb hidrofug, dur. Poziţionarea acestuia
este întrucâtva neclară în ce priveşte funcţionalitatea lui,
deoarece nu prezintă nici o legătură sesizabilă cu interiorul
termelor. Nean putea eventual gândi la un orificiu de eliminare
a aerului cald şi a aburului formate în ca/darium şi tepidarium.
Studiul acestei structuri va face obiectul investigaţiei din anul
2004.
Spre SV de caldarium şi tepidarium, în procesul
curăţării terenului înconjurător, a fost descoperit un puţ de
formă trapezoidală. in secţiune verticală, puţul prezintă
structura superioară construită din blocuri plate de calcar dur,
de dimensiuni în general mici până spre mijlocii, zona
mediană din blocuri de mărime mijlocie, iar la partea inferioară
blocuri mijlocii, dar majoritatea de dimensiuni ciclopeene, din
calcar galben. Laturile puţului sunt de 1 ,62 m, laturile de NV şi
SV, 0,96 m, latura de NE şi 1 ,45 m latura de SV. Adâncimea
puţului este de -3,40 m. Pereţii verticali, în tehnica de
construcţie amintită, sunt aşezaţi in acest loc direct pe patul
de stâncă. Pe fundul puţului, parcă tăiat în stâncă, se găseşte
un mic bazin, care odată curăţat de mâl, a dat la iveală un
izvor cu un debit redus, dar care este alimentat de apele
freatice care au orientarea S - N, altfel spus din apa care
izvorăşte din dealurile din spatele cetăţii. La partea de jos a
laturii NV se deschide o boltă conturată cu blocuri ciclopeene
din calcar. Cheia de boltă este trapezoidală, masivă, din
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calcar, şi are dimensiunile de 0,37 x 0,20 x 0,50 m. La partea
de jos a acestei bolţi se găseşte un prag înalt de 0,50 m,
construit din pietre legate cu mortar. Nu putem spune
deocamdată dacă acest mic zid este într-adevăr un prag,
ceea ce pare puţin probabil, deoarece îngusta, dacă nu
cumva făcea chiar extrem de dificil accesul dincolo de boltă
sau este o încercare de blocare a intrării. Degajând spre NV
interiorul, el apare blocat cu un strat de nisip aluvionar întărit,
extrem de greu de dislocat. in spatele bolţii, in cei aproximativ
2 m degajaţi, se constată existenţa unei încăperi boltile care
se lărgeşte spre V şi respectiv E. Tavanul, de asemenea
boltit, este construit din blochete de piatră de mărime mică şi
mijlocie legat cu un mortar alb, care din cauza umezelii
accentuate provenite de la nisipul aluvionar a devenit friabil.
Nu am atins încă limitele pereţilor de V şi E, dar la prima
vedere ei par să depăşească mult limitele atinse in prezent.
Acest punct încă nerezolvat va face obiectul cercetărilor din
anul 2004. [Mihail Zahariade]

Basilica Episcopalis
Săpăturile din anul 2002 s-au concentrat atât spre
depistarea unor eventuale urme de clădiri anterioare, cât şi
pentru unele precizări cronologica ale complexului basilical.
Pentru aceasta au fost deschise o secţiune in nava nordica (T
1 ), orientată N S; în spaţiul dintre altar şi ambulatorium (T 2),
orientată de asemenea N S ; în exteriorul laturii drepte a
criptei (T 3), perpendiculară pe zidul acesteia, pe direcţia N
S; în naos (T 4), o secţiune de adâncime pentru sondarea
arealului central.
Descriem rezultatele obţinute în T 4, care coincid in
general în ceea ce priveşte situaţia stratigrafică cu rezultatele
din celelalte secţiuni. Vegetalul recent este în această
suprafaţă gros de numai O, 1 O m. Un strat gros de aproximativ
0,60-0,70 m de depunere naturală antică, fără resturi
arheologice sau cu intruziuni foarte puţine, în orice caz atipice,
se găseşte imediat sub vegetalul antic. La -0,70 -0,80 m se
conturează un prim nivel de dărâmătură cu pământ gri
negricios, în amestec cu piatră, gros de 0,50-0,60 m, dovadă
că dărâmătura s-a putut aşterne uniform pe întreaga
suprafaţă. La -1 ,20 -1 ,25 m, o lutuială masivă groasă de 0,250,30 m pe alocuri este vizibilă pe întreaga suprafaţă a
secţiunii. Imediat sub acesta, la cea. -1 ,45 -1 ,50 m, se găseşte
un strat de pământ galben, care nu apare continuu, ci sub
formă de lentile, gros de O,Q2-0,03 m, cu bolovăniş de mărime
medie in compoziţie, şi care ar părea să fie un pat de
aşteptare.
Odată ajunşi în acest punct, trebuie menţionat faptul
că la 0,75 m distanţă de zidul de N al naosului se păstrează
un fragment de pavaj, din care s-au mai păstrat doar şapte
fragmente de cărămidă, care compuneau întregul ansamblu.
El sta pe o lutuială groasă de 0,25 m. Este important de
precizat că acest fragment corespunde din punct de vedere
nivelmetric cu prima treaptă a criptei martirice, dovadă că
primul nivel de călcare (pavajul) interior a corespuns
cronologic cu nivelul intrării în criptă. Sub acest strat se
distinge alt strat de culoare brun-gălbuie, care acoperă in
partea de mijloc a secţiunii o structură de zid destul de vag
conturată, din pricină că a fost demantelat.
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Putem vorbi in acest punct al discuţiei de două
momente distincte in procesul construcţiei basilicii: un nivel la
-1 ,45 -1 ,50 m, nivel de pământ galben cu bolovăniş ca pat
aşternut înaintea intervenţiei masive cu un strat de lut, bine
bătătorit, ca al doilea nivel constructiv, reprezentat de lutuială
masivă care începe la -1 ,20 -1 ,25 m. În ce priveşte fragmentul
de pavaj, credem că ne aflăm în faţa pavajului iniţial al
bisericii. De altfel, comparând nivelul acestui pavaj fragmentar
cu cel descoperit în colţul de SE al bisericii, despre care am
mai avut prilejul să vorbim, vom constata orizontalitatea
semnificativă care ne face în mod preliminar să credem că,
chiar dacă pavajul în totalitate sau părţi din el vor fi fost
înlocuite de-a lungul timpului, nivelul in interiorul bisericii a
rămas acelaşi cu al pavajului iniţial.
În continuarea anchetei stratigrafice am adâncit
secţiunea până la -1 ,60 -1 ,70 m. Imediat sub lentilele de lut in
amestec cu bolovăniş, un strat de pământ gros de cea. O, 100,20 m acoperea un lut aluvionar gros de 0,50-0,60 m, in care
au fost descoperite urme de locuire preromană, constând în
amenajări de bordeie, aşa cum ar indica gropile de pari
aranjate intr-o ordine semnificativă. Au fost recoltate cu acest
prilej un număr de piese de ceramică fragmentară databilă in
sec. IV-111, alături de fragmente ceramice greceşti şi ţigle de
acoperiş; de asemenea, de origine elenistică. Un mâner de
amforă are imprimat numele MOYCAIOC. Fără a insista aici
asupra importanţei şi semnificaţiei ceramicii getice autohtone
in amestec cu cea grecească, se impune precizarea că ne
aflăm încă o dată in faţa evidenţei unui intens comeq al
comunităţii locale cu lumea greacă şi chiar a unei convieţuiri
geto-greceşti în arealul înconjurător - nu neapărat pe teritoriul
viitoarei fortificaţii romane. Prezenţa ţiglelor şi olanelor care
indică evident o tehnică venită din lumea greacă pun in
evidenţă şi mai clar aceste raporturi de convieţuire.
Rezumând rezultatele obţinute in sectorul Basilica
Episcopalis, observăm că, anterior construcţiei bisericii,
terenul ocupat de structuri timpurii romane care aparţineau
castrului de sec. 11-111 (aşa cum indică urmele de zid
demantelat din T 4) a fost complet excavat şi nivelat apoi, prin
aducerea unei cantităţi importante de pământ luat din gropi de
imprumut din afara cetă9i, în care erau amestecate materiale
arheologice greceşti şi getice autohtone. Această masivă
operaţie a fost necesară pentru că arealul pe care urma să fie
construită biserica trebuia să fie liber de orice construcţie
"păgână " anterioară. Aceasta ar fi explicaţia dezafectării
complete a structurilor romane din sec. 11-111, care desigur
existau în această parte a castrului roman timpuriu. [Mihail
Zahariade)
Edificiul li
Florin Topoleanu, Daniel Ene
După o întrerupere de doi ani, în campania anului
2003 au fost reluate cercetările in perimetrul unui mare
edificiu situat în sfertul de NV al cetăţii. În cele câteva sondaje
din anii precedenţi se cunoşteau dimensiunile edificiului, 42 x
17,70 m, cu latura lungă orientată ENE VSV, între edificiul
central, praetorium, complet cercetat, şi zidul de incintă pe
latura de V.
Dimensiunile impresionante ale monumentului,
grosimea zidului principal, 1 , 1 O m, unul dintre puţinele edificii
•
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intramurane legate cu mortar şi elementele pana acum
cunoscute de compartimentare interioară, au permis o
propunere preliminară de identificare a destinaţiei edificiului:
cazarmă sau principia.
În aceste condiţii, în prima fază a campaniei s-au
efectuat lucrări de îndepărtare a pământului căzut din martori,
a blochetelor căzute din ziduri şi a vegetaţiei din zonă. În
campania anului 2003 s-a urmărit acumularea a cât mai
multor date privind stratigrafia şi cronologia marelui edificiu
(edificiul 11). drept care au fost atacate casetele conturata in
campaniile trecute, şi, in unele cazuri, continuata cercetările in
casete sau secţiuni despre care în acest moment am
acumulat informatii semnificative.
Începâ�d cu intrarea în edificiu din strada situată in
partea de E, prima casetă în care am lucrat a fost caseta R
1 7. Din campaniile trecute, această casetă a fost conturată
până la -0,30 m. În acest an, până la -0,70 m, ne-am adâncit
într-un pământ prăfos de culoare cenuşie, probabil rezultatul
unui incendiu masiv. Între -0,70 -0,90 m, pământul este de
culoare cărămizie, cu urme de cenuşă şi arsură. La -1 ,07
1 ,10 m, de-a lungul profilului de V, apare un zid de
compartimentare, legat cu pământ, construit din blochete mari
şi mijlocii, lat de 0,55 m. Compartimentarea, oarecum
surprinzătoare în contextul descoperirilor de acum, aparţine
stratigrafic nivelului 1 O (Justinian). Zidul edificiului 11 se
regăseşte de-a lungul profilului de V, construit in maniera
cunoscută din campaniile anterioare.
În caseta A 1 6, de-a lungul profilului de S, până la
zidul de N al marelui edificiu 11 s-a început cercetarea de la
cota -0,40 m, la care s-a ajuns în campaniile anterioare.
Cercetarea de aici a avut intenţia de a verifica traseul zidului
de compartimentare din A 17. Acesta apare la -1 ,08 -1 ,1 O m şi
se păstrează parţial până în preajma zidului de N al edificiului
11. Pe profilul de S al casetei se disting clar cinci niveluri de
locuire: la -0,86 m nivel de culoare cărămizie, cu arsură în
partea superioară, gros de O, 1 5-0 1 6 m (N 12); la -1 m nivel
roşiatic, puternic ars, care trece peste nivelul de
compartimentare (N 1 1 ) ; la -1 , 1 8 m - nivel cu mult mortar alb
şi cărămidă căzută pe el (N 10), poate primul nivel de
distrugere al edificiului 11.
Caseta R 19 reprezintă colţul de SV al edificiului 11.
De la cota -0,1 O m, conturată anterior, ne adâncim până la 0,20 -0,40 m, unde ne oprim pe un nivel marcat de cărămizi,
plăci din piatră şi fragmente de amforă.
În caseta P 17, conturată în campaniile trecute până
la -0,30 m, s-a practicat o semisecţiune, care împarte caseta
în două spre S până la -1 ,05 m, pe latura de V şi -1 ,22 m pe
latura de E. În tot acest sector cercetat este perfect vizibilă o
groapă, umplută cu pământ cenuşos, cu puţine materiale
arheologice şi cu dărâmătură masivă în mijlocul său, la -1 ,15
m.
În caseta P 19, aflată în interiorul edificiului 11, latura
sa de S nu se regăseşte după martorul de 1 m, care o
desparte de caseta R 1 9. În profilul de E şi cel de V se
observă clar amprenta laturii de S a edificiului 11. Ne-am oprit
aici la -1 ,20 1 ,25 m, pe un nivel construit din lut galben, dur,
în dărâmătura căruia au fost descoperite multe oase
provenind de la animale domestice şi fragmente puternic
oxidate din fier, provenind în general de la cuie şi scoabe.
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În caseta O 1 8, conturată din campaniile trecute
până la -0,1 O m, ne-am adâncit până la -0,50 m. În colţul de
SV a apărut o mare aglomerare de ţigle şi fragmente ceramice
atipice provenind de la amfore.
Un sector cu totul special îl reprezintă casetele J, K,
L, M 1 5, dintre care au fost eliminaţi martorii, încă din
campaniile trecute, creându-se astfel o secţiune, lungă de 14
m şi lată de 4 m. Din campaniile trecute, pe latura de S a
acestui sector se păstrase în semisecţiune un martor în
jumătatea de S la -0,45 -0,50 m. Pentru uniformizarea
cercetării, acest martor a fost eliminat în această campanie,
ajungându-se la -1 ,40 m, în caseta J 15, în care am găsit un
strat masiv de dărâmătură, căzut pe un nivel puternic ars, cu
blochete de chirpic în componenţă.
În caseta K 1 5, până la -1 ,30 m, a fost conturată o
groapă, umplută cu pămânl galben, arsură şi material ceramic
atipic, fragmentar. În caseta L 1 5 am ajuns la -1 ,40 m,
eliminând o dărâmătură masivă, formată din blochete de
piatră şi material de construcţii. Aici la -1 ,15 m, pe profilul de S
se păstrează un fragment din pavajul care corespunde
nivelului L 16, casetă aflată către S, construit din mortar şi
cărămidă pisată, foarte dur, cu arsură masivă deasupra.
Aproape de cota pavajului, la -1 ,1 O m, în dărâmătură, a apărut
o monedă ce pare a fi din timpul lui Justinian. La curăţarea
nivelului din această secţiune comună celor patru casete
susmenţionate (J, K, L, M 15) s-a constatat că piesa anterior
descoperită provenind de la o presă de ulei stă pe un
postament construit din resturile unui chiup.
În sfârşit, în campania anului 2003 a fost cercetată
şi caseta 1 14 în interiorul unui edificiu, aflat între zidul de
incintă şi edificiul 11. Aici se conturase, din campaniile trecute,
la -1 ,90 -2 m, colţul unei încăperi adosate zidului de incintă. În
acest sector ne-am adâncit cu aprox. 0,20 m, până la -2,16 2,20 m, unde ne-am oprit într-o situaţie arheologică de
excepţie. La această cotă a apărut o amforă întregibilă, spartă
de dărâmătura descoperită aici şi blochete din chirpic, una
dintre ele perforată central, arse la roşu.
La aproximativ 200 m SE de cetatea Halmyris,
aproape de şoseaua care leagă comuna Murighiol de satul
Dunavăţul de Sus, în lutăria folosită de localnici, în acest an
au fost descoperite câteva morminte din care s-a recuperat un
schelet întreg, fără obiecte de inventar, dar cu ţigle romane în
jur. Un alt mormânt deranjat de mijloacele mecanice, avea şi
el în preajmă ţigle romane. Toate aceste elemente ne fac să
bănuim că aici exista necropola romană târzie, dar poate şi un
nivel de locuire extramuran, indicii pentru acest lucru fiind un
nivel cu arsură puternică. În straturile superioare au apărut şi
fragmente ceramice de tip Dridu, dar fără un context
arheologic clar.
Pl anşa 46.
1 29. Năeni, corn. Năeni, jud. Buzău
Punct: Zănoaga
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(UCDC Bucureşti), Mihai Constantinescu, Nicuşor Sultana
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Cercetările au avut loc între 28 Iulie - 05
Septembrie 2003 şi au avut ca obiectiv staţiunea din epoca
bronzului, cultura Monteoru, situată în punctul Zănoaga,
comuna Năeni, judeţul Buzău.
Obiectivul este constiturt din două sectoare
principale: Cetatea 1 şi Cetatea 2, ambele fiind cercetate
începând din 1982, respectiv 1 9881• Campania din anul
acesta a avut ca principale obiective dezvelirea şi studierea
în suprafaţă a complexelor de pe platoul Cetăţii 1 şi
încheierea cercetării în suprafaţa S.IV-K din sectorul Cetatea
2, prin înregistrarea succesiunii stratigrafice de pe profilul de
sud. În campaniile precedente au mai fost cercetate câteva
complexe - gropi - apa�inând secolului IV p. Chr., obiectiv
care nu a fost cercetat anul acesta.
Cercetarea a avut un caracter exhaustiv urmărind
locuirea din epoca bronzului, cu o succesiune stratigrafică,
ce cuprinde depuneri de la începutul culturii Monteoru şi
până la sfârşitul acesteia.
Finanţarea săpăturii a fost asigurată de către MJ
Buzău cu fonduri de la MCC şi de la Consiliul Judeţean
Buzău.
Cetatea 1

În perioada 28 iulie- 2 septembrie au fost
continuate săpăturile arheologice în sectorul Cetatea 1 al
staţiunii de epoca bronzului de la Năeni - Zănoaga.
Cercetarea a fost concentrată în suprafaţa S III (orientată
5800%o NV - 2600%o SE, busolă cu 6400%o) , deschisă în
anul 2001 . Situaţia stratigrafică la sfârşitul campaniei din anul
trecut era următoarea: sub stratul vegetal se află un strat de
pământ negru-măzăros, cu grosimea variind între 0,1 O m şi
0,30 m (de la S spre N); la baza lui, pe toată suprafaţa se
întinde o "pânză" de bolovani având grosimea între 0,15 m şi
0,40 m, care stau tot în negru-măzăros. Aceasta, în partea
de S, spre creasta stâncoasă a dealului se sprijină direct pe
solul viu, aici stânca nativă a dealului, iar spre N merge până
la marginea dealului, pe panta acestuia. În această zonă
stratul suprapune bolovani de mai mari dimensiuni, situaţi
într-un pământ maroniu, care pare să aibă rolul de a
"susţine" pe loc pânza de pietre. Sub stratul de bolovani, în
partea centrală şi de N a secţiunii se află un strat de pământ
maroniu-deschis cu mult pigment de chirpic. La partea
superioară a acestuia, se află un al doilea strat de pietre,
mult mai subţire, situat la aproximativ -0,05 -0,12 m sub
primul rând de bolovani.
Pentru acest an s-a urmărit cercetarea zonei de S
a secţiunii (pânza de bolovani) şi a părţii centrale (stratul
maroniu deschis -pigmentat) şi epuizarea secţiunii S 1 M,
redeschisă anul trecut.
În zona cu pietre s-a observat că acestea sunt
aşezate direct pe stânca dealului, iar printre ele au fost
găsite fragmente ceramice, oase şi bucăţi de chirpic. Dintre
cioburi se remarcă mai multe fragmente de askoi, din pastă
fină, de culoare neagră sau galben cenuşie, provenind din
burta vasului sau de la plisc. Tot aici a fost găsită şi o
jumătate dintr-un askos miniatura! din pastă fină, de culoare
galben-cărămizie. Printre pietre au fost descoperite şi două
vase sparte pe loc, în interiorul unuia aflându-se şi două
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S a complexului, după demontare au apărut o aglomerare de
pietre peste care stăteau resturile de podină. Tot la
demontare a apărut şi o fusaiolă realizată dintr-un ciob
precum şi un ciob decorat cu crestături pe buză şi cu pastille
aplicate imediat sub aceasta, în manieră Mnogovalikovaia.
Sub CPL A au apărut, în profilul din S 1 M, resturi ale unor
structuri cu chirpic ars.
La N de acest complex, în acelaşi strat au apărut
resturile unui vas de mari dimensiuni, spart pe loc, cu un
decor tipic pentru stilul Monteoru lb. Vasul avea buza
răsfrântă spre exterior, gâtui drept, umeri bombaţi şi pântecul
arcui! lipsindu-i fundul din vechime. De altei fragmentele din
vas, dinspre fund, sunt puternic arse secundar, până la
vitrifiere. Raportul stratigrafic exact între vas şi CPL A
urmează a fi stabilit într-o campanie viitoare.
În restul suprafeţei au fost identificate cioburi
specifice pentru Monteoru la-llb, dar in apropierea
bolovanilor de dimensiuni mari care traversează S III de la E
la V, mărginind platoul au apărut două fragmente ceramice
(unul fiind o toartă de la un askos) cu decor în relief specific
fazei IC2
La S de complex, dar separat de acesta, de
săpăturile din anii 1 984 - 1 986 a apărut sub pânza de
bolovani din stratul negru-măzăros o vatră (CPL 02/2003) în
imediata apropiere a acesteia fiind situate câteva bucăţi de
perete de construcţie. La secţionarea acesteia s-a observat
că era construită pe un pat de cioburi provenite de la un
singur vas, iar un ciob dintre acestea urcă peste un rest de
perete.
La aproximativ 1 m V de vatră a fost ident�icat un
rest dintr-o bârnă carbonizată, suprapusă de câteva bucăţi
de chirpic. Este foarte probabil să facă parte din acelaşi
complex (CPL Al2003) care să se fi intins din zona unde a
fost identificat anul acesta spre S (unde a fost cercetat în anii
1 984 -1 986) unde îşi are limija.
La demontarea martorului dintre S III şi S 1 M a
apărut un caţel de vatră cu dimensiunile de aproximativ 0,25
x O, 1 8 x 0,20 m având faţa decorată cu nervuri cu alveolări.
Din punct de vedere stratigrafic acesta este situat sub CPL
Al2003, având legătură mai probabil cu resturile de
construcţie menţionate mai sus şi care sunt suprapuse de
complexul descoperit anul acesta.
Cercetarea suprafeţei S 1 M a dus la descoperirea
unor materiale ceramice aparţinând fazelor timpurii ale
culturii Monteoru (1 Co - IC3) dintre care menţionăm o toartă
cu creastă şi două cioburi decorate cu incizii fine compunând
cercuri concentrice.
Campania din acest an a adus confirmarea
existenţei unei construcţii pe platoul, care compune aşezarea
de pe Cetatea 1. Identificată iniţial in săpăturile din anii 19841986, ea a fost mai bine surprinsă in plan, fiindu-i precizate
limitele de N, S şi V. Mai mult, s-a observat existenţa unei
alte construcţii anterioare acesteia şi care trebuie pusă in
legătură cu nivelurile timpurii ale staţiunii de pe platoul Cetăţii
1. [Tiberiu Vasilescu]

oase de ovicaprină. Acesta era din pastă neagră, fină,
lustruit, cu buză dreaptă, pântecul uşor arcui!, pe care era
dispusă o nervură întreruptă de patru protuberanţe, fiecare
având două perforaţii. Fragmentele celelalte proveneau de
la: vase cu buza răsfrântă în exterior şi gât în formă de
pâlnie; vase cu buza uşor pronunţată în afară, gâtui drept;
vas cu buză rotunjită, gât drept şi corp sferic; ceşti cu buza
rotunjită, toartă suprînălţată, decorate uneori cu incizii
formând "ghirlande" sau "cusături" . Pasta din care sunt
realizate este în general semifină cu nisip cu bobul mai mare,
şi este bine arsă. Tot în această zonă au fost găsite două
fusaiole, nedecorate şi un fragment de rotiţă de lut, din care
se mai păstrează o parte din bucşă. Din punct de vedere
stilistic materialul se încadrează în majoritate în faza
Monteoru llb, dar şi anul acesta au mai fost găsite în pânza
de bolovani numeroase fragmente ceramice decorate în stilul
Monteoru lb.
În partea centrală a lui S III s-a continuat
cercetarea stratului maroniu -pigmentat. La aproximativ 0,85 -0,90 m (raportat la profilul de E) au ieşit la iveală mai
multe bucăţi masive de chirpic şi porţiuni de podină din lut,
care se întindeau pe o suprafaţă de 1 2 -14 m2. La acest
moment s-a hotărât desfinţarea martorului de V, dintre S III şi
S 1 M, pentru a se observa cât mai bine în plan complexul
descoperij, care a primtt denumirea de CPL Al2003. După
curăţare s-a observat că acesta este constituit din resturi de
pereţi căzuţi peste porţiuni de podină din lut arsă, uneori cu
aspect de vatră. Judecând după dimensiunile bucăţilor de
chirpic, groase de 1 Q-1 5 cm, construcţia a avut pereţii groşi,
ridicaţi pe o împletiTură din pari şi nuiele. Deocamdată nu se
pot preciza dimensiunile acestei construcţii, căci nu s-a
surprins latura de E a complexului. Printre bucăţile de chirpic
s-au găsit fragmente de protome din lut, de dimensiuni
remarcabile - lungi de 25-20 cm şi cu un diametru de 5-8
cm. În stadiul actual al cercetării nu se poate preciza, care a
fost funcţionalijatea acestei construcţii, dar nu trebuie pierdut
din vedere că, în campaniile precedente, pe platoul Cetăţii 1
au mai fost descoperije un complex considerat "atelier de
prelucrat osul şi cornul" pe baza numeroaselor piese finite, a
semifabricatelor precum şi a unei cantttaţi remarcabile de
coarne de bovine, ovicaprine şi cervide. Tot pe platoul Cetăţii
1 s-au mai găsit 5 piese de turnare care atestă o activitate
metalurgică, ceea ce conferă un caracter aparte acestei
locuiri din care face parte şi complexul cercetat în campania
2003. În orice caz el se leagă foarte probabil de un complex
similar identificat în anii 1 984 - 1986. Pe toată suprafaţa
complexului şi printre chirpici şi resturi de podină au ieşit
numeroase oase de animale şi fragmente ceramice,
provenind în general de la vase de provizii, de mari
dimensiuni, din pastă grosieră, cu cioburi pisate în
compoziţie. Foarte multe dintre cioburi erau arse puternic,
unele până la vttrifiere. În partea de V a complexului A, în
zona martorului demontat a apărut o masă de lut alb, care
stratigrafic stă sub masa de chirpic. Materialul ceramic din
acest complex după cum am menţionat mai sus este din
categoria grosieră, fiind identificate însă şi două fragmente
de ceaşcă cu decor tipic Monteoru 1 a. in imediata apropiere
a complexului şi sub el, la demontare, au mai apărut şi
cioburi specifice stilurilor Monteoru 11 a, 1 C2 şi lb. În partea de

Cetatea 2

Cercetarea din anul acesta a avut ca scop principal
înregistrarea succesiunii stratigrafice aşa cum a fost
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surpsinsă pe profilul de S al suprafeţei S IV-K şi, prin
aceasta, inchiderea suprafeţei.
Imediat după destupatul secţiunii s-a trecut la
curăţarea platformei de calcar pe care se găseşte un strat de
lut galben, steril arheologic, peste care s-a aşezat prima
depunere antropogenă. S-a observat că spre E stânca
coboară in pantă tot mai pronunţată, imediat deasupra ei
găsindu-se bolovani din calcar. Pe treapta 11 a secţiunii s-a
cercetat cu şpaclul pentru a se delimita cât mai precis limita
stâncii de calcar şi pentru a se preciza raportul stratigrafic
dintre cea mai de jos depunere antropogenă şi stânca de
calcar. S-a săpat in depunerea cafeniu-cenuşie obţinându-se
un bogat material arheologic constând din ceramică, obiecte
de os şi, ca o descoperire aparte, un străpungător din Cu cu
mâner din os. Notez frecvenţa pieselor din os, respectiv a
străpungătoarelor şi prezenţa câtorva lame fragmentare din
silex cărora li se adaugă un vârf de săgeată.
Pe profilul de V se observă in colţul de S că
depunerea cafeniu-cenuşie, cu pigmenţ de cărbune şi mai
rar de chirpic, suprapune direct lutul galben pentru ca după
cea. 1 ,5 m către E, intre ele să apară un strat de lut verzui,
foarte compact, fără material arheologic. Pietrele descoperite
în campaniile precedente şi care au fost consemnate pe
planurile corespunzătoare drept "complexul cu pietre" , stau la
baza depunerii cafeniu-cenuşii, după urmele de arsură
evidente pe ele pietrele putând apa�ine foarte probabil unui
nivel anterior răzuit in această zonă a săpăturii. După
materialul ceramic - fragmente de ceşti cu toartă trasă din
buză suprainălţată şi cu creastă, castroane semisferice cu
marginea lăţită şi Ieşită spre interior, castroane cu benzi
verticale dispuse in relief - depunerea cafeniu-cenuşie
aparţine nivelului Zănoaga lla. În campania din anul 2002 a
fost surprinsă o situaţie stratigrafică constând dintr-un
complex cu material Znlla, care suprapunea o groapă cu
resturi de vatră în ea, ceea ce a confirmat succesiunea
stratigrafică înregistrată pe profilele S 11 şi S III. De altfel, în
cursul pregătirii secţiunii pentru desen au fost găsite mai
multe fragmente de ceşti cu toarta trasă din buză, dar fără a
fi suprainălţată element tipologie socotit caracteristic olăriei
nivelelor Zn.la-b.
Datorită faptului că în anul 2000, înaintea începerii
săpăturilor, căutătorii de comori au distrus taluzul nordic al
suprafeţei S IV-K, succesiunea stratigrafică a putut fi
consemnată doar după observaţiile făcute pe taluzul de S şi
acesta afectat la partea superioară de degerături. Către E, la
capătul suprafeţei nu s-a mai continuat cu săpătura, căci se
depăşise adâncimea de 2,50 m, existând riscul surpării. De
altfel in jumătatea sudică a S IV-K este vizibil că, panta
accentuându-se, depunerile au alunecat, având aspectul
"picăturii de apă", astfel că situaţia stratigrafică nu mai este
concludentă în această parte. Mai trebuie adăugat că
depunerea cu material de stil lc2 nu este prezentă pe profilul
nordic, materialele de acest fel fiind descoperite în special în
jumătatea estică a S IV-K in apropiere de taluzul sudic. În
secţiunile din campaniile precedente nu a fost identificată o
depunere lc2. O altă problemă o reprezintă cioburile cu
decor specific stilului lc4-3, găsite relativ frecvent in amestec
cu cele de tip Zn.llb-lc4-2, dar fără a se identifica o depunere
corespunzătoare.

Succesiunea stratigrafică pe profilul de S al S IV-K
este următoarea:
Imediat sub stratul vegetal, gros de cea. O, 15 m, se
găseşte o depunere constituită dintr-un sol negru-măzăros,
cu o grosime medie de 0,45 m. Materialul arheologic din
acest strat este amestecat, in afara fragmentelor ceramice
monteorene de stil lla-llb, mai apărând şil unele cioburi de
sec. IV p. Chr. Sub depunerea neagră-măzăroasă se intinde
un strat mai subţire, de sol cenuşiu afânat in care cele mai
multe fragmente ceramice apa�in stilului lc2. Aceasta este
depunerea corespunzătoare complexelor lc2 descoperite în
jumătatea sudică a suprafeţei S IV-K. Amintesc că in restul
secţiunilor sau suprafeţelor deschise pe Cetatea 2 nu au mai
fost descoperite alte complexe lc2, doar in câteva cazuri, cu
totul izolate, fiind găsite fragmente ceramice aparţinând
acestui stil. Sub această depunere se găseşte un strat
constituit din sol cenuşiu la culoare, lutos şi foarte compact
cu mult material arheologic. Ceramica acestei depuneri este
caracterizată prin prezenţa, in grupa fină, a numeroase
fragmente de ceşti cu toartă suprainălţată, trasă din buză şi
prevăzută cu creastă sau buton la partea superioară,
castroane semisferice cu marginea Ieşită, uneori cu tortiţe
false, proeminenţe sau nervuri organice plasate chiar pe
buze, amfore pântecoase cu umăr marcat şi cu to�i tubulare
pe partea inferioară a pântecului, uneori decorate cu nervuri
in relief dispuse vertical, decor ce apare şi la o serie de
castroane cu umăr marcat. Subliniez prezenţa paharelor
tronconice, cu fund ascuţit şi cu o toartă trasă din buză şi
supraînălţată. Ceramica de uz comun este reprezentată prin
vase cu profil în .S" , din pastă amestecată cu calcar pisat,
cel mai adesea fiind decorate cu alveole sau crestături pe
buză, cu segmente de brâuri alveolate aplicate. Tot in
această depunere se găsesc numeroase unelte din os străpungătoare sau dăl�. Cantitatea de oase de animale bovine, ovicaprine şi porcine - este remarcabilă. Nu de
puţine ori s-au descoperit fragmente de crustă de vatră sau
po�iuni in situ de vetre sau de podine din lut galben bătut,
groase de 3-4 cm, ca şi bucăţi de chirpic ceea ce indică
prezenţa unor locuinţe de suprafaţă. Spre deosebire de
situaţile întâlnite în S 11 şi S III, în S IV-K nu au fost surprinse
urme de terasări ale pantei pentru locuinţe. După materialul
ceramic această depunere aparţine etapei Zănoaga llb. Sub
această depunere urmează un strat de sol cafeniu-cenuşos
cu pigmenţi de cărbune şi mici intruziuni de lut verzui la
bază. Materialul arheologic este destul de numeros,
constând din ceramică, obiecte din os, oase de animale,
pietre şi, mai rare, bucăţi de chirpic. Ceramica acestui strat
este cu totul identică celui, care-I suprapune, specifică
nivelelor Zn. lla-b aşa cum au fost ele definite în campaniile
1989-1991 in secţiunile S 11 şi S III. Aşa cum am menţiont
mai sus, in S IV-K nu a fost identificată o depunere cu
materiale corespunzătoare nivelelor Zn. la-b, deşi materiale
de acest fel au apărut, sporadic, la baza stratului cafeniu
cenuşos.
in colţul de SV al suprafeţei S IV-K au fost
descoperiţi, la cota de -2,1 O -2,21 m de la nivelul actual de
săpare, mai mulţi bolovani de calcar, unii cu urme de arsură.
Câţiva dintre aceştia erau grupaţi având intre ei un lut galben
pătat, ce părea să fie legătura unui Trockenmauer alcătuit

,
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din bolovani legaţi cu lut. Nu dispunem de o probă
arheologică directă pentru această supoziţie, căci zona in
care au fost surprinşi bolovanii avea o intindere mică, dar ea
nu poate fi lăsată de-o parte, exitând astfel posibilitatea ca
unele structuri de locuire ale etapei de inceput a aşezării de
pe Cetatea 2 să fi avut amenajări de bolovani. Amenajarea
din bolovani, evident deranjată este suprapusă de stratul de
pământ cafeniu-cenuşos ceea ce o plasează in etapa
anterioară. Printre pietre şi in jurul lor au fost descoperite
câteva cioburi, care, din punct de vedere tipologie, susţin
această incadrare. Pentru clarificarea situaţiei s-a făcut o
mică secţiune, care a tăiat de la E la V grupul de bolovani şi
restul de vatră. Pe profilul de N al acestei secţiuni s-a putut
observa că de la nivelul bolovanilor a fost săpată o groapă,
adâncă de 0,40 m, care a avut in umpluturt: fragmente de
chirpic şi resturi de la o altă vatră, pe care a distrus-o, groapa
tăind o depunere galben-pătată situată sub nivelul de poză al
bolovanilor. Această depunere suprinsă pentru prima dată in
jumotatea de V a secţiunii S.IV-K, atât prin poziţia sa
stratigrafică cât şi prin materialul ceramic ce-i aparţine
documentează nivelul Zn. 1., nivel ce, in această porţiune a
săpăturii a fost "răzuit" de locuirea din nivelul urmotor. Către
N s-a observat că nu toţi bolovanii aparţin acestui din urmo
nivel. Astfel chiar peste un lut galben cu pete, a fost
descoperită o lespede mare din gresie cu urme de arsură,
lespede ce aparţine celui de mai jos nivel. Solul viu este
reprezentat mai întâi printr-u strat de lut galben-cafeniu, în
care se găsesc pigmenţi de cărbune, de dat aceasta
reprezentând combustia lentă a vegetaţiei de pe deal, solul
respectiv constituind astfel humusul preistoric. Stratul de lut
galben-cafeniu - humusul preistoric, este străpuns de stânca
de calcar, care reprezintă "miezul" dealului. Surprinsă pentru
prima oară in 1989 in S.ll, stânca este acoperită parţial de
bolovani de calcar. Această formaţiune, naturală, nu apare
decât la jumătatea pantei, mai sus, către platou fiind
acoperită de humusul vechi. La partea superioară a pantei
acesta suprapune un strat de lut galben cu concrecţiuni
calcaroase, foarte compact. Sub acesta se găseşte un lut
verzui, deosebit de compact, ambele fiind, evident, sterile din
punct de vedere arheologic.
Odată cu desenul profilului sudic al S JV-K,
suprafaţa a fost astupată, cercetarea în sectorul Cetatea 2
fiind, în linii mari, încheiată. După coroborarea tuturor datelor
de ordin stratigrafic şi planimetric precum şi după prelucrarea
materialului va urma o punere în circulaţie a rezultatelor
cercetărilor in acest sector. Importanţa cercetărilor pe
Cetatea 2 constă în primul rând în documentarea unor etape
de început ale culturii Monteoru, susţinută de o succesiune
stratigrafică, ce nu se cunoaşte până astăzi din alte staţiuni.
[Ion Motzoi-Chicideanu, Dorin Sârbu]

130. Năvodari, jud. Constanţa
Punct: Insula La Ostrov, lacul Taşaul
Cod sit: 60516.02

Colectiv: Silvia Marinescu-Bilcu - consultant ştiinţific (IAB).
Valentina Voinea - responsabil (MINAC), Stelian Dumitrescu
(Liceul Năvodari), Cătălin Pătroi, Marinela Ionescu (UO
Constanţa); Valentin Radu (MNIR-CNCP)
Săpăturile arheologice întreprinse in aşezarea
eneolitică de pe insula La Ostrov se inscriu în cadrul unui
program de cercetare mai amplu, demarat în anul 1 999 -

Aspectul vest-pontic al complexului cultural Gumelniţa
Karanovo VI. În ultima campanie, desfăşurată in perioada 7-

31 iulie, am continuat cercetarea complexelor arheologice din
suprafaţa Sa şi am extins aria investigaţiilor noastre in zona
microregiunii Taşaul - Gargalâc prin cercetări perieghetice şi
sondaje stratigrafice. Ca şi in anii precedenţi, la săpături au
participat studenţi de la UO Constanţa şi elevi de la Liceul
,.Lazăr Erdeleanu " din Năvodari.
Aşezarea Gumelniţa A2 de pe insula La Ostrov este
distrusă progresiv, indeosebi pe malul de NV, datorită creşterii
permanente a nivelului lacului Taşaul. in nivelurile de locuire
eneolitice, surprinse în secţiunea Sa, complexele arheologice
se conservă foarte bine, nefiind deranjate de intervenţii
antropice antice sau contemporane. Depunerile eneolitice,
acoperite de un strat de pietre, apar la o adâncime de numai
0,25-0,30 m, situaţie stratigrafică ideală în cazul aşezărilor
preistorice. Chiar dacă accesul in punctul amintit este riscant
( 5 km distanţă de la baza PESCOM până la insulă), eforturile
noastre au fost răsplătite pe deplin, cu atât mai mult cu cât. pe
harta siturilor eneolitice cercetate sistematic în zona litoralului
românesc nu figurează, până in prezent, nici un alt punct.
Cercetarea noastră din această campanie a vizat
realizarea următoarelor obiective:
- degajarea in suprafaţă a complexului de vase C 1 din ultimul
nivel de locuire inundat şi a locuinţei L 1, din al doilea nivel,
prin deschiderea sectoarelor 7 şi 8;
- prelevarea unor probe pentru analize interdisciplinare din
ultimul nivel inundat - US 1 088 (st. 7) , 1 089 (st. 8) - şi din
zona menajeră, exterioară locuinţei L 1 - US 1 051 (st. 1 ) , 1 052
(st. 2) , 1 053 (st. 3) , 1054 (st. 4) , 1 050 (st. 5) , 1 057 (st. 6);
- prospecţiuni pe latura de SSE a insulei şi in punctul Lutărie situat pe malul lacului Taşaul - pentru analize geomorfologice;
- periegheză in microregiunea lacurilor Taşaul - Gargalâc
pentru identificarea resurselor naturale specifice zonei depozite de silex, calcar, lutărie - şi a locuirilor neo-eneolitice.
În sectoarele 1 - 4 am continuat cercetarea locuinţei
L 1 - cu o singură cameră (7 x 8 m) şi pridvor, orientată pe
direcţia N - S, cu intrarea pe latura de S. Secţionarea podelei
ne-a permis observarea detaliilor constructive şi de organizare
a spaţiului interior. Pentru fiecare fază constructivă (primul
nivel constructiv urmat de două refaceri) sedimentul argilos,
omogen a fost aplicat peste un strat subţire de pietriş (bucăţi
mici de şist) a cărui grosime variază intre 1 - 5 cm. După
tamisare au apărut microlite şi piese fragmentare de silex,
deşeuri de prelucrare, oase de peşte, fragmente ceramice de
dimensiuni mici, îndeosebi in sectorul 2, carourile C 1 şi C 2.
În ultimul nivel constructiv US 1032 din sectorul 2 (C 3/-0,98
m) s-a descoperit un cap de figurină din lut, cu urme de

Note:
1 . Vezi pentru rezultatele campaniilor anterioare 1. Motzoi
Chicideanu, Monica Şandor-Chicideanu, Dacia NS 38-39,
1994-1 995, p. 1 9-40; 1. Motzoi-Chicideanu, Monica Şandor
Chicideanu, Materiale, (serie nouă) 1 , 1 999 (2000) , p. 59-98 şi
CCA 2001, 2002, 2003.
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pictură roşie şi neagră. in suprafaţa in care aceste resturi
menajere sunt mai concentrate a fost delimitată o amenajare
circulară C 26, realizată din blocuri de şist infipte vertical 0,25 x 0,20 m. După formă, dimensiuni şi poziţie stratigrafică
(prima fază constructivă) amenajarea poate fi legată de o
construcţie interioară locuinţei - laviţă, masă - care se
sprijinea pe un trunchi de lemn, consolidat la bază cu bucăţi
de şist.
Pentru vatra C 4-5 secţionată (pe sfert şi jumătate)
şi demontată până la primul nivel constructiv in campania
anterioară - 2002 - am urmărit surprinderea tehnicilor de
construcţie şi a raportului stratigrafic intre podea - vatră postamentul C 10. De aceea, am secţionat pe sfert vatra şi pe
jumătate postamentul, putând fi identificate pe cele două
microprofile următoarele detalii:
- după nivelarea solului prin aplicarea unui strat superficial de
pietriş au fost pregătite, destul de rudimentar, cele două
amenajări interioare - vatra şi postamentul înălţate pe un pat
de bolovani, fără o dispunere ordonată, compactă a acestora;
- lutuiala celor două complexe şi a podelei s-a realizat in
acelaşi timp, atât in prima fază cât şi pentru cele două
refaceri;
- dacă refacerile postamentului se rezumă la o simple lutuieli,
in cazul vetrei se poate observa cum suprafaţa a fost extinsă
prin adăugarea unui nou rând de bolovani infipţi vertical
(gardină);
- in umplutura vetrei care acoperă patul de bolovani s-au
descoperit deşeuri de silex şi fragmente ceramice de
dimensiuni mici.
Pentru a avea imaginea de ansamblu a locuinţei L 1
am extins suprafaţa Sa pe latura de SV prin deschiderea
sectoarelor 7-8. Ca şi in cazul celorlalte sectoare cercetate in
campaniile anterioare, la o adâncime de numai 0,2Q-0,50 m,
printre şi pe sub blocuri de şist dispuse haotic am avut
surpriza să descoperim o mare cantitate de material ceramic
provenind din ultimul nivel, inundat. Ceea ce iniţial (1999) am
numit complexul de vase C 1 s-a dovedit a fi in fapt un nivel
de locuire cu o mare concentrare de material arheologic, pe
toată suprafaţa cercetată, alături de vase sparte in situ
descoperindu-se şi alte tipuri de piese. Singura amenajare
identificată, până in prezent, in acest strat este o vatră de
formă aproximativ circulară, cu marginea realizată, ca şi in
cazul vetrei C 4-5, din blocuri de şist infipte vertical.
În sectoarele 5-6 a fost demontat primul nivel de
locuire, bogat in material osteologie şi fragmente ceramice.
Acest nivel suprapune direct martorul de şist al insulei.
Materialul ceramic din complexul de vase şi locuinţa
L 1 se încadrează tipologie in faza finală Gumelniţa A2,
aspectul vest-pontic.
Planşa 47.
Bibliografie:
Valentina Voinea, Cultura Gumelniţa in centrul şi sudul
Dobrogei, voi. Studii istorice dobrogene, sub tipar
Raport arheozoologic (nevertebrate. pesti, amfibieni, reptile.
păsări, mamifere)
Valentin Radu, Marilena Ionescu

Materialul analizat aparţine taxonilor: Moi/usca,
Pisces, Chelonia, Aves şi Mammalia.
Moi/usca. S-au identificat 48 de resturi de cochilii aparţinând
taxonilor: Spondylus sp., Mytilus sp., Cardium sp., Unio
pictorum.
Pisces. Resturile de peşti identificate aparţin taxonilor:
sturioni, ştiucă (Esox lucius), crap (Cyprinus carpio). babuşcă
(Rutilus rutilus), somn (Silurus glanis), şalău (Stizostedion
lucioperca) , biban (Perca fluviatilis), doradă ( Sparus aurata).
Greutatea totală reconstituită ajunge la circa 1 80 kg.
Chelonia. S-a identificat resturi de carapace şi plastron
aparţinând celor două specii Emys şi Testudo.
Aves. S-au identificat 52 resturi de păsări ceea ce reprezintă
aproape 4,5% din totalul resturilor determinate.
Mammalia. Cele mai numeroase resturi aparţin mamiferelor
(67,1 %). Dintre acestea cele mai multe resturi aparţin
animalelor domestice (Bas taurus, Ovis aries, Capra hircus,
Oviscaprine, Sus domesticus, Canis tamiliaris) şi doar circa
2% speciilor sălbatice: cal (Equus caballus), mistreţ (Sus
serata), iepure (Lepus europaeus).
Anexa 7.
1 3 1 . Nufăru, corn. Nufăru, jud. Tulcea
Punct: Proprietatea A. Petre
Cod sit: 161062.09
Colectiv: Oana Damian, Nona Palincaş, Cristina Georgescu
(IAB), Corneliu Andonie (MMN), Mihai Vasile (MNIR), Aurel
Stănică, Lucian Mândroiu (ICEM Tulcea), Anca Bănăseanu
(studentă, FIB), Vasile loniţă (CMB Suceava)
Cercetările arheologice din cetatea bizantină situată in
intravilanul localită�i Nufăru, desfăşurate in perioada iunie noiembrie 2002, s-au concentrat in zona nordică a
promontoriului pe care se desfăşoară aşezarea. Cu finanţare
asigurată de Direc�a Arheologie din MCC, prin intermediul IAB,
şi de ICEM Tulcea, s-au continuat săpăturile in vederea
descărcării terenului de sarcină arheologică de pe proprietatea
Adrian Petre. Au mai fost efectuate, pe baza finanţării
investitorilor, şi sondaje determinate de amenajări gospodăreşti
pe trei proprietăţi situate in zona extra muros a cetăpi bizantine,
documentându-se urme discontinue de locuire aparţinând
secolelor XII-XIII.
Proprietatea Adrian Petre
Continuarea săpăturilor desfăşurate in 2000-20021
pe o proprietate particulară, situată in intravilanul localităţii
Nufăru, pe OS 67, la nr. 276, in vederea descărcării terenului
de sarcină arheologică in spaţiul construibil al unei viitoare
locuinţe familiale, s-a realizat prin intermediul unei suprafeţe
cu dimensiunile de 15 x 8,50 m, zona de lucru fiind situată in
interiorul perimetrului fortifica! al aşezării.
Reamintim faptul că in campania 2002 a fost
cercetat un nivel cu două faze ocupaţionale, datând cu toată
probabilitatea din sec. X, reprezentat de complexe de locuire
şi gospodăreşti conţinând elemente constructive şi amenajări
din lemn, bine păstrate: un complex, cu trei compartimente, cu
dimensiunile surprinse in suprafaţa cercetată de 8 x 3,5 m,
păstrat la nivelul fundaţiei, incăperea centrală având podea de
lemn; o încăpere rectangulară, cu dimensiunile de 2,6 x 2,4 m,
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să fie conservate şi restaurate la rândul lor, in vederea
reconstituirii ansamblului intr-un spaţiu alternativ.
Au fost realizate totodată de către d-na dr. Nona
Palincaş prelevări de eşantioane de lemn din elementele
constructive amintite in vederea realizării de analize de
anatomie a lemnului şi de dendrocronologie.
Planşa 48.

cu pereţii sus�nuţi de un schelet din împletitură de nuiele, fără
instalaţie de foc; o amenajare din scânduri având lungimea
vizibilă de 5,7 m, lată de 1 ,2 m, orientată E - V, ce pare a fi
indeplinit rolul de .stradă", un complex marcat de o împletitură
de nuiele de formă elipsoidală, cu diametru! de 2,3 m, ultimul
urmând a fi cercetat in campania 2003. Sub acest nivel
ocupaţional, au fost identificate o serie de alte structuri,
conţinând de asemenea mult material lemnos, constând dintr
o amenajare, pa�ial dezvelită, de bârne solide, aflată sub
nivelul podelei de lemn din incăperea centrală a complexului
tricompartimentat, precum şi din segmente ale unor impletiluri
de nuiele, a căror destinaţie era greu de precizat atunci.
Această .a doua fază de lemn" rămânând protejată
in situ, a putut fi cercetată in campania 2003. Au mai fost
identificate o serie de alte structuri de locuire, conţinând de
asemenea mult material lemnos, constând din: un complex cu
trei, eventual patru încăperi, pe tălpi de lemn, cu dimensiunile
surprinse in suprafaţa cercetată de 1 2 x 3 m, cea centrală
conţinând o amenajare de bârne solide, cu dimensiunile de 3
x 2,2 m, cu latura nordică dublată de un aliniament de
trunchiuri, complex a cărui jumătate estică a fost dezafectată
de locuitorii nivelului ocupaţional ulterior, probabil prin
refolosirea lemnului ca material de sonstrucţie, şi un alt
complex, cu două încăperi, reprezentând o suprafaţă
cercetată de 8,3 x 4,6 m, delimitată prin împletituri de nuiele
surprinse pe lungimi de 2,4 m/3 m/3,4 m/4 m, cu parii păstraţi
pe înălţimi de 0,36 m/0,38 m/0,44 m, dispuşi la distanţe de
0,25-0,3 m, marcând scheletul pere�lor, ambele
compartimente fiind prevăzute cu instalaţii de încălzit-gătit, o
vatră simplă, circulară, cu diametru! de 0,8 m, respectiv un
cuptor de piatră, in formă de potcoavă, cu dimensiunile de 0,8
x 0,8 m, şi cu amenajări interioare constând din utilizarea
tencuielii de mortar şi a podelelor de lemn. Complexul
delimitat printr-o împletitură de nuiele de formă elipsoidală, cu
diametru! de 2,3 m, conţinea o piesa de lemn din categoria
celor cu "căuş· descoperite in număr de trei in campania 2002
şi o mare cantitate de seminţe, probabil de grâu şi mei,
reprezentând un hambar.
Materialul arheologic descoperit in nivel şi complexe
este reprezentat de ceramică uzuală - fragmente provenind de
la oale-borcan apa�inând speciei nisipoase cu decor incizat,
orizontal, vertical sau in val, fusaiole şi câteva obiecte de lemn,
dintre care amintim o cruciuliţă, precum şi multă zgură de sticlă.
Nu au fost descoperite elemente care să permită
nuanţarea incadrării cronologice, propusă pentru sec. X
exclusiv pe baza materialului ceramic, a acestui nivel
ocupaţional, cu cele două faze de funcţionare a sa.
Conservarea materialului lemnos, prin imersia
materialului lemnos in soluţie de polietileoglicol (PEG 4000), a
continuat, cu ajutorul d-lor Vasile loniţă şi Lucian Mândroiu,
înregistrându-se, după mutarea pieselor in mai 2003 de la
baza arheologică de la Nufăru in laboratorul amenajat in
cadrul ICEM Tulcea, două etape de intervenţie, in iunie şi
noiembrie 2003. Precizăm că elementele constructive din
lemn apa�inând celei de-a doua faze ocupaţionale nu au fost
supuse procesului de conservare, dar s-att realizat de către d
na Cristina Georgescu prelevări ale structurilor de nuiele
împletite, două liniare şi una elipsoidală, urmând ca acestea

Note:
1 . CCA 2001 , p. 1 64; CCA 2002, p. 2 1 7-21 8; CCA 2003, p. 214215.

132. Oarţa de Sus, com. Oarţa de Jos, jud. Maramureş
Punct: Dealul Stremţului
Cod sit 108384.01
Colectiv: Carol Kacs6 - responsabil, Dan Pop (MJ
Maramureş)
Punctul Dealul Stremţului se găseşte in zona
colinară de la N de localitate, in vecinătatea proximă a
punctului Ghiile Sotii, locul unde este amplasată amenajarea
de cult din epoca bronzului, cercetată in mai multe campanii
de săpături, ea dovedindu-se a fi unul dintre cele mai
importante obiective ce apartin culturii Wietenberg.
În cursul unor ce�cetări de suprafaţă efectuate in
anul 2002, in punctul Dealul Stremţului au fost descoper�e
numeroase fragmente ceramice tipice culturii Suciu de Sus,
precum şi câteva piese neolitice (ceramică, topor plat de
piatră). Era evident că importanţa identificării pe teren a unei
noi aşezări Suciu de Sus era amplificată de poziţia sa
topografică, existând acum posibilitatea obţinerii unor noi date
cu privire la raportul cronologic dintre culturile Wietenberg şi
Suciu de Sus, dar şi cu privire la caracterul aşezării Suciu de
Sus intr-o zonă de altfel bogată in astfel de obiective.
Cercetările din anul 2003, desfăşurate in perioada
29 septembrie - 21 octombrie, au fost limitate din cauză că
locul era ocupat de porumb încă nerecoltat, proprietarul
pământului punându-ne la dispoziţie doar un sector restrâns
de teren, situat la cea. 1 O m E de drumul de care Oa�a
Stremţ, într-o po�iune pa�ial nivelată atunci când a fost
amenajat acest drum. Iniţial am proiectat cercetarea unei
secţiuni de 50 x 2 m, ulterior aceasta a fost scurtată la 28 x 2
m, renunţându-se la parlea sa dinspre S, mai coborâtă.
Situaţia stratigrafică se prezintă astfel:
- strat de pământ arabil, grosimea de O, 1 0-0,20 m (atestat pe
intreaga suprafaţă a secţiunii) de culoare maroniu-deschis in
care s-au găsit, deranjate de lucrările agricole, fragmente
ceramice Suciu de Sus.
- strat de pământ de culoare neagră, gros de 0,20-0,30 m
(surprins intre m. 2 şi 1 2,80) in care au apărut artefacte
apa�inând culturii Suciu de Sus.
- strat de pământ cenuşiu inchis, grosimea cuprinsă intre
O, 1 Q-0,40 m (între m. 2 şi 8,20) cu materiale din epoca
bronzului ( cultura Suciu de Sus), la baza sa apărând dispara!
şi câteva fragmente ceramice neo-eneolitice (grupul Pişcolt şi
cultura Tiszapolgar).
- strat de pământ de culoare gălbuie cu pete cenuşii in partea
superioară, fără materiale arheologice.
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Complexele descoperite aparţin în exclusivitate
epocii bronzului:
Locuinta 1/2003 nu a putut fi conturată în plan, aşa încât nu
putem aprecia forma şi orientarea acesteia. O cantitate
apreciabilă de ceramică, obiecte de lut ars, bucăţi de chirpic şi
cărbune de mici dimensiuni au apărut între m. 4 şi 6, începând
de la adâncimea de 0,30 m mergând până la stratul de
pământ cenuşiu închis. in partea sudică se adânceşte puţin
(0, 1 O m) în pământul cenuşiu închis. O parte din această
locuinţă a fost surprinsă în profilul vestic al secţiunii.
Vatra 1/2003 se găsea la cea. 2 m N (între m. 1 -2) de locuinţă;
a apărut la adâncimea de 0,42 m şi avea forma circulară (0,35
x 0,30 m). Pe alocuri crusta vetrei a fost deranjată. Ea a mai
fost refăcută de două ori. La prima refacere, identificată la 0,34 m, vatra a fost şi mărită, forma ei devenind ovală cu o
orientare NE - SV (0,55 x 0,35 m). La a doua refacere,
surprinsă la -0,31 m, vatra a devenit şi mai mare, păstrându
şi forma ovală (0,80 x 0,45 m).
Vatra 2/2003. de formă aproximativ circulară (0,55 x 0,45 m),
a fost descoperită la 0,90 m NV de prima vatră, la adâncimea
de 0,34 m. Pe nici una dintre vetre nu au fost descoperite
materiale arheologice, doar in imediata lor apropiere s-au
găsit câteva fragmente ceramice Suciu de Sus şi bucăţi de
cărbune de diferite dimensiuni.
Deocamdată semnificaţia prezenţei celor două
straturi de pământ, ambele conţinând cu precădere materiale
Suciu, nu a fost clarificată. Ele pot insemna niveluri de locuire
diferite în cadrul aceleiaşi etape de evoluţie a culturii Suciu de
Sus, şi anume faza Suciu de Sus 11, cu prezenţa relativ
masivă a ceramicii cu ornament spirala-geometric, realizat in
tehnica exciziei-inciziei. Lipsa ceramicii negre-roşii la Oarţa de
Sus - Dealul Stremţului, cel puţin printre materialele adunate
de la suprafaţă şi cele descoperite în S 1, poate fi dovada
faptului că aşezarea Suciu de aici se plasează intr-o etapă
mai timpurie din evoluţia celei de a doua faze a culturii,
eventual chiar acea care corespunde momentului imediat
următor abandonării de către comunităţile Wietenberg a
locului de cult din punctul Ghiile Bolii, respectiv a Depresiunii
Sălaj, abandon de altfel provocat foarte probabil de
deplasarea inspre SSV a comunităţilor Suciu de Sus.
Săpăturile arheologice de la Oarţa de Sus din anul
2003, restrânse, din motive obiective, ca extindere şi durată,
au ridicat doar o serie de probleme in privinţa evoluţiei
habitatului din mileniul li a. Chr. din nordul Transilvaniei, fără a
putea da răspunsuri certe la nici una dintre ele. Acestea vor fi
obţinute numai prin cercetări de mai mare amploare.
in paralel cu săpăturile au fost efectuate şi cercetări
de suprafaţă in mai multe puncte din raza localităţii, precum şi
în zonă. A fost depistat un număr relativ mare de obiective din
diferite epoci. Dintre ele, semnalăm aici aşezările din perioada
romană de la Oarţa de Sus, Corni şi Ciuta. Importanţa
identificării acestor aşezări este cu atât mai mare, cu cât până
acum această etapă istorică era cunoscută in microregiunea
Oarţa - Bicaz aproape exclusiv prin descoperiri monetare,
printre care şi importantul tezaur de denari romani de la Oarţa
de Sus - Ograde.

R o m â n ia - cam pan ia 2003

C. Kacs6, Noi descoperiri Suciu de Sus şi Lăpuş in nordul
Transilvaniei, Marmatia 7/1 , 2003, 105-181 .

133. Olteni, corn. Bodoc, jud. Covasna.
Punct: Cariera de nisipffag

Cod sit: 639 19.03
Colectiv: Valeriu Cavruc - responsabil, Dan Buzea (MCR).

in perioada 02.04 - 1 4.05.2003 au fost continuata
cercetările arheologice de salvare in aşezarea Olteni Carierea de nisip. Au fost deschise două secţiuni noi (S 1 O şi
S 1 1 ) şi reluate cercetările in S 9 deschisă in 2002.
S 9 a fost deschisă in anul 2002. in acelaşi an, in
cuprinsul acestei secţiuni, lângă malul carierei a fost
descoperită o locuinţă (L 2) care, din motive financiare, nu a
putut fi cercetată. in urma prăbuşirii malului carierei, latura de
N a acestui complex (cea. 30%) a fost distrusă. Cu ocazia
reluării cercetărilor, în 2003 L 2 a fost cercetată. Conturul L 2
a fost surprins la adâncimea de 0,40 m, cu cea. O, 1 O m
deasupra nivelului stratului steril. La acest nivel, groapa L 2 se
prezenta ca o pată de culoare neagră, în amestec cu resturi
de lemn şi lut ars, având forma dreptunghiulară cu colţurile
rotunjite (5,20 x 3,40 m), şi orientată E - V. Groapa L 2 a fost
săpată în trepte până la ad. de 0,76 m de la suprafaţa actuală
a terenului. Umplutura - pământ negru pigmentat cu resturi de
lemn şi lut ars. Sporadic, în umplutura complexului apăreau fr.
ceramice Noua, însă predomina ceramica de tip Sântana de
Mureş - Cerneahov. Pe fundul L.2 se aflau aglomerări de
cenuşă neagră. Aici, alături de numeroase fragmente
ceramice, au fost descoperite câteva piese. O greutate de lut
de forma unei piramide cu baza pătrată, ea a fost perforată
transversal în partea superioară, iar sub orificiu, pe ambele
laturi, au fost realizate câte două alveole; pe celelalte două
laturi a fost realizată câte o amprentă de formă circulară. O
ceaşcă-opaiţ lucrată cu mâna, de formă tronconică, prevăzută
cu un un apucător prins de toată înălţimea corpului. O fusaiolă
plată realizată dintr-un fragment de perete al unui vas.
S 1 O a fost deschisă la 8 m V de S 8 cercetată în
campania din anul 2002. Iniţial, S 10 era de 32 x 28 m (896
m2), ea fiind pe parcurs extinsă spre N cu 1 32 m2, ajungându
se la suprafaţa totală de 1028 m2. În S 1 O au fost descoperite
şi cercetate 30 de gropi menajere şi 25 gropi de stâlp. S 1 1
(40 x 34 m) a fost deschisă cu 1 6 m E de S 10. in S 1 1 a fost
doar îndepărtat stratul arabil şi răzuită întreaga suprafaţă. in
urma răzuirii aici au fost evidenţiate contururile a 20 de gropi
menajere, 29 gropi de stâlp şi o locuinţă (L.3). Din motive
financiare, complexele din această secţiune nu au fost
cercetate. Ele au fost conservata, cercetarea lor fiind amânată
pentru campania din anul 2004.
Gr. 34 a fost descoperită la adâncimea de 0,5 m de
la suprafaţa actuală a terenului. Avea gura circulară şi se
ingusta spre fundul drept (Dg 1 ,2 m, Df = 1 m, ad. 0,68 m
de la nivelul stratului steril). Umplutura - pământ nisipos in
amestec cu resturi de lemn carbonizat şi lipitură arsă.
Inventar: puţine fr. ceramice de tip Sântana de Mureş.
Gr. 35 a fost descoperită la adâncimea de 0,50 m
de la suprafaţa actuală a terenului, la nivelul stratului steril.
Avea gura circulară şi se lărgea spre fundul drept. Dg = 0,96
=
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m, Df
1 ,48, ad. = 0,68 m de la nivelul stratului steril.
Umplutura - pământ cenuşiu in amestec cu resturi de lemn
ars. Fără inventar.
Gr. 36 a fost descoperită la adâncimea de 0,55 m
de la suprafaţa actuală a terenului, la nivelul stratului steril.
Avea gura circulară şi se ingusta spre fundul sferic (Dg = 1 ,5,
ad. = 1 ,27 m de la nivelul stratului steril. Umplutura - pământ
negru în amestec cu bucăţi mari de lipitură arsă şi lemn
carbonizat. Inventar: material ceramic de tip Sântana de
Mureş.
Gr. 37 a fost surprinsă la adâncimea de 0,50 m de
la suprafaţa actuală a terenului, la nivelul stratului steril. Avea
gura circulară şi se ingusta spre fundul sferic (Dg = 0,66 m,
ad. 0,58 m de la nivelul stratului steril). Umplutura - pământ
afânat de culoare cenuşie în amestec cu lemn ars şi lut
carbonizat. Fără inventar.
Gr. 38 a fost surprinsă la adâncimea de 0,50 m de
la suprafaţa actuală a terenului, la nivelul stratului steril. Avea
gura circulară (Dg = 0,84 m) şi se ingusta spre fundul drept
(Df = 0,56 m). Ad.
0,84 m de la nivelul stratului steril.
Umplutura - pământ afânat de culoare cenuşie in amestec cu
lemn şi lut ars. Fără inventar.
Gr. 39, a fost descoperită la adâncimea de 0,55 m
de la suprafaţa actuală a terenului. Avea gura circulară şi se
îngusta spre fundul drept (Dg 0,8 m, Df = 0,5m, ad. = 0,3 m
de la n ivelu l stratului steri l). Umplutura - pământ tasat, de
culoare maronie, în amestec cu nisip şi cenuşă. In ventar:
ceramică de tip Sântana de Mureş.
Gr. 40 a fost descoperită la adâncimea de 0,4 m de
la suprafaţa actuală a terenului. Avea gura circulară şi se
îngusta spre fundul drept (Dg = 1 ,6 m, Df = 1 ,2 m, ad. = 2,4 m
de la nivelul stratului steril). Umplutura - pământ cenuşiu în
amestec cu nisip, puternic tasat, în amestec cu resturi de lut
ars şi lemn carbonizat. Inventar: fragmente de oase de
animele, fragmente de piese de fier şi fragmente ceramice de
ti p Sântana de Mureş.
Gr.41 a fost descoperită la adâncimea de 0,48 m de
la suprafaţa actuală a terenului. Avea gura ovală şi se ingusta
spre fundul uşor sferic. Dg = 1 ,48/1 ,92 m, Df = 1 ,08 m, ad. =
0,3 m de la nivelul stratului steril. Umplutura - pământ afânat,
de culoare brună, in amestec cu multe fragmente de lut ars şi
lemn carbonizat. Inventar: fragmente ceramice de tip de tip
Sântana de Mureş şi oase de animale.
Gr.42 a fost surprinsă la nivelul stratului steril, la
adâncimea de 0,48 m de la suprafaţa actuală a terenului.
Avea gura ovală şi se ingusta spre fundul uşor sferic. Dg
0,8/1 ,08 m, Df = 0,68 m, ad. = 0,38 m de la nivelul stratului
steril . Um pl utu ra - păm ânt nisipos. Inventar: fragmente
ceramice de tip Sântana de Mureş.
Gr. 43 a fost descoperită la nivelul stratului steri l.
Avea formă de clopot (Dg = 1 ,6 m, Df = 2,2 m, ad. = 1 ,3 m de
ia nivelul stratului steril). Umplutura - pământ maroniu tasat,

steril. Umplutura - pământ negru in amestec cu resturi de
lipitură arsă şi lemn carbonizat. Pe fundul gropii se afla
scheletul unui mamifer depus pe o parte cu capul spre V, in
jurul lui existând multă cenuşă neagră. Deasupra scheletului
se aflau două vase mari de provizii, dintre care unul lucrat la
roată, de tip krausengefasse, şi altul - oală-borcan lucrată cu
mâna. Inventar: ceramica de tip Sântana de Mureş.
Gr. 45 a fost surprinsă la nivelul stratului steril la
adâncimea de 0,48 m de la suprafaţa actuală a terenului.
Avea gura ovală (0,64 x 1 ,O m) şi se îngusta spre fundul drept
(Df = 0,6 m). Ad.
O, 12 m de la nivelul stratului steril.
Umplutura - pământ cenuşiu. Fără inventar.
Gr. 46 a fost descoperită la nivelul stratului steriul.
Avea forma de clopot (Dg 0,9 m, Df = 1 ,32 m, ad. = 1 ,O m
de la nivelul stratului steril). Umplutura - pământ afânat de
culoare maronie în amestec cu nisip, cenuşă, fr . de lemn ars
şi lipitură. Inventar: fragmente ceramice Noua. Se remarcă
două ceşti intregi cu două torţi supraînălţate.
Gr. 47 a fost descoperită la nivelul sol ul u i steril.
Avea formă de clopot (Dg = 1 ,4 m, Df = 1 ,8 m, ad. = 1 ,1 2 m
de la nivelul stratului steril). Umplutura - pământ in amestec
cu cenuşă şi fr. mari de lipitură arsă. Inventar: fragmente
ceramice Noua.
Gr. 48 a fost descoperită la nivelul stratului steril la
adâncimea de 0,5 m de la suprafaţa actuală a terenului. Avea
gura circulară şi fundul sferic. Dg = 2,1 m, ad. = 0,76 m de la
nivelul stratului steril. Umplutura - resturi de lipitură, lemn ars
şi lut crud. Inventar: ceramică Noua şi Sântana de Mureş.
Gr. 48a secţiona Gr.48. Avea gura circulară şi
fundul sferic. Dg = 1 ,6 m, ad. 0,45 m de la fundul Gr.48.
Inventar: fragmente ceramice de tip Sântana de Mureş, oase
de animale şi fragmente de lipitură.
Gr. 49 a fost descoperită la adâncimea de 0,5 m de
la suprafaţa actuală a terenul ui . Avea gura ovală şi se ingusta
spre fundul drept (Dg max = 1 ,92m, Df max = 1 ,6 m, ad = 0,36
m de la nivelul stratului steril. Umplutura - pământ tasat.
Inventar: fragmente ceramice de ti p Sântana de Mureş.
Gr. 50 a fost descoperită la nivelul stratului steril, la
adâncimea de 0,5 m de la suprafaţa actuală a terenului. Avea
gura circulară şi se lărgea uşor spre fundul drept. Dg = 0,9 m,
Df = 1 ,1 m, ad.
0,78 m de la nivelul stratului steril.
Umplutura - pământ negru, pigmentat cu resturi de lemn
carbonizat şi lut ars. Inventar: o fusaiolă de formă
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bitronconică; o mărgea de sticlă de culoare galbenă; o
greutate de lut ars de formă tronconică, perforată in partea
superioară; două fragmente de piese de fier, probabil de
zăbală; ceramică de tip Noua şi Sântana de Mureş.
Gr. 51 a fost descoperită la nivelul stratului steril la
adâncimea de 0,5 m de la suprafaţa actuală a terenului. Avea
gura circulară (Dg = 0,84), pereţii verticali şi fundul drept (Df
0,84 m). Ad. 0,36 m de la nivelul stratul ui steril. Umplutura pământ cenuşiu tasat, in amestec cu resturi de lemn ars. Fără
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amestecat cu cenuşă şi fragmente de lemn carbonizat.
Inventar: fragmente ceramice Noua, fragmente de oase de
animale şi lipitu ră arsă.
Gr. 44 a fost descoperită la adâncimea de 0,55 m
de la suprafaţa actuală a terenului, la nivelul stratului steril.
Avea gura circulară, pereţii în trepte şi se îngusta spre fundul
drept. Dg 2,2 m, Df 1 ,3 m, ad. 2,1 m de la nivelul stratul ui
=

=

inventar.

Gr. 52 a fost descoperită la ad. de 0,5 m de la
suprafaţa actuală a terenului, la nivelul stratului steril. De la
gura circulară se lărgea spre fundul drept. Dg 0,8 m, Df = 1
m, ad. 0,8 m de la nivelul stratului steril. Umplutura pământ negru tasat, în amestec cu fragmente de lut ars şi
lemn carbonizat in partea de sus, afânat in partea de jos.
=
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=
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Inventar: un fragment de greutate, fragmente ceramice de tip
Sântana de Mureş.
Gr. 53 a fost descoperită la nivelul stratului steril la
ad. de 0,52 m de la suprafaţa actuală a terenului. De la gura
circulară se ingusta spre fundul drept. Dg = 0,7 m, Df = 0,6 m,
ad. = 0,46 m de la nivelul stratului steril. Umplutura - pământ
negru tasat, in amestec cu resturi de lut ars şi lemn
carbon iza!. Inventar: un vârf de suliţă de fier şi ceramică de tip
Sântana de Mureş.
Gr. 54 a fost descoperită la nivelul stratului steril la
adâncimea de 0,5 m de la suprafaţa actuală a terenului. Avea
gura circulară şi fundul sferic. Dg = 0,76 m, ad. = 0,58 m de la
nivelul stratului steril. Umplutura - pământ negru afânat, in
amestec cu resturi de lipitură arsă. Inventar: fragmente
ceramice de tip Sântana de Mureş.
Gr. 55 a fost descoperită la nivelul stratului steril. De
la gura circulară se lărgea spre fundul drept. Dg = 1 , 1 m, Df =
1 ,6 m, ad. = 1 m de la nivelul stratului steril. Umplutura pământ de culoare maronie, puternic tasat. Inventar:
fragmente ceramice de tip Sântana de Mureş.
Gr. 55a a fost evidenţiată pe fundul Gr.55. Avea
gura circulară (Dg = 0,5 m) şi se lărgea spre fundul drept (Of =
1 m), ad. = 0,6 m de la nivelul fundului Gr.55. Umplutura pământ afânat, in amestec cu resturi de lut ars, lemn
carbonizat. zgură de fier, fragmente ceramice de tip Sântana
de Mureş.
Gr. 56 a fost descoperită la nivelul stratuluisteril la
adâncimea de 0,5 m de la supr.afaţa actuală a terenului. Avea
gura circulară (Dg = 0,72 m) şi se ingusta spre fundul drept
(Of = 0,6 m). Ad. = 0,3 m de la nivelul stratului steril.
Umplutura - pământ maroniu tasat. Fără inventar.
Gr. 57 a fost descoperită la nivelul stratului steril,
avea gura circulară (Dg = 0,68 m) şi se ingusta spre fundul
drept (Df = 0,58 m). Ad. = 0,2 m de la nivelul stratului steril.
Umplutura - pământ maroniu afânat. Fără inventar.
Gr. 58 a fost descoperită la nivelul stratului steril,
avea gura circulară (Dg = 0,6 m) şi se ingusta spre fundul
uşor sferic (Of = 0,48 m). Ad. = 0,2 m de la nivelul stratului
steril. Umplutura - pământ afânat in amestec cu resturi de
lemn carbonizat şi lut ars. Fără inventar.
Gr. 59, a fost descoperită la nivelul stratului steril la
adâncimea de 0,5 m de la suprafaţa actuală a terenului. Avea
gura circulară şi fundul sferic. Dg = 1 ,2 m, ad. = 0,75 m de la
nivelul stratului steril. Umplutura - pământ negru puternic
pigmentat cu resturi de lut ars. Inventar: ceramică de tip
Sântana de Mureş.
Gr. 60 a fost descoperită la nivelul stratului steril,
avea gura circulară (Dg = 0,64 m) şi fundul sferic. Ad. = 0,36
m de la nivelul stratului steril. Umplutura - pământ maroniu,
tasat. Fără inventar.
Gr. 61 a fost descoperită la nivelul stratului steril,
avea gura circulară (Dg = 1 m) şi se ingusta spre fundul uşor
sferic (Df = 0,88 m). Ad. = 0,28 m de la nivelul stratului steril.
Umplutura - pământ maroniu, tasat. Fără inventar.
Ca şi in campaniile anterioare, in aşezarea de
Olteni - .,Cariera de nisip" au fost cercetate urme de locuire
Noua şi cele ale culturii Sântana de Mureş-Cerneahov. Se
constată că, deşi cercetările au fost efectuate pe suprafeţe
relativ mari, nu au fost găsite urme ale unor locuinţe Noua.

Rezultatele cercetărilor anterioare au fost publicate
in: D. Buzea, Săpături/a arheologice de salvare de la Olteni 
"Cariera de nisip", jud. Covasna, in anul 2000, Angustia 7,
2002, p. 1 83-226; V. Cavruc, D. Buzea, Olteni, CCA 2002, p.
21 9-22 1 ; Noi descoperiri arheologice in sud-estul
Transilvaniei, Catalog de expoziţie, Covasna, 2002.
O parte din materialele arheologice au intrat in
expoziţia .Noi descoperiri arheologice in sud-estul
Transilvaniei", mai - iulie 2003, Covasna.
In the period 02.04 - 1 4.05.2003 in the settlement
Olteni - "Cariera de nisip" the rescue archaeological
excavations continued. There were opened two new trenches
(S 1 O and S 1 1 ). The research within the trench S 9, opened
in 2002, also continued.
S 9 was opened in 2002. In the same year, within
this trench, near the career edge there was discovered the
dwelling (L 2) which, because of financial difficulties, could not
be researched. Because the fali of the career's edge, the
northern side of this complex (about 30%) was destroyed. In
2003, when the researches were resumed, L 2 was
researched. lts outline was grasped at 0.40 m depth, about
0.1 m over the sterile soil level. Al this level, the L 2 showed
as a black-coloured spot mixed with charcoal, wattle and daub
fragments. It was rectangle-shaped with rounded corners
(5.20 x 3.40 m) and oriented east - west. The pit of the L 2
was dug in steps up to 0.76 m depth. The infill - black soil
mixed with wooden and burnt clay pieces. Sporadically, in the
complex infill Noua potsherds appeared but Sântana de
Mureş - Chernjahov type pottery prevailed. On the bottom of
L 2 there was found an agglomeration of black ash. Besides
the numerous potsherds there were also discovered severa\
pieces: the clay pyramid-shaped loom-weight with square
base, perforated in ils upper part; the hand-made cup
rushlight with the handle tied to the entire height of the body;
the flat spindle-whorl made from the potsherd.
In S 1 O (896 m2) !here were researched 30 pits, 3 of
them belonging to the Noua culture, 1 7 to the Sântana de
Mureş-Chernjahov culture. 1 O pits could not be dated because
of the lack of the relevant material.
The research of the settlement at Olteni will be
continued in the following years.
1 34. Oltina, corn. Oltina, jud. Constanţa
Punct: Capul Dealului
Cod sit: 62495.01
Colectiv: Costel Chiriac - responsabil, Dan Aparaschivei (IA
laşi), Gabriel Custurea - responsabil adj., Aurel Mototolea
(MINAC), Ionel Matei (Bucureşti), Laurenţiu Radu (MA
Mangalia), Simina Stane (UAIC laşi), Laurenţiu Şonkereke,
luliana Naiden, Dănuţ Oprea, Alexandru Sassu, Mihaela
Udeanu, Alina Marineaţă, Elena Peştenaru, Nicoleta
Homeucă, Vasile Ilie (studenţi UO Constanţa)
Aşezarea fortificată de perioadă medievală timpurie
din punctul Capul Dealului este situată pe un promontoriu din
imediata vecinătate a malului drept al Dunării (la N} şi a lacului
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Oltina (la S), intre localităţile Oltina şi Satu Nou aflate in colţul
de SV al Dobrogei şi la cea. 35 km in aval de punctul Regie
Ostrov (lângă oraşul Silistra din Bulgaria). Coordonatele fizice
geografice: 44° 1 0 N, 27° 40' E, 5-50 m deasupra nivelului
mării.
Srtul respectiv este semnalat in scris încă de P.
Polonic, în 1 9351• De aici provin mai multe descoperiri
efectuate întâmplător de-a lungul anilor: monede romane şi
bizantine, fragmente ceramice romane şi medievale, obiecte
ceştine de cult, piese de podoabă, vestimentaţie şi
harnaşament din metal, sigilii bizantine etc.2 P. Polonic
semnala faptul că, încă din anii ' 70 ai veacului XIX, turcii
extrăgeau piatră din aşezarea de la Capul Dealului spre a o
vinde la Călăraşi ca material de construcţie. Obiceiul extragerii
pietrei din ruinele respective a dăinuit până către prezentul
apropiat. Acest lucru, ca şi bogătia de materiale arheologice
recoltate fortuit a atras atenţia s pecialiştilor3. În luna august
2003, paralel cu săpăturile arheologice s-a efectuat ridicarea
topografică a aşezării şi a zonelor din imediata ei vecinătate
pe o suprafată de 1 1 ,8 ha, din care aproximativ 8 ha de
locuire efecti�ă4. În toamna anului 2001 , după demersurile
necesare, ca urmare a unei colaborări dintre IA laşi şi MINAC
am demarat şirul unor sondaje arheologice pentru verificarea
stratigrafiei parţiale a aşezării şi pentru stabilirea limitelor
planimetrice ale acesteia. Astfel, am secţionat valul de
apărare al aşezării pe direcţia E - V în sectorul de SV al
sitului, în vecinătatea unei presupuse porţi de acces.
Secţiunea respectivă (S 1 ) are 35 x 3 m şi a surprins, parţial,
şanţul aşezării, valul şi o porţiune din zona intra-muros cu
urmele unor amenajări (vetre, locuinţe distruse, gropi, etc.).
Am stabilit că aşezarea medievală timpurie, cel puţin în faza
actuală a documentării pe teren, nu a avut incintă de zid ci a
fost apărată de un val de pământ (cu şanţ în faţă - spre V)
care urmărea traseul unor defense naturale (ravene, terasa
superioară a Dunării). În spatele valului (intra-muros) şi
adosată acestuia am dezvelit parţial, în 2003, o locuinţă L 1 ,
semiadâncită, cu preţi din piatră legată cu pământ şi
compartimentată cu pari şi bârne de lemn. L 1 are axul
aproximativ E - V şi o lungime de cea. 1 0,5 m; lăţimea nu o
putem încă preciza deoarece nu a fost excavată integral.
Podeaua locuinţei se află la o adâncime de 1 ,90-2 m şi se
pare că a fost construită într-o etapă târzie a funcţionării
valului sau chiar ulterior etapei de folosire a acestuia.
Materialul arheologic descoperit este caracteristic perioadei
de sfârşit a secolului al X-lea şi îndeosebi primei jumătăţi a
secolului al Xl-lea (în C 30 a fost decoperită o cruciuliţă de
bronz simplă, cu imaginea lui Iisus răstignit). Încă din 2002 am
deschis la NE de S 1 şi la mică distanţă, un sondaj, S 2, de 30
x 4 m orientat N - S. În această secţiune ne-am putut adânci
abia în anul următor (2003) când, între -0,60 şi -1 ,40 m am
surprins şapte complexe cu urme de locuire (probabil două
locuinţe şi gropi sau amenajări exterioare). Au fost delimitate
unele instalaţii de foc, porţiuni de pereţi lutuiţi de la locuinţe,
ridicaţi din piatră nefasonată şi blochete ecarisate, de calcar
cu dimensiunile de: 70 x 30 x 30 cm şi 50 x 30 x 25 cm.
Aceste blochete este posibil să fi aparţinut unor construcţii
anterioare, de epocă romană şi care au fost refolosite în evul
mediu timpuriu ca material de construcţie. Tot in S 2 , in
pământul de umplutură, au fost găsite fragmente ceramice
'

preistorice, terra-sigiflata romană (sec. 1-11) şi o monedă de
bronz de la Traian. Materialul arheologic din complexele
medievale timpurii este abundent şi divers: vase borcan cu
striuri şi valuri incizate, căniţe lucrate cu mâna, fragmente cu
smalţ verde oliv, un opaiţ de formă circulară şi bazin deschis,
o amforă cu "coaste" şi toarte supraînălţate (din complexul 5,
C 13 - 14) aflată pe un nivel cu arsură şi bârne de lemn
carbonizate dintr-o locuinţă încă nedezvelită integral. Mai
amintim: numeroase lupe şi fragmente de zgură de fier,
fragmente de cuţite şi seceră din fier, gresii de ascuţit,
fragmente de toarte şi funduri de vase cu ştampile şi mărci de
"
olar, monede bizantine (fa/les "anonimi ), două cruciuliţe de
bronz, simple, câteva vârfuri de săgeţi din fier, aplice şi ţinte
de bronz, zgură şi pastă de sticlă, fragmente de brăţări de
sticlă etc. Din nefericire nu am putut încă dezveli integral, in
2003, o locuinţă (complex) din S 2. Bogăţia şi diversitatea
materialului dovedesc intensitatea locuirii şi carcterul
economic mixt al aşezării.
Oasele de animale domestice şi sălbatice ca şi
numeroasele unelte de os documenteză prezenţa unei faune
specifice zonelor de luncă şi baltă din vecinătatea Dunării
(vezi rezumatul observaţiilor arheo-zoologice din partea finală
a raportului, semnat de Simina Stane).
În concluzie, după trei campanii de săpături de
amploare modestă, ne putem declara relativ mulţumiţi de
rezultatele obţinute printre care, in linii mari, amintim:
- elucidarea parţială a problemei legate de sistemul de
fortificare al aşezării. Este vorba, aşadar, de un val de pământ
lung de cea. 4 1 0 m (care în starea actuală are o hmax = 2,50
m) având un şanţ către V, de cea. 3 m adâncime, măsurat de
la baza valului. Valul a avut o poartă de acces dinspre V în
jumătatea sa sudică.
- în colţul de SV al aşezării, către val, se pare că avem de-a
face cu o locuire reprezentată în prima jumătate a sec. al Xl
lea de un singur nivel de locuinţe - bordei, deranjate de
lucrările agricole şi de acţiunile de extragere a pietrei.
Bogăţia materialului arheologic şi dispoziţia sa
cronologică ne îndreptăţesc să apreciem importanţa deosebită
a aşezării de la Capul Dealului pentru evoluţia social
economică, politică şi cultural-religioasă5 a zonei dunărene
dintre Păcuiul lui Soare şi Cochirleni - Cernavodă în sec. X-XI.
Co�siderăm că trebuie continuată seria sondajelor
şi în alte sectoare din aşezare, eventual în zona cu altitudine
joasă, de lângă Dunăre. Nu excludem identificarea, în viitor, a
unor complexe de epocă romană şi romane-bizantină.
Efectuarea în 2003 a ridicării topografice ne permite,
deja, o mai lesnicioasă operare în plan a observaţiilor din
teren.
În final, atragem atenţia că se impune, cu
necesitate, scoaterea din circuitul agricol a celor aproximativ
1 2 ha de teren pe care îl ocupă situl arheologic respectiv din
cauza deteriorării rapide şi ireversibile a solului şi
microreliefului în urma lucrărilor agricole anuale şi a diverselor
activităţi ale factorului uman. Considerăm că această acţiune
cade în sarcina forurilor competente din conducerea judeţului
Constanţa (împreună cu MINAC) care vor avea, desigur, şi
suportul MCC.
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1 . P. Polonic, Natura 24, 1 935, nr.7, p.1 9.
2. B. Mitrea, Dacia NS 35, 1 991 , p. 2 1 8, nr. 9; G. Custurea,
Circulaţia monedei bizantine in Dobrogea (sec. IX X/),Constanţa, 2000, p. 1 5 1 , nr.94; idem, Pontica 33-34, 2000
- 2001 , p.583-594; C. Chiriac, Arheologia Moldovei 23-24,
2000 - 2001 ' p.343 - 348.
3. P. Diaconu, N. Anghelescu, RMM 5, 1 969, 4, p.351 .
4. Ridicarea topografică a fost suportată din punct de vedere
financiar de dl Ionel Matei. Ea a fost efectuată în luna august
2003, la scara 1 :1 000, de către ing. topometru Ritzi Gabriel,
pentru uzul IA laşi şi al Şantierului Oltina.
5. De la Capul Dealului provine un sigiliu bizantin, încă inedit,
al Tribunalului eclesiastic de pe lângă Catedrala Sf. Sofia din
Constantinopol, sigiliu ce va fi publicat în curând şi care
datează din ultima parte a sec. al Xl-lea.
The 3rd archeological campaign in the fortified
settlement from Oltina - Capul Dealului (Constanţa county), a
Middle - Age (1 01h - 1 1 1h c.) site from the south-western corner
of Doubrodja was encouraging.
The site is situated on a promontory between the
Danube and Oltina Lake. The defence sistem of the
settlement is composed of a vallum with fossa. The two
sections (S 1 and S 2) uncovered remains of earth-huts and
pits from the 1 01h- 1 1 1h c. The archaeological material is
plentiful and varied: ceramics, Byzantine coins from the 1 1 th c
(folles), small bronze crosses, iron tools and weapons, iron
and glass slag-rests etc. Some of the materials belong to the
Roman stratum (terra sigillata, glass fragments, a bronze coin
of Trajan).
Studiul resturilor faunistice de la Oltina -Capul Dealului
Simina Stane
Materialul faunistic, reprezentat de resturi menajere,
provine din diferite complexe arheologice ale sitului. În cursul
campaniei din anul 2003 s-au recoltat peste 2000 de resturi
faunistice, atribuite la patru grupe de animale: moluşte (s-au
identificat valve de Unio pictorum şi Unio crassus), peşti,
păsări şi mamifere. În afara acestora au mai ieşit la iveală şi
câteva resturi de la animale intruzive, este vorba de cochilii de
Helix sp. , resturi ale scheletului unui chelonian (broasca
ţestoasă) şi de la mamifere rozătoare.
Resturile provenite de la mamifere reprezintă cea
mai mare parte din eşantion; dintre acestea s-au identificat
şase specii de mamifere domestice: Bas taurus, Equus
caballus, Ovis aries, Capra hircus, Sus domesticus şi Canis
familiaris şi cinci de mamifere sălbatice: Cervus elaphus, Sus
serata, Capreolus capreolus, Lepus europaeus şi Castor fiber.
În cadrul grupei mamiferelor, cele domestice au ponderea cea
mai ridicată, bovinele, cele mai numeroase, fiind urmate de
suine, ovicaprine şi cabaline. Dintre mamiferele sălbatice, ca
frecvenţă a resturilor, pe primul loc se situează cerbul, urmat
de mistreţ.
Resturile osoase atribuite păsărilor aparţin atât unor
specii domestice, cât şi unora sălbatice, de talie mare,
probabil acvatice.
De la peşti au rămas solzi şi oase, şi s-au identificat
un acipenserid (pe baza unui solz) şi peşti osoşi: Cyprinus

d
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carpio (având cea mai mare pondere), Esox lucius,
Stizostedion lucioperca, Silurus glanis, Tinca tinca, Aspius
aspius, Perca fluviatilis, Rutilus rutilus, Abramis brama.

135. Orăştie, jud. Hunedoara
Punct: Dealul Pemilor - X2
Cod sit: 87647.02
Colectiv: Ioan Marian Ţiplic - responsabil, Zeno Karl Pinter
(ULB Sibiu), Mihai Căstăian (MCDR Deva)

În campania anului 2003 au continuat cercetările
asupra necropolei medievale timpurii din acest punct şi au
fost dezvelite alte 1 0 morminte (M 33 - M 42), ajungându-se
astfel la cifra de 42 de morminte dezvelite pănă în prezent. Au
fost trasate 4 secţiuni - S 33, S 34, S 35, S 36, S 37.
Materialul arheologic din inventarul mormintelor este
constituit din ceramică şi piese de metal, trebuind remarcată,
în acest context, lipsa în continuare a materialului numismatic.
În privinţa pieselor de lemn, piele sau materiale textile lipsa
acestora este justificată 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. În ceea ce priveşte obiectele din
ceramică (vase depuse ca ofrandă) numărul lor a crescut,
fiind descoperite alte trei morminte de femei care aveau
depuse, fiecare, în zona parietală stângă un vas-borcan.
Inventarul metalic poate fi împărţit pe criterii de
func9onalitate în două categorii: piese de podoabă şi piese de
echipament militar şi de harnaşament. Piesele de podoabă sunt
în general simple şi confecţionate din metale neferoase (cupru
sau bronz şi argint) şi reprezintă brăţări, cercei, inele,
zurgălăi, fiind descoperite atât în mormintele de bărbat cât şi de
femeie. Cerceii, din punct de vedere tipologie, fac parte din
acelaşi tip reprezentat de brăţări, cu secţiune rotundă,
diametru! variind foarte puţin în jurul valorii de 30 mm, fiind
deschişi şi cu capetele ascuţite. Se evidenţiază o regulă
aproape generală în ceea ce priveşte poziţia în care sunt
descoperite brăţările în mormintele de bărbat: pe antebraţe în
apropierea coatelor.
Piesele de echipament militar descoperite sunt
reprezentate mai ales de vărfuri de săgeată.
Din cercetările desfăşurate pănă în prezent, putem
spune că avem de a face cu o necropolă în cadrul căreia
mormintele sunt organizate în şiruri, lucru caracteristic
necropolelor medievale timpurii din orizontul Bjelo Brdo.
Materialele descoperite în acest punct pot fi încadrate fără
dificultate în perioada timpurie a evului mediu transilvănean
(prima jumătate a secolului al X-lea şi pănă la începutul
secolului al Xl-lea), în acest sens existănd corespondenţe
tipologice în mai multe puncte cercetate în spaţiul
intracarpatic. Descoperirea mormintelor cu vas permite o
încadrare cronologică mai strânsă şi aşează necropola în
orizontul cultural din care face parte şi necropola de la Alba
Iulia - Statia
' de Salvare 11.
în perioada 1 945 - 2000 au fost făcute numeroase
descoperiri de necropole datate pe baza materialelor
descoperite în sec. X - XI: Cluj-Napoca - Str. Semeniculu1,
Cluj-Napoca - Str. Plugarilor2, Hodoni - Pocioroane3, Simeria
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S. A. Luca, Z. K. Pinter, Der Băhmerberg bei Bross/Orăştie.
Eine archeologische Monographie, Sibiu, 2001 .
z. K. Pinter, 1. M. Ţiplic, A. Dragotă, Das fruhmittelalterliche

Veche - Săuleş�. punctul în Vii4, Moldoveneşti5, Pîclişa6, Deva Micro 1 57, Ghirbom - Gruiul Fierului8, Alba Iulia - Staţia de
Salvare ns, Alba Iulia - Str. Arhim. Iuliu Hossu10. Mormintele
de la est de Tisa şi din Banat aparţin unor luptători din a doua
generaţie care au luat contact cu populaţia locală din aceste
zone şi cu cultura materială a acesteia Inventarul
mormintelor din necropolele menţionate mai sus caracterizează
populaţia ungară aflată la a doua generaţie în spaţiul panonic;
absenţa săbiilor, coroborată cu tipul evoluat de scăriţe, cu
talpa arcuită spre interior, sunt elemente care pledează pentru
datarea în a doua jumătate a secolului al X-lea.

Graberfeld im Brooser Gebiet Bohmerberg/Dea/ul Pemilor
Fundstelle X2/2000 (2. Teil), Forschungen zul Volks- und

Landeskunde, Band 44-45, 2001/2002, p. 1 1 5-130.

11.

1 36. Ostrov, corn. Ostrov, jud. Constanţa [Durostorum]
Cod sit: 62547.01

Colectiv: Paul Damian, Adela Bâltâc, Virgil Apostol (MNIR).
Dan Elefterescu (MDJ Călăraşi), Vlad Niculescu, Nicoleta
Nedelcu (studenţi FIB), Claudia Elena Muşter (studentă UAIM
Bucureşti).

Note:
1 . RepCJ, p. 137.
2. RepCJ, p. 1 37; R. R. Heitel, Die Archaologie der ersten und

Sectorul 1 Thermae
in ciuda situaţiei dificile întâmpinate în această
campanie1 au fost continuate investigaţiile arheologice doar în
sectorul 1 , unde cercetările arheologice din ultimii ani au pus
în evidenţă un edificiu termal data! în epocă romană (sec. II
IV)2. Edificiul, orientat SSE - NNV, cu o suprafaţă estimată la
450 m2, compartimentat în şase încăperi centrale, se găseşte
într-o stare precară, acesta fiind distrus atât in antichitate, cât
şi în epoca contemporană. Astfel, zidurile sunt uneori
demantelate până la ultima asiză a fundaţiei, adesea acestea
fiind surprinse doar de amprentele lăsate (aşa numitele urme
în "negativ"). Toate acestea ne îngreunează misiunea de a
identifica un plan complet al fazelor de funcţionare, precum şi
in încercarea de a susţine, chiar şi provizoriu, funcţionalitatea
fiecărei încăperi.
Obiectivele acestei campanii au constat in
surprinderea limitelor de S şi V ale edificiului, prin continuarea
investigaţiei in suprafeţele deschise în campaniile anterioare 
C 6, C 1 2 şi C 133 (în prezent având dimensiuni de 30 x 3,50
m), precum şi clarificarea unor probleme de ordin stratigrafic.
Limita de S a edificiului este reprezentată de un zid
absidat, surprins spre E la nivelul fundaţiei, încă din campania
anterioară4. Acesta este demantelat (ca de altfel întreg
perimetrul de E al edificiului) încă din antichitate, spre V
absida fiind surprinsă doar prin urmele lăsate (dimensiuni arc
la exterior = 5 m, la interior = 3,10 m, 1 0,60 m şi 0,20 m in
"negativ"). Tot în zona de S a edificiului, în suprafaţa C 6, a
fost cercetată o încăpere care îşi modifică dimensiunile in trei
etape diferite5, aici fiind surprinse foarte clar trei momente
constructive. in campaniile anterioare doar două dintre aceste
faze erau bine puse în evidenţă prin existenţa celor două tipuri
de podea ale subsolului tehnic, precum şi suspensurae-le
sistemului de hypocaust surprinse in trei dintre încăperile
centrale6.
in suprafaţa de la V, C 13, în campania precedentă
a fost surprinsă o porţiune dintr-un pavaj. Acesta se întinde
spre sud şi are, in stadiul actual de cercetare . dimensiunile L
1 1 ,20 m, 1 = 3,20 m. Este construit pe un pat (şapă) format
din pietre de mici dimensiuni, fragmente tegulare pisate şi
legate cu mortar de var în care sunt fixate, cu mortar hidrofug,
cărămizi, multe dintre ele scoase, dar păstrându-se amprenta
lor in mortar (dimensiuni 0,30 x 0,30 m). Delimitat la nord de
un zid, pavajul este distrus in mai multe locuri printr-o serie de
intervenţii ulterioare. Este vorba de groapa mormântului M 2,
-

zweiten Phase des Eindrigens der Ungarn in das
innerkarpatische Transilvanien, Dacia NS 38-39, 1994-1995, p.

41 5.
3. FI. Draşoveanu,

O. Ţeicu, M. Munteanu, Hodoni. Locuirile
neo/itice şi necropo/a medievală timpurie, Reşiţa, 1996.
4. R. Popa, La inceputurile evului mediu românesc. Ţara
Haţegului, Bucureşti, 1 988, p. 59.
5. G. Bak6, Despre structura socială a populaţiei din epoca
feuda/ă timpurie de la Moldoveneşti, SCIV 20, 1 969, 2, p. 337-

342.
6. RepAB, p. 1 47; H. Ciugudean, A. Dragotă,

Cercetări
arheologice la Alba /uia - Pâclişa: descoperiri hallstattiene şi
medievale timpurii (Campania din anul 2000), Apulum 38/1 ,

2001 p. 269-288.
7. K. Horedt, Siebenburgen im Fruhmittelalter, p. 84, Abb. 39.
8. 1. Aldea, E. Stoicovici, M. Blăjan, Cercetări arheologice in
cimitirul prefeudal de la Ghirbom, Apulum 1 8, 1980, p. 151176.
9. RepAB, p. 43; H. Ciugudean (red.), Catalogul expoziţiei
"Anu/ 1000 la Alba /uia - intre istorie şi arheologie", Alba Iulia,
1999, p. 4-1 6; H. Ciugudean, A. Dragotă, Catalogul expoziţiei
'

" Civilizaţia medievală timpurie din Transilvania: rit şi ritual
funerar (secolele IX-XI), Alba Iulia, 2002, p. 1 0-1 1 .
1 O. A. Dragotă, Istoricul cercetărilor, în: H. Ciugudean, A.
Dragotă, Catalogul expoziţiei " Civilizaţia medievală timpurie
din Transilvania: rit şi ritual funerar (secolele /X-XI), p. 15.

=

1 1 . Lipsa monedelor vest-europene din mormintele de tip
honfoglalas din zona intracarpatică transilvăneană vine în
sprij inul tezei după care primele grupuri de războinici unguri
pătrund în această abia în primele decenii ale secolului al X
lea. Pe de altă parte ar putea fi şi un argument că asupra
Transilvaniei se exercită control militar şi politic de către un
grup ce nu a fost implicat în campaniile duse de unguri spre V,
grup ce ar putea fi al pecenegilor.
Bibliografie:

Z. K. Pinter, S. A. Luca, Necropola medieval-timpurie de la
Orăştie-Dealul Pemilor. Punctul X2/1992-93, Corviniana 1 ,

=

1 995, p. 17-44.
S. A. Luca, Aşezări neolitice pe valea Mureşului (/). Habitatul
turdăşean de la Orăştie - Dealul Pemilor (punct X2), Alba
Iulia, 1997.
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descris mai jos, şi de locuirea din secolele X-XF, ambele
ducând la distrugerea limitei de sud şi est a acestui pavaj.
în prelungirea de N a C 13 au fost surprinse porţiuni
din traseele a două ziduri orientate VE (Zid b: L = 1 ,80 m, 1 =
0,78 m; zid c: L = 3,30 m, 1 = 0,78 m) şi a unuia orientat NS
(zid d: L = 7 m, 1 = 0,70 m), care împreună cu zidul descoperit
anul trecut (zid a: L = 3,30 m, 1 = O, 74 m) formează trei
încăperi surprinse, evident, parţial. Zidurile sunt construite, în
tehnica opus caementicium (totuşi zidul b păstrează o
cărămidă in situ care poartă ştampila Legiunii XI Claudia). _In
încăperea de la est se păstrează in situ un fragment dintr-o
podea de mortar (cel mai probabil patul unui pavaj), î� timp ce
într-una dintre încăperi (cea vestică) a fost surpnns ŞI cercetat
parţial un nou mormânt de inhumaţie.
in această campanie au fost cercetate doua
morminte de inhumaţie (M 2 şi M 38).
M2 - orientat V - E, depus într-o groapă de formă
dreptunghiulară, dimensiuni groapă: L = 2, 1 O m, 1. = 0,6� m
:
Fără inventar. Prezenta piroanelor la cap, umen, baz1n ŞI
picioare ne face să �redem că defunctul a fost depus în
coşciug.
M3 - orientare probabil V - E, groapa mormântului întră în cea
mai mare parte în profilul de vest, fiind surprinse o parte d1n
membrele inferioare.
in această campanie împreună cu o echipă de
studenti, de la UAIM Bucureşti, am realizat un experiment care
a folosit mijloacele arheologiei experimentale şi a urmărit în
special testarea unor mijloace de �ro�ecţi� şi conservare.
.
Aceasta a constat în ridicarea unu1 Zid ŞI aplicarea unor
metode de protecţie a acestuia. La aceasta s� adaugă
construirea unei structuri de protecţie folosind mijloace pe
care le-am putut procura din imediata vecinătate a sitului9.
Planşa 49.

Vasile, Virgil Apostol (MNIR), Anca Bănăseanu (studentă, FIB),
Ştefan Bâlici (UAIM Bucureşti), Ion Oprea, studenţi UAIM
Bucureşti
Sector Poartă
Cercetarea arheologică din campania 2003, ca şi
ceea din 2002, s-a concentrat asupra degajării unor elemente
ale sistemului constructiv al fortificaţiei insul are 1, în vederea
realizării unui studiu de arhitectură care să stea la baza unui
proiect de conservare şi punere în valoare a monumentului
bizantin. S-au realizat o serie de sondaje în vederea obţinerii
de noi elemente privind sistemul constructiv al curtinei
adiacente porţii de N a cetăţii bizantine, pentru verificarea
informaţiilor privitoare la modalitatea realizării fundaţiei turnului
poartă, urmărindu-se şi obţinerea de informaţii privind eventuale
elemente ocupationale situate extra muros.
Ca ur�are a cercetărilor arheologice anterioare, se
cunoştea faptul că zidul de incintă, păstrat adeseori pe o
înăltime de 5 - 6 m, chiar şi după intervenţia demantelatorilor din
sec � XVIII-XIX, are lătimea cuprinsă între 4,20 m şi 6 m, obţinută
printr-un sistem de praguri dispuse pe verticala ambelor feţe
ale zidului, în jumătatea lui inferioară, fiind construit în sistemul
"blocaj", cu paramentele din blocuri de dimensiuni mari, de for�ă
paralelipipedică, îngrijit fasonate, legate cu mortar compus dm
var, nisip şi pietriş de râu, cu adaos de cărămidă sfărâmată
(mortar hidrofug) pentru umplerea resturilor, şi miezul alcătuit din
blocuri de formă neregulată sau paralelipipedice alcătuind o
masă compactă de zidărie, formată prin suprapunerea unor
planuri orizontale de pietre legate cu mortar. Dată fiind nat� ra
.
sedimentară a solului în care urmau să fie fixate temell1le,
format în special din nisip, iar la adâncimi mari din mâl de
culoare neagră vânătă, constructorii cetăţii au ales asigurarea
stabilitătii· zidurilor printr-o substrucţie de lemn, compusă din
pari de stejar dispuşi vertical, peste care au fost �şe�ate î�
anumite locuri bârne, tot de stejar, dispuse long1tud1nal ŞI
transversal substructie sesizată în zona paramentului exterior
al zidului e� tic, ca şi Tn colţul de NE al platformei turnului porţii.
Caseta 6, deschisă în 2000 şi lărgită în 2002,
orientată E - V, cu dimensiunile de 7,5 m x 3,5 m, despărţită de
C 2/2000 printr-un martor lat de 2 m, amplasată la V de turn � l
porţii şi la E de zidul turnului conside�at rotun�2• a �erm1s
.
cercetarea paramentului exterior al curt1ne1 nord1ce. D1stanţa
de la malul estic al casetei la prima treaptă a turnului prost
păstrat din malul apei este de 7,50 m. De la această zonă
.
plată în jos au fost înregistrate pe paramentul extenor al
zidului trei crepide, cea mai de sus reprezentând echivalentul
înăltimii a două blocuri având 1 m, primul de 0,54 m, cel de
dedesubt de 0,43 m, cea următoare în jos, lată de 0,40 m şi
înaltă de 0,60 m, cea mai de jos, lată de 0,25 m şi înaltă de
0,20 m. in ceea ce priveşte paramentul estic al turnului, de la
treapta echivalând cu înălţimea a două blocuri de piatră,
urmează platforma turnului, lată de 1 38 m, reprezentând �
şiruri de blocuri, urmate în jos de o treaptă lată de 0,26 m ŞI
înaltă de 0,58 m şi de o alta reprezentând doar un mic pinten
care se pierde spre N. Lungimea laturii estice a turnului este
de 2 50 m ' iar înăltimea
sa bine păstrată este de 1 ,1 O m. Pe o
'
'
distantă
d
e
2
80
m
de
la treapta turnului spre E, crepida
·
zidului de inci�tă, a doua de la platou în jos, se păstrează pe o

_

Note:
1 . Fondurile financiare, schimbarea regimului de proprietate al
terenului pe care este amplasat obiectivul nostru .
.
2. Despre săpăturile arheologice de la Ostrov vez1 CCA 1 998,
p. 54; CCA 1 999, p. 79-80; CCA 2000, p. 71 -72; CCA 2001 , p.
1 68-1 69; CCA 2002, p. 224; CCA 2003, p. 222-223.
3. Vezi CCA 2003, p. 222.

���
. .
5. Cantitatea mare de cenuşă şi arsură degajata de a1c1,
precum şi amplasarea acesteia la S ne face să credem că aici
ar fi putut fi praefurnium.
.
.
.
6. Cele două podele se diferenţiază ma1 ales pnn man1era de
construcţie. Vezi CCA 2001 , p. 1 69.
7. CCA 2003, p. 223.
8. Date despre M1 vezi în CCA 2003, p. 223.
9. Ştefan Bâlici, Virgil Apostol, RevMI 72, nr. 1 , 2001 -2003, p.
1 1 4-1 1 5, fig. 18 şi 20.
·

-

,

1 37. Ostrov, corn. Ostrov, jud. Constanţa
Punct: Păcuiul /ui Soare

Cod sit: 6254 7. 02

Colectiv: Petre Diaconu, Oana Damian, Monica Mărgineanu
Cârstoiu, Nona Palincaş (IAB), Aurel Mototolea (MINAC), Mihai
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lăţime de 0,23-0,28 m, pentru ca apoi să se lăţească până la
0,60 m sub forma unei platforme de piatră cu mortar. Placa de
mortar a constructorilor cetăţii, groasă de 0,95 m, a fost
aşezată pe o structură de piatră, groasă de 0,95 m, compusă,
de sus in jos, dintr-un strat de piatră măruntă cu mult mortar,
un rând de blocuri de dimensiuni mari, un strat de pietre
mărunte legate cu mortar, gros de 0,26 m, totul aşezat pe
pământul galben dur care marchează nivelul anterior ridicării
fortificaţiei. Sondajul practicat a condus şi la obţinerea de
informaţii privind existenţa unor elemente ocupaţionale situate
extra muros şi anterioare ridicării fortificaţiei ale căror dimensiuni
şi incadrare cronologică sperăm că vor fi lămurite intr-o
campanie viitoare.
Caseta 7, trasată in colţul de NE al platformei
turnului po�ii, orientată E - V, cu dimensiunile de 3,20 x 2,80 m
a permis cercetarea colţului de NE al platformei turnului po�ii de
N, vizibil pe o lungime de 1 ,85 m (axa E - V) x 0,80 m (axa N S), confirmând informaţiile anterioare privind realizarea fundaţiei
acestuia, sub forma unei platforme inalte de 2,60 m, compusă
din cinci rânduri suprapuse, în sistemul crepidelor, de blocuri de
piatră de mari dimensiuni legate cu mortar, aşezate pe o
substrucţie compusă din pari infipţi verticali in solul sedimentar
al insulei. Crepidele, văzute de sus in jos, sunt avansate spre N
şi respectiv spre E faţă de paramentele exterioare ale zidului la
nivelul de călcare al constructorilor, cu 0,32 - 0,42 m, respectiv
0,1 6 m, O,Q7 m, respectiv, 0,09 m, cu 0,27 m, respectiv, 0,1 7 m,
cu 0,05 m. Înăl�mea crepidelor, măsurată de sus in jos, este de
0,52 m, 0,48 m, 0,44 m, 0,38 m şi 0,40 m. Lungimea maximă a
unuia dintre cei trei piloţi surprinşi in casetă este de 1 ,60 m, iar
distanţa la care au fost dispuşi este de 0,65 m.
Sector Sud
Nivelul extrem de scăzut al apelor Dunării din
vara anului 2003 a permis investigaţii in extremitatea sudică a
cetăţii insulare, sector in mare măsură de cursul vijelios al
fluviului, unde in 1 973 se semnalase prezenţa unor elemente
de lemn considerate ca aparţinând unei dane pentru reparat
corăbii3.
A fost cercetată o suprafaţă de cea. 12 x 8 m,
conţinând o secţiune şi 7 microsecţiuni, obţinându-se informaţii
importante privind maniera de realizare a substrucţiei de lemn a
fortificaţiei bizantine.
Cercetările desfăşurate in sectorul sudic al cetăţii
au documentat atât existenţa tipului de substrucţie deja
cunoscut, compusă din pari deşi bătuţi la distanţe mici in mâlul
vânăt al insulei şi fixaţi cu pietre mărunte, suprapuşi de o şapă
de mortar, peste care au fost aşezate blocurile zidăriei
bizantine, cât şi prezenţa unui sistem mult mai elaborat de
fundare pe piloţi a zidului de incintă. Acest sistem este compus
dintr-o reţea de bârne, probabil de stejar, dispuse orizontal pe
două nivele, la distanţă de circa 0.30 - 0,40 m, cu pari verticali
cu sectiune circulară introduşi in orificii rectangulare, cu
dimensiuni de O, 1 6 x O, 1 1 m, O, 1 6 x O, 13 m, în sistemul
cepurilor, între care s-a turnat mortar hidrofug. Unul dintre
segmente, considerat iniţial o structură independentă din cauza
pozitiei sale inclinate, a alunecat spre sud, fiind antrenat de
deplasarea blocurilor zidului de incintă de către curenţii Dunării.
Din acest complex, surprins pe o lungime de 1 1 ,70 m şi o lăţime
de 2 m, au fost descoperite 17 bârne de stejar, afiate in poziţie
oblică, cu orificii rectangulare, situate la distanţe cuprinse între
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1 ,1 O şi 1 ,30 m, in care pătrund pari cu secţiune circulară.
Distanţele dintre aceste bârne orientate N - S sunt de O, 19
m/0,38 m/0,23 m/0,37 m/0,38 m , iar dintre cele orientate E - V
de 0,24/0,32 m. Lungimile pe care au fost surprinse variază
intre 3 şi 6 m. Descoperirea în două microzone degajate a
aceleiaşi structuri in situ (dublă reţea de bârne de stejar
despă�ite printr-un strat de mortar, surprinse pe lungimi de 2,40
m, 1 ,70 m, 3,50 m, distanţate la 0,40 m, mărginite de o
amenajare de pietre mărunte legate cu mortar, surprinsă pe o
lungime de 4,1 O m, suprapuse de o placă de mortar de la care
s-a ridicat zidul de incintă propriu-zis a permis înţelegerea unei
situaţii dificile şi neobişnuite şi relevarea unor elemente de
tehnică a construcţiei de obicei inaccesibile cercetării prin
simplul fapt că sunt suprapuse de mase enorme de zidărie.
Acest tip de substrucţie, necercetat până in
prezent la Păcuiul lui Soare era probabil folosit cu precădere in
cadrul platformelor de piatră de mari dimensiuni, utilizate în
cazul turnurilor sau al instalaţii lor de acostaj.
După realizarea releveelor, au fost prelevate de
către Nona Palincaş probe pentru analize de anatomie a
lemnului şi dendrocronologie şi au fost demontate o serie de
piese de lemn pentru uzul cercetării şi depozitate la baza
arheologică de la Dervent.
Restul complexului de lemn deplasat de apele
Dunării a fost lăsat pe loc şi hidratat, negăsindu-se modalităţi de
extragere a lui şi de transportare intr-un spaţiu mai puţin expus.
Elementele de substrucţie descoperite in situ au fost protejate
prin acoperirea cu carton asfaltat până la acoperirea zonei de
apele în creştere ale Dunării.
Planşa 50.
Note:
1 . Pentru cea mai recentă sinteză vezi CCA 2001 , p. 1 70-1 72.
2. P. Diaconu, D. Căpăţână, Date noi despre un turn al cetăţii
Vicina, CCDJ 5-7, 1988-1 989, p.1 53-1 56.
3. P. Diaconu, Despre unele meşteşuguri de la Păcuiul lui Soare
(sec.X-XI), CCDJ 3-4, 1 987, p.1 1 6.
1 38. Ovidiu, jud. Constanţa
Punct: forlificaţia romana-bizantină
Cod sit: 60696.01
Colectiv: Gheorghe Papuc, Constantin Băjenaru, Cecilia
Paşca (MINAC)
Săpăturile de la Ovidiu s-au desfăşurat în 2003 pe
mai multe fronturi, beneficiind şi de sprijinul financiar din
partea MCC. Având în vedere stadiul avansat de redactare a
monografiei sitului şi pentru a avea o imagine cât mai clară
asupra planimetriei şi a caracteristicilor constructive, s-a
decopertat integral cel de-al patrulea turn al fortificaţiei şi s-au
efectuat foarte multe sondaje în perimetrul acesteia.
Turnul circular din coltul de SV al tortului (Turnul D),
cercetat doar pa�ial în anii 1993-1 994, a fost dezvelit în
intregime, prin eliminarea tuturor martorilor lăsaţi şi extinderea
săpăturii in aria extramurană. 1 s-au determinat astfel mai
exact dimensiunile - diametru! exterior de 7,80 m (interior
3,25 m) şi grosimea zidului variind intre 2,1 O şi 2,20 m -, care
sunt uşor mai mici faţă de celălalt turn (C), afiat in colţul de
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NV. Pe baza observaţiilor stratigrafice şi a detaliilor de
execuţie se poate spune că există un singur moment
constructiv, databil in primele decenii ale sec. VI. Sondajul
efectuat in interiorul turnului, sub pavajul de cărămizi peste
care s-a prăbuşit acoperişul (nivel N 2), nu a relevat decât un
strat subţire de mortar pe care stau respectivele cărămizi, iar
dedesubt pământ negru-brun cu aspect de vegetal antic (nivel
N 6), din care s-au extras câteva fragmente ceramice
elenistice şi romane timpurii. Sondajele efectuate la exterior
au demonstrat că, in unele locuri, există o delimitare intre
nivelul de construcţie al fundaţiei (lentile subţiri de mortar sau
mici aşcii de prelucrare) şi cel al elevaţiei, care se prezintă
sub forma unui strat foarte gros (30 cm) de aşchii rezultate din
cioplirea blocurilor de parament. De asemenea, s-a constatat
o retragere progresivă către interior a crepidei din blocuri mari
de calcar faţă de fundaţie, ceea ce face ca plinta astfel
formată să apară doar pe aproximativ 75% din frontul turnului.
Pe porţiunea rămasă nu mai există nici o plintă intre fundaţie
şi crepidă. Şi la exterior s-a constatat că sub nivelul de
construcţie nu există decât pământul vegetal antic menţionat
mai sus.
Precizăm că diferenţa intre nivelul de construcţie al
fundaţiei şi cel al elevaţiei a fost reperată şi in alte sondaje
efectuate pe traiectul curtinei de sud (carou! A3) şi in zona
turnului circular C. Despre acesta din urmă putem spune că
fundaţia şi elevaţia nu sunt demarcate printr-o plintă, ca la
turnul D.
În sectorul curtinei de V (intramuros) am efectuat o
serie de sondaje stratigrafice şi am deschis două noi carouri
(G8 şi F8), care au evidenţiat sub nivelul de călcare din sec.
VI existenţa unei umpluturi masive cu foarte mult material
arheologic (ceramică, sticlă) specific secolului al V-lea, foarte
probabil o groapă de gunoi contemporană cu edificiile aflate la
circa 30 m spre E.
În sectorul de E am continuat să cercetăm traseul
incintei abandonate, suprapusă in intregime de curtina de E a
fortificaţiei actuale. Extinderea săpăturii in zona turnului
dreptunghiular B (din colţul de NE) ne-a confirmat faptul că şi
in acest loc există un turn al fortificaţiei iniţiale. Ca şi in
situaţia intâlnită in 1 979 sub turnul A al fortificaţiei actuale,
unde a fost identificat mult discutatul turn circular anterior (A'),
şi aici este vorba de un turn de colţ, de formă circulară (B'),
păstrat doar la nivel de fundaţii. Sondajele nu i-au precizat
decât o mică porţiune din frontul exterior, suprapus in mare
parte de laturile de nord şi de est ale turnului dreptunghiular.
Continuarea frontului circular ar fi trebuit să apară chiar in
interiorul turnului B, dar in sondajele efectuate nu s-a găsit nici
o dovadă. Este posibil ca resturile fundaţiei să fie mult mai
adânci decât nivelul la care ne-am oprit (din cauza infiltrării
apei freatice). În sprijinul ipotezei unei fortificaţii iniţiale
rămase neterminate vine şi curtina de N a acesteia, care se
păstrează tot in stadiu de fundaţie doar pe o porţiune de 1 ,50
m spre E, măsuraţi de la colţul pe care-I face cu turnul circular
B' . Această curtină este la fel de lată (2,85 m) ca şi curtina de
V iniţială, cea suprapusă perfect de incinta de E a fortificaţiei
actuale. Unele observaţii de detaliu ne fac să presupunem că
acest fragment de curtină nordică iniţială a fost utilizat şi in
prima jumătate a sec. al VI-lea, ca un zid de sprijin pentru
latura de E a turnului dreptunghiular B.

Prezenţa celor două turnuri de colţ circulare şi a
pornirilor de curtine către E ne arată foarte clar că şi această
tentativă iniţială era tot o fortifica�e de tip quadriburgium.
Apariţia doar la stadiul de funda�i. planul incomplet şi lipsa
unui nivel arheologic care să poată fi pus in legătură certă cu
această fortificaţie ne arată că este vorba de o tentativă de
construcţie a unui quadriburgium mai aproape de golful de
odinioară, rapid abandonată, care a făcut loc unei fortificaţii de
acelaşi tip, aşezată mai la V, care a utilizat fundaţia de curtină
vestică existentă pentru eleva�a curtinei sale de E.
O cercetare mai amplă (care ar trebui prelungită şi
in anii următori) s-a făcut şi la edificiul cu ziduri din cărămidă
aflat in zona extramurană de est a fortificaţiei actuale. Pentru
a prinde capătul de E s-a sonda! chiar in malul lacului, fără
succes deocamdată. În schimb, in carou riie noi K 1 ' şi K 1 " a
fost surprinsă latura de N a clădirii, pe o lugime de 8 m. Au
putut fi determinate dimensiunile primei încăperi de la V (8,50
x 3,30 m la exterior), care prezintă un frumos pavaj de
cărămidă la interior şi este lonjată la exterior de trotuare din
dale de piatră. Materialul ceramic recuperat de pe podeaua de
cărămizi, care este şi ultimul nivel de locuire in interior, se
datează in prima jumătate a sec. VI, deci contemporan cu
fortificaţia aflată la o distanţă de 3 m spre V. Sondajele de
anul trecut arată însă că edificiul este anterior secolului VI,
fiind cel mai probabil construit in aceeaşi vreme (a doua
jumătate a sec. IV, mai degrabă către ultimul sfert) cu edificul
A situat mai la S, care are aceeaşi orientare V - E (şi este
suprapus de curtina de E a fortificaţiei actuale = curtina de V a
tentativei iniţiale).
Campania 2003 a confirmat în mare parte noua
interpretare a situaţiei de pe teren şi datarea fortificaţiei de la
Ovidiu in prima jumătate a sec. VI. Dacă in ceea ce priveşte
fortificaţia lucrurile sunt lămurite din punct de vedere ştiinţific,
pentru viitor scopul principal fiind prezervarea şi restaurarea,
nu acelaşi lucru se poate spune despre cele trei edificii
anterioare care formează o mică aşezare deschisă (nu există
deocamdată dovezi care să arate situarea acestora in cadrul
unei fortficaţii) in a doua jumătate a sec. IV şi pe tot parcursul
sec. V. Eventuala determinare a funcţionalităţii respectivelor
clădiri ar putea ajuta la descifrarea caracterului acestei
aşezări, iar un prim pas in acest demers va fi dezvelirea
edificiului cu ziduri din cărămidă (C), obiectiv al campaniei de
anul viitor.
Planşa 51-A.
1 39. Petreştii de Jos, corn. Petreştii de Jos, jud. Cluj
Punct: Cheile Turzii
Cod sit: 58927.05
Colectiv: Gh. Lazarovici - responsabil, Ionuţ Băltean (MNIT),
Paolo Biagi (Univ. Venezia); Michaela Spataro (Univ. Londra),
Magda Lazarovici (IA laşi), Sorin Colesniuc (MA Mangalia);
Paul Vrâncean
Reluarea cercetărilor arheologice in campania 2003
la Cheile Turzii Gud. Cluj) au avut in primul rând ca obiectiv
investigarea orizonturilor paleolitice şi epipaleolitice cu un
conţinut mare de oase de la mici mamifere, nivel la care s-au
oprit cercetările din anii 1994-1 9951, ca şi evaluarea
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anevoios, pe la punctul Belvedere. Gura Peşterii are o lăţime
de cea. 20 m, iar înălţimea ei este de peste 1 5 m. Suprafaţa
deschisă în 1994 - 1 995 avea iniţial 1 O x 1 O m. Ea a fost
restrânsă din cauza faptului că straturile au fost afectate de
vechile săpături ale amatorilor sau arheologilor5.
Pestera Ungurească
În gura peşterii, de-a lungul timpului, au fost
executate mai multe sondaje, foarte greu de localizat în timp
şi spaţiu. După felul in care au fost şi cum au fost abandonate
unele materiale, recunoaştem cu aproximaţie perioada.
Sectiunile au fost efectuate probabil de Virgil Feneşan de la
Muzeul din Turda prin anii 1976 şi de N. Vlassa in 1977. În
centru par să fie secţiuni din cercetările lui A. Orosz şi D.
Berciu (unele din materialele noastre şi ale lui N . Vlassa, din
orizontul cu toarte pastilate par a fi de la aceleaşi vase).
Cele mai numeroase fragmente ceramice sunt cele
din orizontul cu toarte pastilate, care reprezintă şi orizontul cel
mai complet cercetat (82%). Materialele neolitice (CCTLNI) şi
eneolitice (c. Petreşti 1 1 ,7%) sunt in poziţie secundară, iar
celelalte sunt uşor amestecate, reprezentând doar rezultatul
unor locuiri sezoniere şi nu nivele distincte, romane şi
medievale. Statisticile arată dinamica locuirii.
Am studiat mai detaliat doar materialele din orizontul ceramicii
cu toarte pastilate. Folosim acest termen, deoarece numele
Sălcuţa IV (el nu reprezintă cel de-al patrulea nivel de
dezvoltare al civilizaţiei) sau Herculane - Cheile Turzii nu ni se
par a fi mai potrivite. Este adevărat că termenul Herculane Cheile Turzii ar fi cel mai apropiat, dar utilizarea lui ar crea
confuzii cu aspectul neolitic Cheile Turzii al complexului
CCTLNI6. Pe de altă parte, stratigrafia de până acum din
Cheile Turzii, nu este curată şi nu reftectă intreaga evoluţie,
deşi aici avem fazele cele mai timpurii, dar ele reftectă o
migraţiune sudică, însă nu legată de fenomenul Sălcuţa.
Săpăturile au urmărit realizarea unui profil
stratigrafic din care să fie adunate resturi organice pentru
analize şi datări, pentru stabilirea strategiei de cercetare in
perioada următoare. Întreaga săpătură a fost realizată la
şpaclu de 3 arheologi. Materialul a fost transportat în Valea
Hăşdatelor, lângă cabană, unde intreg pământul rezultat din
săpătură a fost spălat şi cernut în apă prin site cu ochiul de 1
mm. În aceste fel a rezultat o cantitate impresionabilă de
material arheologic, oase de dimensiuni foarte mici, cărbune
şi unele obiecte extrem de mici, chiar din metal preţios.
Precizăm că, deşi s-a săpat la şpaclu cu foarte mare atenţie,
de specialişti şi studenţi cu multă experienţă, nici unul din
artefactele de metal preţios, scoică, piatră sau os de mici
dimensiuni, nu au fost descoperite în timpul săpării, ci doar
după spălare şi studierea cu atenţie a resturilor.
S-au colectat numeroase resturi de mici rozătoare,
cărbune şi micro oase. Micro oasele au fost studiate de
paleozoologul muzeului Diana Bindea şi ele vor face obiectul
unui studiu separat, raportul nefiind încă încheiat.
Săpăturile din anul 2003 nu au ajuns până la baza
depunerilor arheologice, aşa încât nu vom insista asupra
detaliilor privind grosimea, structura şi textura. Din sol au fost
prevalate probe pentru a fi studiate de geologi, pentru a se
stabili structura, textura şi compoziţia chimică. Rezultatele nu
ne-au fost încă prezentate.

corespunzătoare a bogăţiei acestor nivele in vederea lansării
unui proiect de cercetare interdisciplinar, împreună cu prof. dr.
Paolo Biagi de la Universitatea din Veneţia şi Facultatea de
Geologie a UBB Cluj.
Un alt obiectiv al cercetării noastre din anul 2003, a
fost şi acela al studierii situaţiei altor peşteri din zonă, afectate
de săpăturile colecţionarilor de materiale arheologice. Un ultim
obiectiv urmărit, a fost acela al depistării surselor de materii
prime (argile pentru ceramică sau coloranţi, materia primă
pentru uneltele cioplite) şi stabilirii in ce măsură acestea au
fost folosite de comunităţile umane care au locuit zona.
Cercetările noastre vizează in egală măsură completarea
documentaţiei adunate de N. Vlassa pentru această zonă şi
publicarea însemnărilor sale.
Rezultatele cercetărilor din 2003, mai ales din
Peştera Ungurească, au fost fructuoase sub toate aspectele şi
au oferit un material arheologic extrem de bogat, care permite
iniţierea unor analize privind microfauna, analize
antracologice, datări radiocarbon, alături de cele privind
structura şi sedimentologia solului. Analizele vor fi efectuate
atât de specialiştii români, cât şi de cei italieni.
M. Bărbulescu, in Repertoriul arheologic al judeţului
Cluj, inregistra 28 de puncte localizate, la care adăugă alte
15, nelocalizate2. N. Vlassa, cercetând aceeaşi zonă, a făcut
planuri la toate peşterile vizitabile şi a identificat alte 6 peşteri
ne cartate. Cercetările sale necesitau un număr de verificări
stratigrafice pentru neolitic şi adunarea unor date statistice
pentru o cronologie mai fină, bazată pe stratigrafia comparată.
Prin investigaţiile noastre din Cheile Turzii, am marcat in afară
de peşteri şi zonele cu urme de locuiri arheologice din Chei şi
din vecinătatea lorJ.
Cercetările noastre s-au axat într-o primă fază
asupra peşterii celei mai mari, numită Peştera Ungurească
sau Peştera Caprelor. Numele de Peştera Ungurească s-a
impus de la proprietarul cabanei, care cu prilejul sărbătoririi
mileniului a organizat in peşteră un bal. Din păcate, operaţiile
de pregătire a locului pentru bal au afectat depunerile
arheologice.
Cariera de alabastru
Cele mai vechi urme pe care le semnaliza N. Vlassa
in zona Cheilor Turzii sunt in Cariera de alabastru, o
exploatare de la mijlocul secolului trecut. Este vorba de o
fostă peşteră prăbuşită in care s-au găsit câteva resturi de
oase şi cărbune. În acest loc, Bela Jungbert4, la indemnul lui
N. Vlassa (căruia i-au fost aduse nişte oase de cerb păros), a
indreptat peretele prăbuşit, realizând un profil, pe care in
urmă cu 1 O ani in că se mai puteau vedea resturi de cărbune.
Între timp partea aceea s-a prăbuşit. Deasupra prăbuşirii, in
stratul ce acoperea marginea de la fosta boltă de peşteră, au
fost descoperite câteva oase; iniţial s-a crezut că sunt umane,
dar ulterior s-a constatat că sunt de animale. Din oase s-au
luat probe pentru datare radiocarbon, dar rezultatele nu le
avem încă. În funcţie de rezultatul analizelor se va decide
deschiderea unor secţiuni in această zonă. Oasele erau in
pământul scurs după prăbuşirea fostei peşteri (profilul lui B.
Jungbert)
Peştera Ungurească se aftă la baza Peretelui
Vulturilor, un perete uriaş, peştera fiind cu 1 00 m mai sus faţă
de râul Hăşdate. Spre peşteră este un drum de acces
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Primii 35-40 cm au fost deranjaţi de lucrările pentru
pregătirea Balului Mileniului, ocazie cu care foarte probabil s
au amenajat platforme pentru dans. Urmează apoi depuneri
amestecate din epoca medievală mijlocie, timpurie şi romană.
Locuiri nu prea intense sunt din vremea culturii Coţofeni şi
epocii bronzului. Urmează stratul din orizontul cu toarte
pastilate, gros de 0.4�.65 m, aftat încă în studiu, care nu a
fost complet cercetat.
Nivelele neo- eneolitice au fost prezentate în urma cercetărilor
din campania din 1 994-1 995, când au fost descoperite două
vetre din vremea culturii Petreşti, foarte bine realizate şi
conţinând multă cenuşă.
Din datele statistice observăm că domină ceramica
semifină (60%) ceea ce arată o civilizaţie in plină evoluţie, iar
ceramica fină este şi ea în proporţie ridicată, reprezentând

indoirea lui pe un fir sau pe un mic instrument de os. Credem
că mărgelele din aur, scoică şi piatră au făcut parte, probabil
din acelaşi şirag, în care piesele din aur alternau cu cele de
scoică şi piatră.
Alături de mărgele au fost descoperite şi trei plăcuţe
din tablă subţire de aur. Din cele trei plăcuţe, două erau uşor
îndoite la margini, ce arată că au fost fixate pe marginea unei
benzi de ţesătură fixată la gât, frunte sau poate pe bonetă.
Una pare a fi un capăt de frunză sau cercei, sau poate făcea
chiar parte din acelaşi şirag de mărgele.
Considerăm că piesele din aur au fost obţinute prin
prelucrarea aurului de râu dintr-o zonă apropiată. Reamintim
că doar la 2-3 km în aval pe chei se găseşte râul Arieş, unde
spălarea nisipului pentru obţinerea aurului, constituia încă o
practică frecventă la mijlocul secolului trecut, ca in comuna
MoldoveneşW, aflată la 4 km de gura răului Hăşdate, cel pe
care se aftă situate Cheile Turzii.
Pe Pârâul Hăşdate, cel care traversează Cheile, în
aval de chei, pe ambii versanţi, pe cel stâng până in zona noii
cariere de ghips şi de alabastru (sat Cheia) şi in albie, sunt
surse de radiolarit, onix, ofiolite, jaspuri, cuarţ ametistic,
calcedonii roşii, cenuşii şi albe, fără a mai vorbi de cele de la
Moldoveneşti sau Borzeşti, aftate la o distanţă mai mică de 10
km de Chei, accesul fiind prin aval, amonte sau pe creasta
Cheilor8.
Argile pentru ceramică apar la capetele Cheilor, mai
ales în amonte, unde se aftă şi aşezarea de care ţinea
locuirea din Chei, in epoca neolitică. Sperăm ca analizele pe
ceramică, iniţiate în colaborare cu Facultatea de Geologie a
UBB Cluj, să ne ofere pe viitor informaţii mai multe şi mai
clare.
Anexa 8.

1 1 %.

Materialele din caroul F5 0,85 sunt dintr-o groapă de
animal. Stratul este grupat între 0,4 - 0,6 m, fiind înclinat spre
gura peşterii şi respectiv spre NE. Mai precizăm că notarea
materialului s-a făcut pe adâncimi relative, urmărindu-se
stratul după înclinaţia fragmentelor ceramice şi nu adâncimea,
pentru a nu amesteca materialele. Nivele de călcare erau la
0,46 m, 0,50 m, 0,56 m şi 0,85 m. În tabel se pot vedea şi
procentajele, ceea ce arată că perioada maximă a locuirii este
la -0,60 m. Corelaţia cea mai bună este între ceramica fină şi
uzuală, între ele sunt raporturile cheie. Aceasta confirmă
caracterul pragmatic al comunităţii.
Studiind culoarea ceramicii, vedem care este
dinamica lor pe nuante, pe carouri şi adâncimi. Culorile
'
dominante sunt brunul şi castaniu!, ce ating 80%. În caroul
dominant (F6, -0,60 cu 1 5,4%) predomină brunul inchis cu
cea. 27%. Observăm că domină ceramica în care s-au folosit
cioburi pisate (56,1 %) urmată de cea cu nisip (23,8%). Un
studiu asupra evoluţiei ar fi fost interesant, dar suprafeţele
cercetate sunt încă prea mici pentru asemenea analize,
nefiind unităţi stratigrafice distincte.
Piesele din această categorie sunt în număr mic.
Amintim câteva vârfuri, lame şi aşchii din silex local şi câteva
din obsidian, dar precizăm că cele mai multe au fost
descoperite în poziţie secundară. Dintre cele rare, amintim un
fragment de vârf de la o sulă de cupru.
Dacă uneltele sunt destul de slab reprezentate
procentual, obiectele de podoabă sunt cele mai numeroase
după ceramică. Au fost descoperite mărgele şi plăcuţe.
Mărgelele, mai numeroase, au fost obţinute din piatră, os,
perete de scoică şi aur de râu. Unele dintre mărgele (in
special cele din scoică) erau în curs de prelucrare, ceea ce
arată că execuţia lor a avut loc în peşteră. Deosebit de
interesante sunt două mărgele realizate din rocă dură, ce
aveau un orificiu mai mic de 0,5 mm. Aceeaşi este situaţie se
constată şi în cazul mărgelelor din aur, al căror orificiu este la
fel de mic. Grosimea este cea a unui fir de păr de cal, cu care
este posibil să fi fost perforată scoica; mai greu de explicat
este procedeul şi uneltele cu care s-au făcut perforaţiile in
roca dură. Mărgelele de aur sunt lucrate din benzi subţiri care
au fost tăiate in unghi şi apoi închise, după care a avut loc
finisarea. Unele piese au fost realizate perfect (inchiderea
este aproape completă, nu se vede nici ,sudura");
presupunem că aurul fiind moale, s-a reuşit cu uşurinţă

Note:
1 . Lazarovici - Meşter - Dascălu 1 994; Lazarovici - Meşter
1 995.
2. MB în RepCiuj 1 992.
3. Lazarovici - Meşter 1 995, fig. 1 .
4. Jungbert 1 982, s.v. Cheile Turzii.
5. vezi Rep Cluj, s.v. Cheile Turzii şi Jungbert 1 982.
6. Lazarovici 1 991 , s.v. CT; Lazarovici 2000.
7. inf. M. Rusu: vezi şi Rusu 1 975.
8. Giurcă 1 997, p. 831 -832, 835.
Bibliografie:
Rep Cluj - Repertoriul arheologic al judeţului Cluj, 1 992.
Lazarovici, Gh.- Meşter, M. - Dascălu, L. 1 995 - Cheile Turzii
1 994. Raport de cercetare arheologică şi etnoarheologică,
ActaMN 32/1 , p. 537-574.
Lazarovici 2000 - The main Problems of the Cultural Complex
CCTLNI, Analele Banatului SN 7-8, 1 999-2000, p. 35-52.
Giurcă in V. Giurcă, Geomologia arheologică şi resursele
gemologice actuale din partea de nord a Munţilor Trascău,
ActaMN, 1 997, p. 829.
The new archaeological research al Cheile Turzii in
2003 was focused on the following aims: investigation of the
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fotografii digitale, precum şi o înregistrare video a situaţiilor
arheologice care o solicitau. Colectivul nostru are în vedere,
pentru campaniile viitoare, realizarea unui CD de prezentare
integrală a sitului şi a metodei de săpătură aplicate aici.
În campania 2003, s-a deschis secţiunea V (3 x
3m), plasată la N de secţiunea 1 (1 998), de care este
despărţită de un martor de 0,50 m, şi la E de sec�unea III
(2001 ), de care este despărţită de un martor de 0,30 m;
caroiajul a fost fixat la 1 m faţă de punctul O, iar carourile
numerotate A 1 -C3. Astfel plasată, secţiunea V completează
cercetarea zonei sitului care demonstrase, în anii anteriori, o
densitate remarcabilă de material arheologic.
Stratigrafia geologică, deja prezentată pe larg în
rapoartele anterioare, a rămas neschimbată, cu excepţia unor
perturbări stratigrafice (pene de gheaţă) care afectează pe
alocuri stratul de cultură gravettian.
În ceea ce priveşte succesiunea depozitelor
arheologice, şi campania din anul acesta întăreşte ideea că
partea superioară a depozitului (0,5 m de la suprafaţa actuală
a solului) conţine materiale neolitice şi paleolitice amestecate.
Stau mărturie diferenţele de materie primă şi tehnologie,
materialul litic atribuit unei tradiţii neolitice (lame şi aşchii
masive) fiind realizat preponderent din silicolit. Reamintim că
în anii anteriori s-sau descoperit câteva topoare şlefuite,
realizate din acelaşi material - piesele recuperate în acest an
putând preveni de la prepararea iniţială, prin cioplire, a
suporturilor.
Un argument puternic il reprezintă msa
descoperirea - in extremitatea vestică a secţiunii noastre
(carourile 81 şi C1) - a resturilor unei locuinţe neolitice (o
podea, chirpic puternic degradat, lemn carbonizat şi
fragmente ceramice şi litice). la adâncimea de 0,95 m, deci
mult sub stratul cu material arheologic amestecat, care ajunge
doar la -0,5 m; amintim că, in campania din 2001 , s-au
recuperat, din secţiunea imediat invecinată (III), mai multe
fragmente ceramice, exact la aceeaşi adâncime relativă. Cum
analiza realizată de dl. Gh. Dumitroaia in 2001 le atribuia
culturii Criş, considerăm că şi resturile structurii neolitice
descoperite de noi in acest an pot fi atribuite aceluiaşi orizont
cultural şi cronologic. Ceea ce ne apare ca esenţial este faptul
că respectiva structură neolitică nu pare să fi fost realizată in
urma unei excavări - şi nici o perturbare stratigrafică de
origine geologică nu apare in profil; in consecinţă,
descoperirea ei poate pune in discuţie cronologia intregii părţi
superioare a depozitului de aici, considerat, ca de altfel în
toate siturile paleolitice de pe Valea Bistriţei, ca fiind de vârstă
pleistocenă. Această posibilitate trebuie luată serios in calcul,
mai ales pentru că presupune o severă spălare a depozitelor
pleistocene subiacente, cu importante consecinţe in privinţa
incadrării geocronologice a materialului paleolitic. Observaţiile
paleopedologice şi cele palinologice rămân să clarifice
această problemă.
Ca şi in campaniile anterioare, densitatea
materialului litic şi osteologie este remarcabilă in întreaga
secţiune, cu aglomerări masive de material osteologie şi
resturi de combustie diseminate. S-au prelevat 7 eşantioane
de cărbune pentru datări radiocarbon AMS, din diferite puncte
ale secţiunii şi de la diferite adâncimi, in interiorul nivelului de
concentrare a materialului gravenian (1 ,80-2,1 o m).

Epipalaeolithic and Palaeolithic levels for a correct evaluation
in order to start an interdisciplinary research in this very
interesting site together with Praf. Dr. Paolo Biagi !rom Venice
University, ltaly; destructions made by people which are
looking for antiquities in the area; raw material sources from
the area, flint, stones, pigments used for painting the ponery;
completing the information made by N . Vlassa in Cheile Turzii
area and publishing ali materials. We have organized a survey
at 'Cariera de alabastru' and a smali excavation at 'Peştera
Ungurească'.
In 'Peştera Ungurească' or 'Peştera caprelor' !here
are many disturbances, made over the time, by different
amateurs and archaeologists.
The cave contains several remains dating !rom
Early and Middle Mediaeval period, Roman period, Bronze
"
Age, Coţofeni culture, horizon with "Scheibenhenkel , Petreşti
culture, Epipalaeolithic and Palaeolithic.
We have cleaned a profile to obtain enough
samples for the analysis of the organic materials and dating,
in order to start an interdisciplinary research here in the next
years. Archaeologists and students have made the
excavations. Ali the earth obtained was brought down in the
valley, near the conage, were we have sifted it. This way we
obtained a large amount of archaeological material, very smali
bones as weli as tools and jewels. We have now a large
coliection of charcoal and smali mammals' bones.
The bigger number of sherds belongs to the
"Scheibenhenkel" horizon (82%). We made a statistical
analysis regarding the composition and colour of the ponery.
We also discovered a small n umber of tools (made of stane,
flint, copper etc.), mainly in a secondary position. Our
research brings into discussion a big n umber of jewels, made
by stane, sheli and gold. Most of them are beads, but !here
are also 3 golden thin plates. We suppose that the gold was
obtained from Arieş River, which is clase to Cheile Turzii.
We investigated Hăşdate spring and established
what kind of raw materials the area offered for prehistorical
communities.

140. Piatra Neamţ, jud. Neamţ
Punct: Poiana Cireşu/ui
Cod sit: 120735.04
Colectiv: Marin Cârciumaru - responsabil, Mircea Anghelinu responsabil sector, Monica Mărgărit - responsabil sector,
Marian Cosac - responsabil sector (UV Târgovişte), Ovidiu
Cârstina - responsabil sector (CNMCD Târgovişte)

Cercetarea sitului paleolitic de la Poiana Cireşului a
fost condiţionată şi în această campanie de densitatea
mărturiilor activităţii omului paleolitic prezente aici. Strategia
de exploatare a informaţiei arheologice a respectat, şi în acest
an, obiectivele paleoetnografice propuse încă de la debutul
cercetării acestui sit de către colectivul nostru. Întrucât metoda
(planimetrică) a fost prezentată în rapoartele noastre
anterioare, nu mai insistăm aici asupra ei. Facem doar
menţiunea că, alături de desenarea integrală cu culori de cod
a materialului arheologic, anul acesta am realizat şi o serie de
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Aglomerarea de material litic şi faunistic este completată de
p[ezenţa a şase pietre masive, foarte probabil parte a unei
structuri de locuire distruse. Interesantă, în campania din
acest an, este apariţia, în cadrul materialului osteologie, a
două fragmente de corn, prea puţin prezent deocamdată în
campaniile anterioare, a unor oase de bovidee masive, ca şi a
unor lame şi aşchii din agat, care măresc spectrul - şi aşa
foarte larg - al surselor de materie primă. in această ultimă
privinţă, cercetarea în amonte a văii micului afluent al Bistriţei,
Doamna, nu a condus la descoperirea, în aluviunile sale, a
vreuneia din rocile utilizate în gravettian. Cu excepţia
menilitului şi gresiei silicioase, ambele prezente în depozitele
din imediata vecinătate a sitului, materia primă (mai multe
varietăţi de silex, jasp, opaluri, şist negru) provine fie din
aluviunile Bistriţei (complet acoperite de apele barajului
actual), fie de la o distanţă mai mare (cum este cazul silexului
zis "de Prut", sau al silexului hidrotermal alburiu, provenit,
probabil, din Transilvania). Chiar dacă, în stadiul actual al
cercetărilor, identificarea precisă a surselor de materie primă
este departe de a fi realizată, rămâne cert că situl de la
Poiana Cireşului mărturiseşte un areal de aprovizionare extins
pe sute de kilometri, în mai multe direcţii.
Densitatea deosebită a materialului nu ne-a permis
epuizarea întregii secvenţe arheologice, cercetarea părţii
inferioare a depozitului rămânând misiunea campaniei
următoare. O statistică preliminară, realizată pe şantier, a
oferit, în linii generale, acelaşi spectru tehno-tipologic observat
şi în anii anteriori; situaţia nu este mult diferită nici din punctul
de vedere al exploatării materiei prime, unde menilitul
constituie tipul de rocă predominant.
Concentrarea locuirii paleolitice în partea nordică a
poienii pare a fi certă, după cum arată şi un mic sondaj (1 x 1
m) realizat de noi la S de arealul cercetat începând cu anii '60,
în zona cultivată astăzi cu porumb - şi în care, deşi stratigrafia
geologică pare similară, materialul paleolitic nu apare decât în
partea superioară a depozitului. Chiar şi în limitele expuse,
aşezarea paleolitică de aici se extinde pe cel puţin 1 00- 1 50
m2, necercetaţi încă şi, pe baza observaţiilor realizate până
acum, ea reprezintă deja una dintre cele mai bogate şi mai
bine conservate aşezări paleolitice de pe Valea Bistriţei.
Invocăm aici, ca argumente în această privinţă, condiţiile de
conservare a faunei şi densitatea materialului litic şi a urmelor
de locuire (raportate la extensiunea săpăturilor efectuate până
acum), descoperirea, în timpul procesului de curăţare şi
conservare a materialului osteologie, a câtorva obiecte de
artă, în curs de studiu şi publicare, dar şi metoda de
exploatare a informaţiei arheologice, care va transforma, cu
siguranţă, situl de aici într-un punct cheie pentru înţelegerea
variabilităţii culturale gravettiene pe Valea Bistriţei.
Menţionăm că un studiu tehnologic, realizat pe un
eşantion de peste 4500 de piese gravettiene din acest sit,
realizat de colectivul nostru, în colaborare cu dr. Geraldine
Lucas (Univ. Bordeaux 1), se află în stadiul de finalizare şi
publicare. De asemenea, întregul material faunistic recuperat
de colectivul nostru până acum este conservat preliminar şi
pregătit pentru studiul arheozoologic şi tafonomic, iar un
eşantion de 50 de unelte litice vor face, în curând, obiectul
studiilor traseologice.
Anexa 9.

România - cam pania 2003

141. Pietroasa Mică, corn. Pietroasele, jud. Buzău
Punct: Gruiu Dării
Cod sit: 48539.0 1
Colectiv: Valeriu Sîrbu - responsabil ( M Brăila), Sebastian
Matei (MJ Buzău), Vasile Dupoi (USH Bucureşti), Roxana
Matei (Buzău), Dan Ştefan (SC Net4You SRL), Laura Moţei
(FU Berlin) şi studenţii Anne Kellner, Verena Tiedtke, Olliver
Dietrich, Tobias Mortz (FU Berlin), lrinel Proca, Cristina
Garganciuc, Maria Duţescu (FIB), Cristian Aldea (UDJ Galaţi),
Nicolae Lazăr (UO Constanţa). Analize zooarheologice:
Adriana Stan (Univ. Bucureşti) şi Adrian Bălăşescu (MNIR
CNCP). Analize antropologice: Andrei Soficaru (CCA
Bucureşti
Situl se află pe un promontoriu înalt de 534 m,
înconjurat din trei părţi de laturi abrupte, ce a fost locuit în
eneolitic (culturile Cernavoda le şi Cucuteni B), epoca
bronzului (cultura Monteoru) şi a doua epocă a fierului. Cele
mai importante vestigii datează din sec. 1 a. Chr.- 1 p. Chr.,
când aici a existat o incintă sacră.
În 2003 s-au continuat săpăturile din campaniile
precedente şi au fost începute alte şase suprafeţe (S 17, 18,
1 9, 20, 21 ' 22).
Fortificaţia consta dintr-un zid de piatră din dale
semifasonate ce a avut, pe latura de SV, o lăţime de
aproximativ 2,20 m, paramentul interior, îndeosebi al fundaţiei,
păstrându-se pe o înălţime de maximum 1 ,25 m, în opt asize.
in această campanie fortificaţia de pe latura de SV a fost
cercetată doar în S 2, prin extinderea acesteia spre NE cu
încă 2 m şi prin săparea martorului dintre S 1 şi S 2, cu scopul
de a observa mai bine structura şi modul său de construcţie
într-o zonă în care el s-a păstrat cel mai bine. După această
operaţiune s-a observat următoarea situaţie: din paramentul
interior pleca un alt zid, păstrat pe o lungime de 1 ,50 m, pe
direcţia E - V, făcând un unghi ascuţit cu acesta. Oalele
acestui zid erau întreţesute cu paramentul interior al zidului de
incintă, ceea ce demonstrează că ele s-au ridicat în acelaşi
timp. La 2,50 m de zidul adosat, oarecum paralel cu acesta,
se afla o masă compactă de pietre şi dale, cu o lăţime de cea.
1 m; rămâne pe viitor să ne lămurim cu această situaţie, prin
extinderea S 2 spre NV.
Latura de NV a fortificatiei a fost cercetată, tot
parţial, prin S 1 O şi S 1 2. in S 1 O, ch iar la marginea platou lui,
a fost dezvelită o zona compactă de bolovani, aflaţi în
dezordine şi având pământ roşietic printre ei, ceea ce ar
sugera faptul ea reprezintă o porţiune din emplectonul zidului
de pe latura de NV; de asemenea, pe pantă s-a observat un
şir de blocuri masive din calcar, parţial fasonate, şi zone
compacte de piatră, ceea ce ar putea indica structuri de
susţinere a acesteia. in colţul de V al S12, pe o lăţime de 0,70
m şi o înălţime de 0,50 m, s-au observat dale de piatră, pe 3
asize, care ar putea indica paramentul interior al zidului de pe
latura de nord.
in secţiunea S9, în zona unde se află dărâmătura
fortificaţiei, în grund, s-au delimitat două gropi, cu diametru! de
aproape 1 m, săpate din nivelul dacic, de la -0,90 -1 m, ele
adâncindu-se până la aproximativ -2 m; materialele recoltate
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Inventarul descoperit, în marea lui majoritate în
complexe, este bogat şi variat.
Vasele ceramice descoperite includ aproape toate
tipurile olăriei dacice din sec. 11 a. Chr. - 1 p. Chr., modelate cu
mâna sau la roată, arse oxidant sau inoxidant. Din cadrul
acestora vom aminti pe cele mai des întâlnite: borcane, vase
de provizii, ceşti-opaiţ, fructiere, cupe cu picior, kantharoi,
străchini, baluri, strecurători, capace etc. decorul fiind plastic,
incizat, lustruit, pictat ori realizat în tipar.
Din fier, bronz, argint, piatră ori lut s-au descoperit
unelte şi ustensile (cuţite, cosoare, undiţe, greutăţi, râşniţe,
eule, fusaiole şi rondele etc.), podoabe şi accesorii
vestimentare (fibule, cercei, inele, pandantive, brăţări,
mărgele, ace de păr etc.), piese de harnaşament (zăbale şi
psalii, pinteni etc.), arme (vârfuri de săgeţi şi de suliţe, cuţite,
bile de praştie), apoi monede dacice şi romane, scoabe, cuie
şi piroane etc.
Trebuie semnalat numărul mare de cuţite din fier (şi
raritatea altor tipuri de unelte, îndeosebi cele agricole ori de
prelucrare a lemnului şi pietrei din zonă), de podoabe şi
accesorii vestimentare (îndeosebi fibule şi mărgele), de
fusaiole, rondele şi de piese de harnaşament.
Importurile constau, indeosebi, din amfore şi alte
recipiente din lut ori sticlă, elenistice.
Dorim să precizăm câteva lucruri pentru a inţelege
tipul de sit de aici. Deşi s-a cercetat aproape o treime din sit
(cea. 1 000 m2) aici n-au fost descoperite in situ complexe de
locuire (bordeie, locuinţe de suprafaţă), ateliere ori gropi.
Analiza resturilor de oase din 1 2 complexe a dus la
identificarea a câte unui os uman izolat in 3 complexe, toate
provenind de la maturi (expertize efectuate de Andrei Soficaru
şi Adriana Stan).
De asemenea, anlizele zooarheologice din 12
complexe de tip moviliţă, efectuate de Adriana Stan şi Adrian
Bălăşescu, permit câteva observaţii preliminare. Peste două
treimi din fragmentele de oase provin de la părţi de corp seci,
fără valoare nutritivă ridicată, iar circa o treime numai de la
cranii, ceea ce sugerează o selecţie. Predomină zdrobitor
animalele domestice (95,2%), iar pe specii ovicaprinele,
porcinele şi taurinele, dar există şi resturi de cai şi câini.
Deşi in număr restrâns, sunt de menţionat
materialele din sec. IV-III a. Chr., indeosebi de borcane, vase
tronconice şi castroane cu decorul caracteristic, rezultate, cu
precădere, din suprafaţa S9, unde s-a ajuns la nivelul din
epoca bronzului.
Campania din acesta nu ne-a permis decât
cercetarea câtorva complexe Monteoru, tot din S 9, dar unde
s-au descoperit materiale caracteristice mai multor etape ale
acestei culturi.
Piese izolate din eneolitic şi epoca bronzului au fost
găsite atât in dărâmătura fortificaţiei, cât şi in stratul de
cultură, ele fiind antrenate in straturile superioare in urma
nivelărilor executate de geto-daci.
Toate piesele descoperite au intrat în patrimoniul MJ
Buzău, in laboratoare efectuându-se operaţiunile de
conservare-restaurare a lor şi, in mare parte, au fost deja
desenate.
S-au folosit mijloace clasice şi moderne de
înregistrare a descoperirilor: staţii GPS, aparate fato clasice şi

sunt dacice, respectiv cioburi cenuşii de la vase lucrate la
roată, plus un fragment de picior de cupă pictat cu vopsea
roşie. Rămâne pe viitor să lămurim funcţionalitatea acestor
gropi, dar este posibil ca ele să reprezinta gropi de stâlpi care
făceau pa�te din infrastructura fortificaţiei de pe latura de NV.
lntrucât pe latura de N zidul s-a aflat pe marginea
platoului este posibil ca el să fi avut rambleu, iar pe pantă să fi
existat structuri de susţinere. Din anul 2004, la campania de
săpături va participa şi un colectiv de arhitecţi condus de
Monica Mărgineanu-Cârstoiu.
in nici o suprafaţă nu a fost atins sterilul arheologic,
însă in S 9 s-a ajuns la adâncimi cuprinse între -2,1 O 2 ,20 m,
fără a se epuiza însă stratul cu artefacte. Trebuie menţionat
faptul că grosimea mare a depunerilor arheologice din
această zonă se datorează apropierii ei de vestigiile zidului de
pe latura de NV.
in această campanie au fost identificate şi cercetate,
total sau partial, 35 de complexe, după cum urmează: 1 6
complexe d e tip moviliţă cu ring d e pietre l a bază, uneori cu
vetre in situ sau depuse în ele; 9 vetre izolate; două complexe
adâncite ce aparţin nivelului de cultură monteorean; 6
complexe cu aglomerări de bolovani (C 48), oase de animale,
unele in conexiune anatomică (C 49) ori fragmente ceramice
împreună cu oase şi pietre (C 58, 60, 61 , 72), plus 2 gropi de
stâlpi de la zid.
Cele mai numeroase complexe sunt cele de tip
moviliţă cu ring de pietre la bază; unele dintre aceste
complexe se aflau pe un pământ galben, depus în prealabil,
probabil cu scopul de a purifica locul. Majoritatea complexelor
conţin un bogat şi variat material arheologic, cum ar fi:
monede, fibule din argint, bronz şi fier, cercei, pandantive şi
ace din bronz, cuţite, psalie, rotiţă de zăbală, vârfuri de săgeţi
din fier, fusaiole, râşniţe din tuf vulcanic şi o cantitate foarte
mare de vase ceramice, cum ar fi borcane, fructiere, căni,
castroane, ceşti-opaiţ, capace, vase de provizii etc.
Ca exemple, vom prezenta, succint, două complexe
de tip moviliţă:
Complexul 45, din S 1 8, carou! D (D = 1 ,90 x 1 ,40 m),
observat la adâncimea de O, 1 5-0,20 m, avea baza ring ului din
pietre la -0,60/-0,65 m, aşezat pe un strat de pământ gălbui,
evident depus. În complex au fost descoperite fragmente
ceramice de la 4-5 vase întregibile (2-3 borcane, un pithos, un
castron cu vopsea vişinie), o monedă din bronz, o mărgică de
sticlă, cuţit din fier, oase de animale, foarte multă lipitură arsă;
s-a cercetat doar o treime din acest complex, întrucât restul
intra în profil.
Complexul 46, din S 1 8, carou! B (D = 1 ,30 m), identificat la
0,22 -0,25 m, cu baza situată la -0,55/-0,60 m, avea ring de
pietre; umplutura consta dintr-o masă circulară de lipitură
arsă, depusă in diverse feluri, plus fragmente ceramice; în
interiorui lui erau alte trei ringuri mai mici, cu diametre de cea.
0,40 m. În complex s-au descoperit: un capac de vas, lucrat la
roată, un pinten din fier, un picior de fibulă din argint, o
monedă de argint romană republicană, cuţite din fier,
fragmente de râşniţă din tuf vulcanic, peste 1 00 de fragmente
de lipitură arsă, unele de 6-8 cm.
Aceste complexe se datează în sec. 1 p.Chr., mai
probabil în a doua lui jumătate.
-

-
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digitale, camere video etc., s-au efectuat analize de sol şi ale
faunei, îndeosebi din complexe. S-au luat, de asemenea,
măsuri primare de protecţie şi conservare a zidurilor şi a
complexelor descoperite, prin sprijinire cu bare de fier şi pietre
ori acoperire cu foli de plastic, pietre şi pământ; s-au pus
indicatoare de metal privind locul unde se află situl şi faptul că
este un monument protejat de lege.
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pa�ial in suprafaţa sec�unii S VIII, astfel că a fost necesară
extinderea acesteia prin două casete practicate. una in
peretele vestic, cu dimensiunile de 2 x 1 m, şi alta in cel estic,
cu dimensiunile de 2,55 x 1 m. M 27 a apărut in carourile 3 4, aproximativ in zona mediană a sec�unii.
Mormântul 25. Inhumat, copil, decubit dorsal, orientat S
2900%o, oasele erau puternic afectate de acizii din sol. Groapa
mormântului, dreptunghiulară, cu dimensiunile de 1 , 36 x 0,62
m, a apărut la adâncimea de 1 ,30 m faţă de nivelul actual de
călcare, fiind săpată până la adâncimea de 1 ,55 m. Inventarul
mormântului este constituit dintr-un vas borcan, fragmentar,
lucrat la mână, din pastă cu pietricele şi cioburi pisate, de
culoare galben-castanie, arsă neuniform, având buza uşor
răsfrântă şi fund plat nemarcat, depus la picioare.
Mormântul 26. Inhumat, matur, decubit dorsal, orientat S
2770"/oo. Groapa, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile
de 1 ,96 x 0,61 m, s-a observat de la adâncimea de 1 ,30 m şi
a fost săpată până la -1 ,47 m . Oasele, afectate de solul în
care au stat, erau foarte friabile. Braţele erau întinse pe lângă
corp, cu palmele pe şolduri, iar picioarele întinse, paralele.
Fără inventar.
Mormântul 27. Inhumat, matur, decubit dorsal, orientat S
2500"/oo. Groapa, dreptunghiulară, cu dimensiunile 2,26 x 1 m
s-a observat la adâncimea de 1 ,27 m faţă de nivelul actual de
călcare şi cobora până la 1 ,80 m. Deasupra scheletului, la
adâncimea de 1 , 53 m, a fost identificat un os lung de animal
( 0,65 m), aşezat de-a lungul piciorului drept. Inventar: 1 .
oglindă de bronz, fragmentară, ruptă din vechime, în partea
dreaptă a capului; 2. cercei (?) din sârmă de bronz, lângă
urechea dreaptă; 3. pensetă din bronz, depusă in zona
gâtului; 4. pandantiv (?) din bandă de bronz, fragmentar, in
apropierea umărului stâng ; 5. mărgele de cornalină ( 1 2) ,
chihlimbar ( 1 5) , coral (1), pastă de sticlă ( 1 ) şi marmură ( 1 ) ,
răspândite din zona gâtului până deasupra bazinului; 6.
cuţitaş din fier, puternic oxida!, plasat lângă braţul drept; 7. tub
din os pentru ace, fragmentar; 8. fusaiolă din lut, lângă piciorul
drept; 9. vas borcan, fragmentar, lucrat la mână, din pastă
grosieră, de culoare cenuşie, arsă neuniform, buza lipseşte,
fundul plat, nemarcat, este mai mare decât gura; depus între
călcâie.
În partea de N a secţiunii S VIII, intre carourile 7 şi
1 0, s-a ajuns la sterilul arheologic la adâncimea de 1 ,75 m
fără a se identifica morminte. În carourile 1 1 şi 1 2 săpătura a
coborât până la -2,65 m, datorită apariţiei sub stratul de
pământ cafeniu-gălbui a unui strat de pământ negru,
compact, gros de aproximativ 0,50 m, cu urme de vegetaţie
descompusă, fără vestigii arheologice. [Eugen Marius
Constantinescu, Gabriel Stăicuţ].

Planşa 51 -B.

1 42. Pietroasele, corn. Pietroasele, jud. Buzău
Cod sit: 48496.05

Colectiv: Eugen-Marius Constantinescu, Gabriel Stăicuţ,
Laurenţiu Grigoraş (MJ Buzău), Mihaela Denisia Liuşnea
(UDJ Galaţi).
Pe şantierul arheologic Pietroasele campania de
cercetări arheologice 2003 s-a desfăşurat în perioada 1 iulie 30 august 2003, lucrările executându-se în 3 sectoare: c. la
Staţiunea de Cercetări Viti-Vinicole, Sector Administrativ,
coordonator de sector prof. dr. Eugen - Marius
Constantinescu, asistent Stăicuţ Gabriel; d. Valea Bazinului,
supraveghetor de sector Laurenţiu Grigoraş; e. Edificiul cu
hypocaust, coordonator de sector Mihaela - Denisia Liuşnea.
Din motive obiective, în sectorul a. Castrum, sector B, coltul
de sud-est, nu s-a lucrat. În sectorul c. La Grădiniiă,
cercetările s-au incheiat. intre 1 şi 1 8 iulie la lucrări au
participat şi studenţii din anul 1 ai Facultăţii de Istorie Teologie ai UDJ Galaţi, aflaţi in practică. După data de 1 8 iulie
şi până la 30 august cercetările au continuat numai cu
lucrători angajaţi.

in sectorul c. Staţiunea de Cercetări Viii - Viticole,
Sector Administrativ, s-au deschis două secţiuni S VII şi S
VIII, amplasate la S, respectiv la N de blocul-cămin al staţiunii.
Secţiunea S VII, amplasată la distanţă de 0,30 m V
de S VI, cu dimensiunile de 1 7 x 2 m, a fost trasată cu scopul
de a asigura cercetarea pă�ii de V a locuinţei L 1 apa�inând
culturii Dridu (sec. IX - X p. Chr.), locuinţă identificată şi pa�ial
cercetată in campania 2002. Primele materiale arheologice
apa�inând locuinţei L 1 au apărut la adâncimea de 1 m faţă
de nivelul actual de călcare. Suprafaţa acestei pă�i a
complexului de locuire se extindea spre vest dincolo de
limitele secţiunii, fapt ce a impus deschiderea unei casete cu
dimensiunile de 4,90 x 1 ,50 m, amplasată in carourile 3-5,
astfel fiind identificate limitele complexului. Locuinţa
semiingropată a fost cercetată până la adâncimea de 1 ,74 m,
la care a apărut podeaua amenajată prin bătătorire. in
umplutura gropii au apărut fragmente ceramice, pietre cu
urme de ardere, chirpic, oase de animale, coji de ou. cărbuni,
precum şi un inel din sârmă de bronz răsucită . În restul
secţiunii S VII săpătura s-a oprit adâncimea 1 , 1 O m, fără a se
semnala prezenţa vreunui complex arheologic.
Secţiunea S VIII a fost amplasată la nord de blocul
cămin, in perimetrul Cimitirului 2, spre est de secţiunea S V şi
a avut dimensiunile de 25.80 x 3 m. La adâncimea de 1 ,30 m,
in urma răzuielii, s-au identificat gropile a trei morminte, toate
dispuse in partea sudică a secţiunii, in carourile 1 - 4. Două
dintre aceste morminte, M 25 şi M 26, au fost identificate doar

În sectorul d. Valea Bazinului,
s-a urmărit
epuizarea S 1/1 999 cu lungimea de 25 x 2 m, unde au apărut
resturi materiale din epoca fierului (Hallstatt şi La Tene), sec.
IV p. Chr. şi din evul mediu.
Situ! este amplasat pe o terasă din stânga Văii
Urgoaia şi la V de platoul pe care este situată localitatea
Pietroasa Mică, de care este separată printr-o pantă foarte
adâncă (diferenţă de nivel de cea. 40-45 m), cu stâncă de
calcar la suprafaţă. Terasa are o formă alungită (cu axul lung
pe direcţia N - S) şi coboară de la est spre vest, diferenţa de
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comunicau între ele, poate cu rol de caldarium, de existenţa
unui praefumium, de incăperea cu pardosea din cărămizi
pavimentare aşezate pe lungime şi lăţime, de tuburi de
canalizare cu mufe, olane şi de numeroase alte materiale de
construc�i. S-au practicat atunci încă trei secţiuni cu
dimensiuni şi orientate NE - SV, din care cea mai mare de-a
lungul şoselei care teagă Pietroasele de Şarânga.6 La NE de
încăperile A şi 8 se afla camera cu paviment (C), pe sub care
trecea un canal de aducţie a apei {din olane), după cum o
demonstrează şi dispunerea diferită a unora din cărămizile
pavimentare. La Vest de această încăpere există încă o
cameră cu pi/ae de mici dimensiuni.7
Lucrările de intre�nere din anul 2003 au permis o
atentă analiză a edificiului ajungându-se la concluzia că
planurile publicate in 1 977 şi 1 980 pot fi completate. Mai mult,
există deosebiri semnificative intre informaţiile oferite de
aceste planuri şi ceea ce am constatat pe teren.
În primul rând trebuie subliniat faptul că tehnica de
construcţie- şi planul însuşi al edificiului dovedesc existenţa
unor etape diferite de construcţie, cel puţin două, dacă avem
în vedere materialul tegular refolosij pentru a construi zidurile
din parte estică a edificiului (încăperile C, E, F) - fragmente de
cărămizi pavimentare sau olane, cărămidă pisată grosier in
liantul care leagă blocurile de piatră etc. Prezenţa in
compoziţia mortarului acestor ziduri a cărămizii pisate, ne face
sa credem ca refacerea datează de la inceputul secolului IV p.
Chr.
Pentru prima etapă de construcţie, ce nu poate fi
datată deocamdată decât poate cu ajutorul unităţii militare
amintite mai sus, ce a participat la construcţie, se poate
constata un sistem riguros, specific standardelor romane.
Sala A (notată de M. Tzony), are dimensiunile de
cea. 4,40 x 5 m şi este prevăzută cu hypocaust şi două nişe,
una descrisă in 1 980, alta descoperită pe latura de sud a
incăperH, adăpostind un labrum (bazin cu apă călduţă), având
in vedere că se află ingropat in pardosea, in imediata
apropiere a primului rând de suspensurae (pilae) , stâlpi ce
susţineau pardosala. Din păcate, bazinul este suprapus
parţial, la vest, de o clădire modernă. Adâncimea bazinului, de
la nivelul pardoselei este de 0,43 m, iar pereţii laterali
păstrează o tencuială solidă, rezistentă la apă (opus
signinum}. Având in vedere faptul ca este dispus şi in
vecinătatea gurilor de foc ale praefurnium-ului de pe latura
vestică a incăperu, este foarte probabil ca bazinul să fi servit
la crearea aburilor prin introducerea in apă a unor bolovani
încinşi, funcţionalitatea camerei A fiind foarte probabil cea de
laconium (incăperea cu abur fierbinte). Pe fundul bazinului se
mai păstrează, in situ, o placă mare de marmură de cu
dimensiunea de 0,50 x 0,42 m.
Revenind la pardoseaua încăperii A, aceasta a fost
realizată prin suprapunerea a trei rânduri de plăci pavimentare
dreptung�iulare încastrate in straturi consistente de mortar. În
partea sudică a acestei încăperi au fost identificate, in situ,
pilae solide realizate din olane de tip coamă, suprapus şi
legate cu mortar. În colţul nord-vestic s-a găsit un fragment de
râşniţă (meta) de calcar.
Sala 8. Sata A comunică la est cu o altă sală, notată
cu 8 de M. Tzony, prin intermediul a trei guri boltile, din

nivel intre cele două capete ale S 1/2003 fiind de aproximativ 5
m. Anul acesta am terminat cercetarea S 1/1999 pe care am
prelungit-o apoi cu o suprafaţă de 55 x 2 m, denumită S
1/2003. Cercetarea acestor suprafeţe a condus la completarea
informaţiilor obţinute in campanii!� anterioare, precum şi la
descoperirea unor noi complexe. In total au fost cercetate 6
complexe: 3 locuinţe, un cuptor şi 2 gropi. Dintre acestea au
fost epuizate Gr. 1 (Cpl. 2), locuinţa 1 (Cpl. 6) şi cuptorul
aparţinând acestei locuinţe (Cpl. 5). Gr.1 are o forma
cilindrică, cu diametru! maxim de 1 ,60 m, ingustându-se spre
bază si conţine fragmente de factură La Tene, oase, lipitură
arsă si lemn carbonizat. Locuinţa 1 (Cpl. 6) are forma
rectangulară cu una din laturi de aproximativ 3,50 m şi intră,
parţial, in profilul de E al secţiunii. În profil se observă o
groapă de par aparţinând locuinţei şi care taie parţial Gr. 1 .
Locuinţei 1 ii aparţine u n cuptor (Cpl. 5),care avea formă
circulară, cu diametru! de aproximativ 0,70 m, înălţimea de
0,35 m, iar pereţii aveau grosimea de 0,08-0,1 0 m. Bolta
cuptorului e realizată din lut nisipos amestecat cu pietricele, la
baza acesteia utilizându-se şi câteva pietre. De o parte si alta
a gurij cuptorului au fost aşezate o piatră alungită si o
cărămidă de factură romană. Materialul ceramic descoperit
este sărăcăcios, însă instalaţia de încălzit şi cărămida folosită
datează această locuinţă in cultura lpoteşti-Cândeşti
[Laurenţiu Grigoraş].
În sectorul e. Edificiul cu hypocaust, ce se află la
cea. 400 m E de castrul roman, continuând activitatea din anii
precedenţi, in campania din anul 2003 s-au efectuat lucrări de
întreţinere şi conservare. Campania s-a desfăşurat in
perioada 1 -18 iulie 2003 şi s-a realizat cu ajutorul studenţilor
de la UDJ Galaţi.
Obiectivul cercetat se află in zona de trecere de la
deal la câmpie (Câmpia Gherghiţei), pe glacisul coluvio
proluvial format la poalele masivului calcaros lstriţa (749 m
altitudine). 1 Astfel, jumătatea inferioară a versantului lstriţei
este acoperit cu un deluviu gros format ca urmare a spălării
materialului de pe versant, calcare miocene.
Edificiul respectiv a făcut obiectul investigaţiilor
arheologice, încă din anii 70 ai veacului trecut, întreprinse de
Magda Tzony2. Atunci, în 1 975, în urma deschiderii unei
secţiunii NNV - SSE, S 1 , de 24 x 1 ,50 m, perpendiculară pe
şoseaua Şarânga-Pietroasele, au fost descoperite ruinele unui
complex thermal, mai exact o încăpere cu hypocaust. cu ziduri
din piatră de calcar legată cu mortar, formând doi paramenti,
iar spaţiul dintre aceştia a fost umplut cu emplecton. În curs � l
cercetărilor au fost identificate fragmente de materiale
tegulare cu ştampila C.P.F. (Legio XI Claudia Pia Fidelis) şi
CI.Ant. (Antoniniana), care indică prezenţa militarilor din
această unitate militară romană de elită3 sau doar a
materialelor tegulare realizate în officinae-le acesteia, în acest
punct, la nivelul secolelor 11-111 p. Chr. Probabil aceştia au
ridicat şi edificiul thermal. Tot atunci au fost descoperite: un
canal de aducţie a apei, numeroase alte materiale de
construcţie şi urmele unor ziduri care indicau existenţa
diverselor încăperi ale edificiului, vestibul, palaestra, ş.a.4•
Lucrările au fost reluate mai târziu, iar în 1 980, Magda Tzony
a publicat un Raport5, in care amintea de cele două încăperi
cu hypocaust (A şi B pe planul anexat raportului), care
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ln total au putut fi puse in evidenţa mai multe
încăperi, care au putut avea diverse func�onalită�: caldarium,
laconium, apoditerium etc. Dimensiunile edificiului, relativ
reduse camere de cea. 4,08 x 4,70 m in medie, ne fac să
presupunem că nu este vorba de un complex thermal aflat la
dispoziţia militarilor din castru, deşi cu siguranţă şi acesta
avea thermae. De asemenea, prezenţa fragmentelor
numeroase de marmură, şi nu numai, ne duc cu gândul la un
edificiu luxos. Se poate ca această construcţie să fi fost
incorporată unei case apa�nând unui demnitar roman, unui
personaj important. Lucrurile sunt neclare şi in ceea ce
priveşte datarea complexului. Dar pentru a putea reconstitui
istoria acestui complex ar fi necesară continuarea
investigaţiilor în perimetrele învecinate
Deocamdată edificiul a fost acoperit cu 6 tone de
nisip pentru a asigura protejarea lui până in momentul in care
se va putea realiza o construcţie, care să-I protejeze de
intemperii şi mai cu seamă de vandalismul oamenilor [Mihaela
Denisia Liuşnea).

cărămidă, realizate in partea inferioară a unui perete din
piatră, ce avea o grosime de 1 ,20 m.
Sala B are dimensiunile de 4,70 x 4,08 m.
Deschiderea maximă a gurilor este de 0,30{),40 m, . iar
înălţimea lor este de 0,70 m. incăperea a jucat probabil rol de
caldarium (se afla aici un bazin cu apă caldă), având in
vedere vecinătatea cu laconium, gurile pentru aerul fierbinte şi
canalul din peretele sudic (tubt) , cu dimensiunea de 0,30 m,
dispus la circa 1 ,27 m de peretele de est, care făcea legătura
cu două canale ce străbăteau o altă încăpere - notată de noi
cu G., pe sub pardoseală.
Sala O. La V, încăperea B comunică, printr-o
deschidere de 1 ,30 m, cu o altă încăpere, notată cu O de M.
Tzony, în care se pot observa intervenţii târzii, ziduri, culoare
etc. Din păcate aceasta nu a putut fi cercetată decât parţial, o
parte fiind suprapusă de actuala şosea care leagă Şarânga de
Pietroasele.
Sala G. Canalele din incăperea G sunt refăcute mai
târziu probabil, la realizarea lor folosindu-se cărămizi
pavimentare sparte, din care s-a recuperat .o parte. Astfel,
cărămizile sparte in lung, cu dimensiunile de cea 0,37 x 0,21
m şi o grosime de 0,30 m. erau dispuse pe cant, pe două
şiruri paralele, la o distanţă una de alta de 0,09 m. Deasupra
acestor şiruri erau dispuse cărămizi intregi 0,37 x 0,26 m. Au
fost descoperite două canale, unul care pleca din dreptul
canalului din peretele sudic al sălii B şi altul din peretele vestic
al sălii G. Cele două canale făceau joncţiunea undeva pe
peretele sudic al sălii G in care era practicat un alt canal cu
dimensiunile de O, 15 m. Sala putea să fi fost tepidarium
(încăpere cu transpiraţie uşoară), canalele fiind destinate
circulaţiei aerului cald.
Sala F. Am notat cu F incăperea ce se află la E de
sala G şi la S de sala E. Lăţimea încăperii este aceeaşi cu a
sălii G, de 4,60 m, însă funcţionalitatea şi lungimea ei nu au
putut fi determinate datorită unor intervenţii moderne care au
distrus pereţii de V, parţial, şi E complet. S-au descoperit însă
fragmente de plăci de marmură ceea ce ne face să credem ca
era o sală elegantă, de mici dimensiuni, poate apodyterium
(vestiarul).
Sala E. La N, incăperea F comunică cu încăperea
notată de noi cu E 3,70x5m, printr-o deschidere de 0,70 m, iar
aceasta cu încăperea C, printr-o deschidere tot de 0,70 m,
cele două deschideri fiind dispuse pe aceeaşi linie. La est de
sala E a apărut un alt zid ce delimita probabil un alt spaţiu,
care nu a putut fi urmărit însă deoarece este suprapus de un
zid modern de piatră.
incăperea E este o sală cu paviment asemănător cu
cel din incăperea C, descris de M. Tzony, cu aceeaşi
caracteristică, dispunerea diferită a plăcilor de teracotă, cu
dimensiunea de 0,35 x 0,27 m, grosimea fiind de 5 cm,
încastrate în mortar, deasupra canalului de aducţie ce pleacă
din incăperea O, străbate sala C 4,80 x 5 m, apoi F, chiar pe
mijloc, şi a cărui capăt dublu, cu o suprapunere pe verticală, a
fost identificat sub pragul deschizăturii dintre cele două
încăperi F şi E. La capăt, conductele sunt din cărămizi
pavimentare din care s-a realizat un jgeab de scurgere,
acoperite cu alte cărămizi ca şi în cazul canalelor din
incăperea G.

··

Planşa 52-A.

Note:
1 . Mihai lelenicz, lleana-Georgeta Pătru, Mioara Ghincea,
Subcarpaţii României, Editura Universitară, Bucureşti, 2003,
p. 19,
2. Gheorghe Diaconu, Magda Tzony, Eugen Marius
Constantinescu şi Vasile Drâmbocianu, L'ensemble
aecheologique de Pietroasele, în Dacia NS 21 , 1977, p. 199207
3. Unitatea a fost transferată de Traian, în 105-106 d. Hr., pe
limes-ul dunărean, unde va rămâne până la sfârşitul stăpânirii
romane. Sediul acesteia a fost la Durostorum (Silistra), pe
malul drept al Dunării.
4. Ibidem, p. 203, fig. 4, p. 205 şi urm.
5. Magda Tzony, Termele de la Pietroasele, Materiale 1980,
p. 348-350
6. 1bidem
?. Ibidem

143. Platoneşti, corn. Săveni, jud. lalomiţa
Punct: platoul Hagieni
Cod sit: 944 1 o. 02

Colectiv: Elena Renţa (MJ lalomiţa)
Cercetările arheologice din aşezarea hallstattiană
situată pe platoul Hagieni, la care a participat şi Simona
Munteanu, restaurator la MJ lalomiţa, s-au desfăşurat in lunile
august - septembrie 2003.
Noile secţiuni trasate (S.VI; S VII; S VIII), orientate
N - S şi perpendiculare pe marginea terasei, au urmărit
sondarea părţii centrale şi vestice a suprafeţei pe care au fost
descoperite fragmente ceramice din prima epocă a fierului,
individualizată de restul terasei prin două văi adânci.
Suprafaţa totală cercetată a fost de cea. 1 68 m2
Stratigrafia nu diferă faţă de cea a secţiunilor anului
2002 când au fost începute cercetările in această aşezare.
Astfel, după humusul arat, gros de cea. 0,20 m - 0,25 m,
urmează un strat de pământ cenuşiu - negricios, granulat,
variind ca grosime între 0,30-0,65 m, în care au fost
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miniatură de strachină cu marginea arcuită interior, o mărgică
discoidală din lut şi un fragment de mărgică din lut de aceeaşi
formă, o lamă de cuţit din fier ( 1 2 x 1 ,8 cm) şi unsprezece
melci de mici dimensiuni cu o perforaţie. Un alt melc s-a aflat
in inventarul unei gropi care a perforat locuinţa.
Din inventarul uneia din gropi face parte şi un cârlig
de undiţă (1: 4 cm) din bronz, cu secţiunea relativ pătrată iar
într-o altă groapă a fost descoperit un astragal perforat.
In cursul cercetărilor din anul 2003 au fost
descoperite şi câteva aşchii de silex.
Descoperirile arheologice prezentate se înscriu într
o arie culturală bine cunoscută, cea a culturii Babadag , fără a
exclude unele manifestări locale datorate evoluţiei din zonele
marginale ale arealului în care comunitatea de aici a evoluat.
În cursul cercetărilor arheologice din anul 2003 au
fost descoperite şi două morminte de inhumaţie (M 2; M 3.).
M 2 - Groapa are formă dreptungiulară cu colţuri rotunjite şi
orientarea NNE - SSV. Din scheletul uni copil s-au păstrat
câteva oase ale craniului şi de la unul din braţe. Inventarul
funerar: în apropierea craniului a fost descoperit un vas de
mici dimensiuni (1: 7,4 cm; D.B.: 4 cm; D.G.:5,9 cm) cu corpul
bombat, fundul drept şi gura evazată, lucrat cu mâna din
pastă cu cioburi pisate, gălbui-cenuşiu, uşor lustruit la
suprafaţă şi un capa':: discoidal cu buton perforat, cu marginile
înălţate (1: 3,8 cm ; D: 6,7 cm), lucrat tot din pastă cu cioburi
pisate, de culoare gălbuie la partea superioară şi cenuşiu
gălbui in interior, de asemenea, modelat cu mâna. Tot lângă
oasele craniului au fost descoperite o mărgică bitronconică din
pastă de sticlă albastră decorată cu o mică bandă mediană de
culoare albă, un melc marin perforat (D: 2,6 cm) şi un vârf de
săgeată din bronz cu trei muchii.
M. 3 - Mormânt de inhumaţie, orientare S - N , scheletul
aşezat in poziţie chircită pe partea dreaptă, fără inventar.
Cele două morminte erau amplasate în interiorul
unui şanţ circular, incomplet, cu deschidere spre SV, care a
fost cercetat doar parţial. Aşa cum se prezintă situaţia, în
această etapă de cercetare, presupunem existenţa unui
complex funerar care se datează in secolele IV-III a. Chr.

descoperite, la partea superioară, câteva fragmente de
amfore greceşti iar către bază, materiale specifice primei
epoci a fierului, împreună cu mici fragmente de chirpic, unele
purtând impresiuni de nuiele. Pământul cenuşiu-negricios
suprapune un strat de culoare cenuşiu - gălbui a cărui
grosime este cuprinsă intre O, 1 O m şi 0,25 m .Ultimul strat
este pământul galben - nisipos, steril din punct de vedere
arheologic.
Au fost continuata şi finalizate cercetările
arheologice in locuinţa hallstattiană de suprafaţă nr. 2
Resturile de podea, din pământ cenuşiu, bătătorit, nu au ajutat
prea mult la reconstituirea cu exactitate a planului, orientării şi
dimensiunilor acestei locuinţe care nu pot fi decât aproximate
la o suprafaţă de cea. 7 x 5 m acoperită cu o lentilă de cenuşă
care atinge grosimea maximă de 0,60 m.
Gropile menajere descoperite in aşezare, puţine la
număr şi modeste ca dimensiuni, au o formă tronconică şi
sunt sărace in inventar.
Predomină materialele ceramice, in totalitate in
stare fragmentară.
Vasele de uz comun sunt reprezentate prin
fragmente ceramice lucrate dintr-o pastă cu cioburi pisate în
compoziţie, arse oxidant, având miezul cenuşiu - negricios.
Suprafaţa exterioară are, de cele mai multe ori, un aspect
zgrunţuros, iar cea interioară este mult mai ingrijit tratată,
chiar uşor lustruită. O parte din fragmentele ceramice sunt
decorate cu un brâu alveolat iar pe un fragment ceramic se
păstrează o perforaţie, probabil datorată unei reparaţii.
Fragmentele au aparţinut unor vase cu un profil arcui!,
marginea îngroşată, rotunjită sau Ieşită.
Tot dintr-o pastă grosolană a fost lucrat şi un mic
fragment de strecurătoare căreia, datorită dimensiunilor, nu i
s-a putut determina forma. Dintr-o pastă mai bună calitativ,
având in compoziţie cioburi bine mărunţite, sunt lucrate vasele
de formă bitronconică şi străchinile. Fragmentele descoperite
atestă vasele de dimensiuni reduse, cu fundul drept şi gura
evazată, de culoare gălbui, gălbui-cenuşiu sau neagră,
lustruite la suprafaţă. Fragmentele de străchini au buza
arcuită interior, cele mai multe nu sunt decorate, decorul
compus din caneluri oblice pe margine figurând doar pe un
singur fragment. Un fragment de căniţă, de culoare gălbui şi
lustruită, are o toartă relativ tubulară in secţiune. Ceştile cu
torţi suprainălţate, lucrate din pastă de calitate bună, cu nisip
în compoziţie, de culoare gălbui-cenuşie şi lustruite, sunt
bogat decorate prin incizare, mai rar prin imprimare, unele
fragmente având şi resturi de incrustare cu o pastă de culoare
albă. Repertoriul ornamenmtal se compune din linii circulare,
linii oblice, ghirlande, fascicole de linii oblice orientate în sens
contrar, triunghiuri haşurate aşezate cu vârful in sus, romburi
haşurate sau in formă de zig-zag. Multe din torţi sunt şi ele
decorate cu linii verticale sau oblice, formând un chenar pe
margine, ocupând partea dinspre gura vasului. Pe corpul
ceştii decorul este amplasat la baza gâtului şi in zona de
maximă arcuire de la jumătatea înălţimii. După fragmentele
descoperite, fundul ceştii era uşor arcui! in interior iar gura era
evazată.
În locuinţa cercetată, in afară de materialul ceramic
care se înscrie în formele prezentate mai sus , au mai fost
descoperite: un vas miniatura! de formă tronconică şi o

1 44. Plosca, corn. Bistreţ, jud. Dolj
Punct: Cabana de metal
Cod sit: 70931.02
Colectiv: Ion Motzoi-Chicideanu - responsabil (IAB), Monica
Chicideanu-Şandor (FIB), Mihai Constantinescu (CCA
Bucureşti), llarion Ţiu (student FIB)
2003.

Săpăturile s-au efectuat în perioada 8 - 31 iulie

Obiectivul cercetărilor 1-a constituit cimitirul din
epoca bronzului, cultura Gârla Mare, din punctul Cabana de
metal, situat pe malul de S al Lacului Bistreţ - Bazinul 1 - pe
raza localităţii Plosca, com. Bistreţ, jud. Dolj, cercetat continuu
din anul 1 999. În campaniile 1 999-2002 au fost descoperite 56
morminte (unele duble, numărul total de înmormântări fiind de
62)1. Un obiectiv secundar 1-a constituit şi locuirea Latene,
care suprapune cimitirul din epoca bronzului. În cadrul
campaniei 2003 s-a suspendat cercetarea in aşezarea din
bronzul timpuriu situată la circa 1 50 E de cimitirul Gârla Mare
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- sectorul Cabana de metal 2 , datorită, pe de-o parte
nivelului crescut al apei, iar pe de altă parte colectivului de
cercetare redus. Săpătura a avut un caracter de salvare
exhaustivă, obiectivul fiind grav afectat de eroziunea datorată
apei din lacul Bistreţ. Cercetările din 2003 le-au continuat pe
cele din anii 1999-2002. Finanţarea a fost asigurată de către
IAB cu fonduri puse la dispoziţie de MCC.
Dată fiind erodarea malului in zona de vest a
obiectivului s-au trasat două suprafeţe paralele cu malul
lacului şi cu S H/2002, care au căpătat siglele S 1 J şi S 2J, cu
dimensiunile 20,50 x 4,50 m. Cele două suprafeţe au fost
deschise pentru cercetarea zonei de la S de mal in sectorul
vestic al cimitirului. Pentru intocmirea planului general s-a fixat
in teren o coloană de jaloane care a fost utilizată ca axă de
triangulaţie. Axa de triangulaţie, plasată pe martorul
intermediar dintre cele două secţiuni era orientată E - V. Pe
baza axei de triangulaţie a fost redactat un plan general al
săpăturilor din 2003, care a fost, ulterior, racordat la planul
general al săpăturilor arheologice de la Plosca, punctul

desen de profil şi s-a făcut un diapozitiv. Mormântul este
constitu� dintr-un vas cu func�a de urnă, acoperit cu un
castron aşezat, ini�al cu gura in jos, sub care se mai găseau
fragmente de la un alt castron. Sub umărul urnei se mai găsea
o ceaşcă cu o toartă.
M 58 - descoperit la -0,20 m de la nivelul actual de săpare,
deranjat la partea superioară. Groapa nu a putut fi surprinsă
nici pe plan şi nici in profil. Mormântul era constituit dintr-o
strachină-capac, spartă din vechime, aşezată cu gura in sus,
o amforă etajată cu func�a de urnă, o ceaşcă cu o toartă,
aşezată sub nivelul pântecului urnei, la partea de sud a
acesteia, o pixidă situată către NV şi încă o ceaşcă aşezată
lângă urnă către NNE. După dimensiunile oaselor calcinata
din urnă, mormântul a ap�nut unui adult.M 59 - descoperit la -0,08 -0,09 m, de la nivelul actual de
săpare, nederanjat deşi se afla imediat sub stratul vegetal
actual, foarte aproape de suprafaţă. Groapa mormântului nu a
putut fi surprinsă nici pe plan şi nici pe profil. Mormântul era
constituit dintr-o amforă cu patru toarte, cu funcţie de urnă,
acoperită cu un castron aşezat cu gura in jos, sub care se
găsea un alt castron in aceiaşi poziţie, o cană cu o toartă
aşezată, sub cele două capace, in gura urnei. in această cană
s-a găsit o ceaşcă cu o 1oartă. in interiorul acestei ceşti s-au
găsit câteva oase şi un molar calcinate. La cea. 10 cm S de
urnă şi la cea. 10 cm mai jos de gura ei, se găsea un ciob de
la un vas cu pereţii foarte groşi, iar alte câteva cioburi au fost
descoperite la 5 cm sub fundul vasului urnă. La demontare s-a
observat că la partea superioară a oaselor calcinate se
găseau fragmente de calotă craniană, iar dedesubtul lor oase
lungi. Printre oasele calcinate s-a găsit- un inel de buclă din
bronz, trecut prin foc. După cantitatea şi dimensiunile oaselor
calcinate mormântul a apa�inut unui copil.
M 60a-b - a fost descoperit la -0,1 O m de la nivelul actual de
călcare, fiind grav distrus de lucrările din 1 968-1971 . Către S,
întregul complex funerar suprapune Cpl. 31 . Conturul gropii
nu a fost surprins nici pe plan nici în sec�une.
După curăţare s-a observat vasul cu funcţia de urnă,
răsturnat pe o parte şi spart pe loc, oasele calcinate fiind
vizibile. Către NV, chiar peste marginea urnei se găsesc
sparte pe loc două ceşti, iar şi maispre NV se află o ceaşcă
spartă pe loc şi in al cărei interior se găsesc oase calcinate,
mărunte, motiv pentru care a căpătat sigla M 60b. Sub
această ceaşcă se găseşte un humerus de animal, fragmente
de la o scapula şi două coasre toate de animal. Trebuie
subliniat că oasele de animal se găsesc peste resturile M 60a.
La curăţat s-a observat că vasul care a servit drept urnă este
un castron de formă ovală cu pereţii drepţi care a avut drept
capac un castron plat - tavă - de formă ovală. intre oase s-au
găsit o pixidă şi o ceaşcă. Judecând după dimensiunile şi
cantitatea oaselor M 60a a aparţinut unui adult, iar M 60b unui
copil.
M 61a - a fost descoperit la -0,25 m de la nivelul actual de
călcare. Groapa nu a putut fi observată nici pe plan şi nici in
profil. Mormântul se găsea parţial sub martorul dintre S 1-J şi
S 11-J. Este constituit dintr-un castron cu funcţie de capac,
spart din vechime cu cioburile căzute in gura urnei nu i se mai
poate preciza poziţia. in gura urnei s-au găsit cioburi de la
castronul - capac şi de la o ceaşcă sau kantharos mai mic,
precum şi un fund de la un vas cu pereţii groşi. Urna este o
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Cabana de metal.

Din punct de vedere stratigrafic situaţia este
următoarea: imediat sub vegetalul actual se intinde un strat
gros in medie de 0,40 m de sol negru, nisipos dar compact, cu
material arheologic amestecat - cioburi Latene, Basarabi,
Gârla Mare, oase de animal, chirpic - sub el se intinde un strat
de sol cenuşiu, gros in medie de 0,20 m, urmat apoi de un
strat de nisip galben, steril arheologic. in urma lucrărilor din
anii 1 968-1 971 pentru ridicarea digului situat pe malul de S al
lacului Bistreţ, terenul a fost răzuit, mai ales către capetele de
E ale secţiunilor, uneori chiar până la nisipul galben, ceea ce
explică adâncimea mică la care au fost descoperite unele
dintre morminte. Aceleaşi lucrări au dus şi la distrugerea
aproape completă a depunerilor anterioare cimitirului Gârla
Mare, astfel că din locuirile Latene şi Basarabi nu s-au mai
păstrat decât câteva gropi, cum a fost cazul Cpl. 26 cercetat
in campania din 2002. În cursul săpăturii din 2003, la fel ca şi
în campaniile anterioare, s-a observat că partea superioară a
mormintelor apărea de fiecare dată la baza depunerii cenuşii,
acesta fiind foarte probabif nivelul de la care au fost săpate.
În cursul campaniei din 2003, in colţul de SE al S 11J, la -o, 1 O m chiar peste nisipul galben, au fost descoperite
două fragmente ceramice de la un vas din pastă cu cioburi
pisate, cu pereţii groşi şi acoperiţi cu barbotină. Ca elemente
de decor pe suprafaţa cioburilor se află impresiuni făcute cu
degetul. După aspect materialul respectiv poate fi atribuit unei
locuiri neolitice, probabil Starcevo-Criş, aceasta fiind cea mai
veche locuire identificată pe malul lacului Bistreţ.
Locuirea Basarabi este reprezentată in cele două
suprafeţe cercetate prin cioburi răspândite, câteva bucăţi de
chirpic şi mai multe oase de animale. Nu a fost identificat nici
un complex clar al acestei locuiri şi nici o depunere
arheologică distinctă.
Complexele funerare Gârla Mare:
M 57 - situat chiar pe malul lacului, pe un fost martor al
săpăturii din 2001 , a apărut la -0,04 m de la nivelul actual de
săpare, de fapt chiar sub iarbă. Adâncimea redusă la care a
fost găsit mormântul se explică prin "imprumutul" de pământ
efectuat în anii 1968-1 971 pentru construirea digului.
Mormântul a fost "tăiat" de ruptura malului. S-a redactat un
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toartă, iar printre oasele calcinate un fragment de sârmă din
Cu/Bz. După cantitatea oaselor calcinate, mormântul a
aparţinut unui copil.
M 66 - a apărut la -Q,50 m de la nivelul actual de săpare, în
relaţie cu Cpl. 31 . Iniţial relaţia stratigrafică dintre cele două
complexe nu a putut fi j)recizată căci groapa mormântului nu a
putut fi distinsă. Ulterior s-a putut observa cu claritate că M.
66 "străpunge" groapa Cpl. 31 , care astfel îi este anterioară.
Mormântul este constituit din: un fragment de la un vas cu
pereţii groşi. care a fost forosit drept capac, o ceaşcă cu o
toartă folosită ca urnă, o altă ceaşcă aşezată lângă urnă pe
partea de sud a acesteia, o pixidă de dimensiuni mari, situată
la 1 O cm nord de urnă, un ciob la 1 5 cm spre V. După
cantitatea şi dimensiunile oaselor calcinata este vorba de un
mormânt de copil.
M 67 - a fost descoperit la -o, 14 m de la nivelul actual de
săpare, la 0,22 m NV de M 64. De altfel împreună cu M 64 şi
65 constituie un grup de morminte, foarte probabil simultane.
Mormântul era constituit din: un fragment de la vas cu pereţii
groşi, ars secundar, folosit drept capac, o ceaşcă cu o toartă,
care a fost folosită drept urnă. Subliniez faptul că ciobul folosit
drept capac, pare a proveni de la vasul pyraunos care se
găsea in gura urnei M. 64, fiind ca atare vorba de un mormânt
triplu, simultan. După cantitatea şi dimensiunile oaselor
calcinate, este vorba de un mormânt de copil.
M 68 a fost descoperit la -Q,32 m de la nivelul actual de
săpare. Groapa nu a putut fi observată nici pe plan şi nici pe
profila. Mormântul era constituit dintr-un castron cu marginea
lobată, aşezat cu gura în jos, spart pe loc, un kantharos
aşezat pe o parte la umărul urnei. capacul pixidei, o ceaşcă cu
o toartă aşezată peste capac şi o amforă folosită drept urnă.
Sub amfora-urnă s-a găsit un ciob de la castronul-capac.
După cantitatea şi dimensiunile oaselor calcinate, este vorba
de un mormânt de adult.
M 69 a fost descoperit la -Q,44 m de la nivelul actual de
săpare, in apropiere de M 61 a-b şi 68, cu care, destul de
probabil, constituia un grup. La răzuit, pe fundul suprafeţei de
cercetare a mormântului a fost observată o pată mai gălbuie,
care ar putea să fi fost groapa mormântului. Pe profil aceasta
nu a putut fi observată. Mormântul era constituit din: o amforă
simplă cu două toarte, folosită drept urnă, având in interior o
strachină cu marginea arcuită spre interior, fragmentară, şi o
ceaşcă cu o toartă suprainălţată. După cantitatea şi
dimensiunile oaselor calcinata, este vorba de un mormânt de
adult.
M 70 a apărut la -0,68 de la nivelul actual de călcare,
groapa neputând fi observată nici pe plan şi nici pe profil.
Mormântul era constituit din: castron, păstrat fragmentar,
folosit drept capac şi aşezat cu gura in sus peste o amforă
etajată cu două toarte, folosită ca urnă. La partea superioară a
oaselor calcinata din urnă se găseau fragmente de calotă
craniană. După cantitatea şi dimensiunile oaselor calcinate
este vorba de un mormânt de adult.
M 71 - a fost descoperit la -Q,73 m de la nivelul actual de
călcare. Groapa mormântului nu a fost surprinsă nici pe plan
nici în profil. Mormântul era constituit din: kantharos folosit
drept urnă, având in interior câteva fragmer)te de la un
castron ce ar fi putut fi, eventual, capacul urnei. După

amforă cu patru toarte, sub fundul ei găsindu-se un ciob.
Printre oasele calcinata s-a găsit un ac din os. La partea
superioară a grămezii de oase calcinata se găseau fragmente
de calotă craniană. După cantitatea oaselor mormântul a fost
de adult.
M 61 b - a fost descoperit la -0,27 m de la nivelul actual de
săpare. Nici in acest caz groapa funerară nu a putut fi
surprinsă. Este constituit dintr-o amforă etajată cu patru
toarte, nedecorată, care a servit drept urnă. În interiorul urnei
a fost găsit un castron spart din vechime şi cu urme de ardere
secundară. La partea superioară a grămezii de oase calcinate
se găseau fragmente de calotă craniană şi oase lungi. Oasele
calcinata ocupau aproape intreg interiorul urnei, până la gât,
după dimensiuni fiind vorba de un mormânt de adult.
M 62 - a apărut la - 0,34 m de la nivelul actual de săpare.
Conturul gropii nu a putut fi observat nici pe plan şi nici pe
profil. Este constituit dintr-un castron care a servit drept
capac, aşezat cu gura in jos, in momentul descoperirii fiind
spart pe loc. Vasul care a folosit ca urnă este o amforă simplă.
Către SE de urnă şi pe umărul acesteia se găsea o ceaşcă
culcată pe o parte. În gura urnei se mai găsea un vas
tronconic aşezat cu gura in sus. La demontare s-a observat
că deasupra oaselor arse, care ocupau circa trei sferturi din
urnă, se găseau fragmente de calotă craniană şi de oase
lungi. După dimensiunile şi cantitatea oaselor calcinata este
posibil să fie vorba de un adult. Printre oasele calcinata s-au
găsit câteva oase trecute prin foc ce par a fi de animal.
M 63 - a fost descoperit la -Q,28 m de la nivelul actual de
călcare, deranjat din vechime. Groapa nu a putut fi observată
nici pe plan şi nici în profil. La partea superioară se găseau
fragmente de la un castron cu corp bombat aşezat cu gura in
sus în chip de capac, aşezat peste un alt castron cu d = 0,23
cm, spart de pe loc, care a servit ca urnă. În interior se
găseau fragmente de la o ceaşcă şi câteva oase calcinata,
restul fiind împrăştiate.
M 64 - a apărut la -0,14 m de la nivelul actual de călcare.
Groapa nu a putut fi observată nici pe plan şi nici in prom.
Mormântul este constituit din: castron cu rol de capac, aşezat
cu fundul in sus; peste capac se găseau către Nord o ceaşcă
culcată pe o parte şi o altă ceaşcă alături, ambele sparte pe
loc iar către Sud o altă ceaşcă găsită cu gura in jos. Către NV
capacul suprapune fragmente dintr-o altă ceaşcă. Sub primul
capac s-au găsit fragmente de la un vas pyraunos, care a fost
aşezat spart din vechime, posibil pe rug, în gura urnei,
constituind astfel un al doilea capac. Vasul cu funcţia de urnă
este un kantharos de dimensiuni mari, cu un decor sofisticat.
Oasele calcinata par a aparţine, după dimensiuni şi cantitate,
unui adult. La partea superioară a oaselor calcinate se găseau
fragmente de calotă craniană.
M 65 a fost descoperit la -0,1 4 m de la nivelul actual de
călcare. Groapa nu a putut fi delimitată nici pe plan şi nici in
profil. Mormântul se găsea la 0,21 m spre V de M 64. Este
constituit dintr-o pixidă găsită cu gura în jos, un fragment de la
un vas, care a servit drept capac şi o ceaşcă cu o toartă
având funcţia de urnă. La O,Q7 m spre S s-a găsit un fragment
din castronul capac al M 64, iar ciobul care a servit drept
capac pare a proveni de la vasul pyraunos de la acelaşi
mormânt, ceea ce ar putea indica o înmormântare simultană.
La demontare, în interiorul urnei s-a mai găsit o ceaşcă cu o
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cantitatea şi dimensiunile oaselor calcinata este un mormânt
de copil, de vârstă infans 1.
M 72 - a fost descoperit la -{),73 m de la nivelul actual de
călcare. Groapa mormântului nu a fost surprinsă nici pe plan
nici în profil. Mormântul este constituit dintr-un castron, spart
din vechime, ale cărui fragmente au fost folosite pentru a
acoperi urna, căci cioburile din jurul urnei sunt cu marginea in
sus, iar cele de deasupra cu marginea in jos, o amforă cu
patru toarte folosită ca urnă, o ceaşcă cu toarta suprainălţată,
spartă din vechime şi cu cioburile parte in gura urnei, parte
alături de urnă, o ceaşcă spartă in două. La partea superioară
a oaselor calcinata se găseau fragmente de calotă craniană,
unul de femur şi un os iliac. După cantitatea şi dimensiunile
remarcabile ale oaselor calcinata este vorba de un mormânt
de adult, posibil bărbat. M 72 aparţine, foarte probabil,
împreună cu M 71 , unui grup distinct. Urna M 71 se găsea cu
fundul mai sus cu 1 O cm decât cea a M 72.
M 73 - a fost descoperit la -{),50 m de la nivelul actual de
călcare. Groapa mormântului nu a fost surprinsă nici pe plan
nici în profil. Este constituit dintr-un singur vas, o ceaşcă cu o
toartă suprainălţată, care a servit drept urnă. După cantitatea
oaselor calcinata este vorba de un mormânt de copil.
M 74 - a fost descoperit la -{),46 m de la nivelul actual de
călcare. Groapa mormântului nu a fost surprinsă nici pe plan
nici în profil. Mormântul a avut ca urnă un kantharos cu
!cartele rupte din vechime, iar in interior o ceaşcă miniaturală
cu o toartă suprainălţată. După cantitatea şi dimensiunile
oaselor calcinata este un mormânt de copil, de vârstă infans.
M. 75 - a fost descoperit la -{),67 m de la nivelul actual de
călcare, la 0.85 m N de profilul sudic al S J-11. Groapa
mormântului nu a fost suprinsă nici pe plan nici in profil.
Mormântul a avut doar un singur vas, un kantharos folosit ca
urnă. După cantitatea şi dimensiunile oaselor calcinata este
un mormânt de copil, de vârstă infans.
Alte complexe arheologice:
Cpl. 29 - descoperit la -0,14 m de la nivelul actual de săpare,
sub forma unei pete circulare situată chiar pe malul actual al
lacului. În mal se întinde pe o lungime de 0,89 m, ca o dungă
de cenuşe şi arsură neagră, căpăcuind o groapă, nu foarte
adâncă, cu umplutura de culoare cafenie. La cercetare au fost
descoperite mai multe fragmente ceramice dintre care unul de
la o strachină Latene cu marginea răsfrântă, câteva cioburi
Gârla Mare antrenate şi câteva oase de animal, dintre care o
mandibulă de cabalină.
Cpl. 30 - a fost descoperit la -{),37 m, aproximativ in colţul de
NE al S J-1 , sub forma unei pete ovale cu diametru! maxim de
1 ,04 m. A fost secţionat şi s-a constatat că era o mică groapă,
adâncă de 0,35 m, cu o umplutură cafenie, fără material
arheologic.
Cpl. 31 - a fost descoperit sub M 60, ca o pată de culoare
închisă, de formă aproximativ ovală, cu un diametru maxim de
1 ,30 m şi care se adâncea până la -{),88 m. Către SV, groapa
era străpunsă de M 66. Umplutura gropii avea culoarea
cafenie, pătată cu galben. Nu a avut material arheologic, deşi
este posibil ca oasele de animal găsite alături de M 60a-b să-i
fi aparţinut. Raportul stratigrafic faţă de mormintele 60a-b ş
66, care o suprapun, arată că groapa este anterioară
inmormântărilor Gârla Mare.

Cpl. 32 - descoperit la -{),20 m de la nivelul actual de călcare,
ca o pată cafenie, ovală cu un diametru maxim de 0,80. Nu a
avut material arheologic.
Cpl. 33 - descoperit la -{),29 m de la nivelul actual de călcare,
ca o pată cenuşie de formă circulară, cu un diametru de 0,70
m, săpată din stratul cenuşiu. În umplutură s-au găsit câteva
cioburi Gârla Mare, care o datează.
Cpl. 34 - descoperit la -{),29 m de la nivelul actual de călcare,
ca o pată cenuşie de formă circulară, cu un diametru de 1 ,20
m, săpat din depunerea cenuşie. in umplutură s-au găsit
câteva cioburi Gârla Mare şi două cioburi Latene.
Cpl. 35 - descoperit la -{), 1 O m de la nivelul actual de călcare,
este de fapt o mică groapă săpată tot din depunerea cenuşie.
Nu a avut material arheologic.
Ca de obicei, colectivul şantierului a făcut cercetări
de suprafaţă şi verificări ale obiectivelor arheologice din zona
imediat invecinată lacului Bistreţ. Nivelul foarte ridicat al apei
din acest an, a împiedicat o cercetare satisfăcătoare a plajelor
lacului. Cu toate acestea au fost adunate o serie de materiale
din punctele Ferma 2, Botu puriceanului şi Prundu Măgarilor
Rampa boţogului. Cu aceeaşi ocazie s-a constatat că apa
lacului a inundat complet zona aşezării de pe malul de sud a
Bazinului 4 (fosta baltă Nasta), punctul La butoi, o cercetare
viitoare a acestui obiectiv fiind imposibilă. Eroziunea continuă
a malului a dus de asemeni şi la distrugerea aproape in
totalitate a aşezării Coţofeni din punctul Botu puriceanului.
in urma cercetărilor arheologice din anii 1 999-2003
în punctul Cabana de metal, s-a descoperit un cimitir de
incineraţie aparţinând culturii Gârla Mare cu 75 de morminte,
corespunzând la 83 de inmormântări propriu-zise. Cu o medie
de 4 vase/mormânt cercetările din punctul Cabana de metal
au oferit o solidă bază documentară, care adăugată la datele
oferite de cimitirul similar din punctul Ostrovogania-Malu
mare, cu 70 de morminte, cercetat între 1985-1 993, de
aşezarea din punctul Prundu Măgarilor-Rampa boţogului
cercetată intre 1993-1996 şi de cele din anii 1955 - 1956
oferite de cimitirul din punctul Grindu Tomii, fac din zona
lacului Bistreţ cea mai importantă bază pentru cunoaşterea
fenomenului Gârla Mare. Din aceste motive reluarea
săpăturilor până la epuizarea necropolei este cu totul
necesară.
Planşa 52-B.

Note:
1 . Rezultatele campaniilor 1999 - 2002 au fost făcute publice
prin rapoartele publicate în volumele CCA pentru anii
respectivi, iar primele 35 de morminte au fost publicate deja in
lucrarea Monicăi Şandor-Chicideanu, Cultura Zuto Brdo-Gârla
Mare. Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea
Mijlocie şi Inferioară, Cluj, 2003.

In the 2003 campaign we continued the rescue
excavations in the Bronze Age cemetery from Plosca, Dolj
County, and point 'Cabana de metal' on the southern beach of
the lake Bistreţ. There were discovered another 19 graves
(nos. 57 - 75), the tombs 60 and 61 being double. Ali were
cremation burials with urns, lids and adjacent vessels. Some
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funerary inventories were extremely rich with more !han faur
pots, and in two graves were discovered a bone pin and an
ear ring of bronze. The whole cemetery, today with 75
graves, i.e. 83 burials, is one of the greatest funerary sites of
the Gârla Mare-Zuto Brdo culture and together with the
cemeteries from Ostrovogania and Grindu Tomii and the
settlement from the point 'Prundu măgarilor', ali around the
lake Bistreţ, form one of the mosi important Bronze Age
complex on the Low Danube.
145. Podul Mănăstirii (Mera), com. Mera, jud. Vrancea
Punct: Fosta mănăstire Mera
Cod sit: 1 76695.0 1

Colectiv: Emil Lupu - responsabil (INMI), Adriana Moglan
(CNMM laşi)
Fonduri: ONMI Bucureşti
Proiectant general: ABRAL ARTPRODUCT SRL - şef proiect
arh. A.l. Botez
În perioada 30 iunie - 1 5 iulie 2003, la fosta
mănăstire Mera, cu hramul "Sfinţii Împăraţi " , sat Podul
Mănăstirii, comuna Mera, jud. Vrancea a fost realizată a
şaptea campanie de cercetare arheologică executată în
vederea obţinerii datelor necesare studiului de fezabilitate
pentru restaurarea mănăstirii.
Situată pe un platou aflat pe malul stîng al văii
Milcovului, este acum compusă dintr-o biserică aflată în planul
central al unei incinte fortificate cu turnuri de colţ şi cu alte
tu rnuri 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, soţia acestuia
închinând-o domnitorului Constantin Cantemir. Incinta şi
biserica actuală a fost ctitorită de Antioh Cantemir, între anii
1705-1707. A fost parţial distrusă în anul 171 7, refăcută în
1734-36, noi construcţii fiind ridicate în anul 1800. După anul
1 864 mănăstirea a fost dezafectată, incinta fiind încredinţată
comunităţii săteşti locale.
Staţiunea a mai fost cercetată arheologic de către
Luminiţa Munteanu şi Gheorghe Cantacuzino în anul 1974,
Ion Motzoi-Chicideanu în 1977, Aurel Nicodei în 1998 şi
semnatarul raportului, în anii 1999, 2000, 2001 şi 2002.
in această campanie a fost efectuată o secţiune şi
opt casete arheologice.
Scopurile cercetării din această campanie au fost:
obţinerea datelor tehnice necesare studiului de fezabilitate
pentru restaurarea fostei stăreţii din colţul de SV al incintei,
interceptarea unor elemente de locuire pe platoul din cimitirul
vechi şi realizarea unei fazeologii şi cronologii a fostului
ansamblu monahal.
Stratigrafia sectoarelor este cea cunoscută din
campaniile precedente şi prezentată detaliat în rapoartele
anterioare de săpătură.
in sectorul stăreţiei au fost efectuate majoritatea
cercetărilor arheologice. Rezultatele acestora nu au adus
modificări privind cronologia şi planimetria fostei stăreţii.

Prin casetele 44 şi 46, au fost stabilite relaţiile
constructive dintre latura de est a stăreţiei şi curtina sudică din
etapa Callerghi ( 1 734-36) , respectiv peretele de nord al
pivniţei de sub stăreţie şi curtina vestică, din etapa Antioh
Cantemir ( 1705-07) . S-a verificat din nou faptul că zidurile de
compartimentare interioară ale fostei stăreţii, sunt din aceeaşi
etapă de edificare (post 1 800) , iar elevaţia laturii de nord
aparţine etapei post 1705-07 - ante 1717.
Extinderea către S a stăreţiei este contemporană
etapei post 1 800. Singura surpriză a fost descoperirea unei
fântâni cu ghizdurile din casete de cărămidă şi piatră, datată
post 1 800, în interiorul casetei 50.
În cimitirul vechi (la E de incinta actuală), a fost
efectuată o secţiune, care nu a fost definitivată. S-a
descoperit, în capătul de sud al acesteia, o parte dintr-un
cavou, realizat din cărămizi de epocă, ce nu a putut fi cercetat
exhaustiv, datorită întreruperii fortuite a campaniei
arheologice.
in prima etapă de funcţionare a ansamblului
monahal de la Mera, etapă situată post 1661 - ante 1693, au
fost realizate mai multe clădiri anexe, reprezentate de turnul E
(actualmente îngloba! în curtina estică), o construcţie de mari
dimensiuni, în colţul de SE al platoului, şi o alta în colţul de
NE. Descoperirea unor resturi de fundaţii, anterioare curtinei
estice a incintei actuale (ridicată în anii 1705-07) ,
demonstrează că, de fapt platoul ocupat acum de cimitirul
vechi, a fost închis în această etapă, putând vorbi deci, de
existenţa unei prime incinte mănăstireşti. Biserica de lemn din
această etapă se află în zona central-estică a platoului, ea
nefiind încă descoperită.
A doua etapă este reprezentată de incinta actuală,
construită de Antioh Cantemir, între anii 1705-1 707. Acestei
etape i se datorează o latură de sud a incintei, retrasă cu 4 m
spre N, paralelă cu cea actuală, o clădire situată între stăreţie
şi turnulu F', o altă clădire adosată laturii de N a zid u lui de
incintă, avînd o lungime apreciabilă. Pe latura de V a incintei
se făcea accesul în mănăstire, acces mediat de un turn.
parţial descoperit în CAS. 26/01 şi CAS. 32/02. Această
incintă a avut cel puţin trei turnuri circulare de colţ, clădiri
anexe pe laturile de N şi S, scări de acces. la turnurile de colţ,
o umblătoare pe latura de S, la exteriorul incintei şi o stăreţie,
alcătuită cel puţin din pivniţă cu gârlici şi parter.
A treia etapă este reprezentată de violenta
distrugere a unei părţi din incintă, în mai 1717. Acum este
distrus turnul de poartă de sub actualul turn A, zidul sudic şi
cel vestic de incintă şi biserica de lemn din etapa 1 .
A patra etapă aparţine iniţiativei constructive a
stareţului Mitrofan Calerghi, între anii 1734-36, cînd sunt
refăcute curtinele de S şi V, cu turnurile de colţ actuale;
probabil că acum este construit turnul A şi este terminată
biserica actuală din incintă.
A cincea etapă este reprezenată de construirea,
peste pivniţa din colţul de SV al incintei, a stăreţiei, a tu rnului
F' şi a reamenajării izvorului din incintă. Această etapă este
asigurată pentru o datare absolută, de prezenţa unei inscripţii
la izvor, din anul 1 800, şi a unui depozit de aspri îng ropaţi la
baza scării de acces la etajul stăreţiei, avînd ultim an de
emisiune, 181 5.
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Etichetat şi ambalat, materialul arheologic este
reprezentat de pungi cu material ceramic şi două monezi, fiind
predat Muzeului Vrancei din Focşani, pe bază de proces
verbal.

conservaţi pe porţiuni întinse, uneori chiar pe întreaga lăţime a
locuinţei. Podeaua era străpunsă de mai multe gropi care nu
au putut fi grupate ca să semnaleze structura de rezistenţă a
construcţiei. Doar în câteva cazuri au fost surprinse gropi care
aparţineau cu siguranţă structurii locuinţei, celelalte
proveneau din nivelele superioare.
În carou! C 6 a fost descoperită o aglomerare de
pietre sub care se afla un vas. În aceeaşi zonă se găseau şi o
râşniţă şi un trecător. Vasul, de formă tronconică cu buza
evazată spre exterior, era modelat din pastă neomogenă cu
porozităţi. La baza buzei a fost remarcată o dungă de culoare
închisă în bună parte ştearsă. La interior, la baza buzei se afla
o dungă, conservată pe aproximativ un centimetru, de culoare
brun-roşiatică. Pe unele porţiuni buza interioară pare să fi fost
acoperită cu culoare roşie de calitate mediocră. Arderea era
inegală şi destul de slabă. Unele fragmente aveau în spărtură
o dungă mediană de culoare mai închisă. În centrul vasului se
află o proeminenţă de forma unui "mosor" cu partea
superioară uşor concavă şi vopsită cu culoare roşie. A putut fi
observat felul în care a fost modelat "mosorul". Acesta avea
un miez peste care s-au aplicat straturi de lutuieli subţiri care,
în parte, s-au exfoliat. Pe suprafaţa acestei proeminenţe se
remarcă urmele unor arderi repetate. Pentru straturile de
lutuieli s-a folosit un lut cu mult nisip. Prin forma sa
neobişnuită şi prin pictură vasul pare să fi fost folosit ca o
piesă de cult.
S-au putut face observaţii destul de complete
asupra dimensiunilor locuinţei şi a modului în care a fost
construită platforma alcătuită din trunchiuri de copaci.
Judecând după urmele lemnelor folosite la platformă,
construcţia avea lungimea de 1 1 ,50 m şi lăţimea de 6,50 m.
Latura scurtă de V a putut fi demarcată cu claritate, în timp ce
latura de E a fost observată cu siguranţă doar pe aproximativ
6 m. Bănuim însă că ambele laturi scurte erau egale şi
măsurau 6,50 m. Platforma a fost alcătuită din 81 trunchiuri de
copaci cu diametrele între 8-1 2 cm aşezaţi transversal pe axul
lung al construcţiei. Trunchiurile care au alcătuit platforma au
fost aşezate pe un strat de lut de culoare galbenă cu urme de
cenuşă. Acest strat, destul de subţire şi inegal ca grosime se
afla deasupra unui nivel de depuneri arheologice cu urme de
arsură, cărbuni, oase sparte şi fragmente ceramice. În caroul
G 9 au fost găsite, în depunere, două grupări de melci
alcătuite din 1 2 şi respectiv 1 6 cochilii. În mod firesc ne-am
pus problema dacă au fost folosiţi în alimentaţie. Cochiliile nu
purtau semne de ardere dar pământul acumulat în interior
conţinea resturi de cărbune.
Menţionăm şi faptul că, la cele două capete scurte
ale locuinţei, pe nivelul de călcare se observă lentile destul de
întinse de cenuşă. Am fost tentaţi să le explicăm ca provenind
de la arderea acoperişului, dar în capătul de vest al locuinţei
lentila de cenuşă se întindea şi sub bârnele platformei.
Cele mai multe trunchiuri din platformă erau drepte
şi de dimensiuni egale. Diametrele, la cele două capete, erau
aproximativ egale ceea ce ne semnalează faptul că vârful
copacului a fost retezat şi a fost folosită doar partea care avea
grosime constantă. În partea de V a locuinţei au fost folosite şi
trunchiuri cu deformări sau mai puţin drepte, golurile rămase
fiind umplute cu bucăţi scurte de lemn.

146. Poduri, com. Poduri, jud. Bacău
Punct: Dealul Ghindaru
Cod sit: 24640.0 1
Colectiv: Dan Monah - responsabil, Felicia Monah ( I A laşi),
Dragomir Nicolae Popovici - responsabil adj. (MNI R),
Gheorghe Dumitroaia, Constantin Preoteasa, Elena-Roxana
Munteanu, Dorin-Ciprian Nicola (CMJ Neamţ), Daniel Garvăn,
George Bodi (Fundaţia .Cucuteni pentru Mileniul II I "), Cătălin
Bem (MNI R), Adrian Bălăşescu, Valentin Radu, Constantin
Haită (MNIR - CNCP), Vasile Cotiugă, Cristina Creţu (UAIC
laşi).
În campania anului 2003 cercetările s-au desfăşurat
doar pe Cas. A, demontându-se resturile unor construcţii din
etapa Cucuteni A1 şi degajându-se vestigiile unor construcţii
din etapele Cucuteni A2 şi A1 din jumătatea sudică a casetei.
A fost continuată şi cercetarea vestigiilor de la "Casa Piticilor",
construcţia experimentală din 1 985. La acest obiectiv au fost
săpate zonele neafectata de cercetările mai vechi,
încercându-se o racordare a noilor observa!ii cu cele
efectuate de Cătălin Bem şi Vasile Cotiugă în campania anului
2000. Rezultatele cercetărilor vor fi publicate de autorii
investigaţiilor într-un raport viitor.
Locuinta 73C
După curăţarea pământului folosit la protejarea
vestigiilor locuinţei aceasta se prezintă ca o masă compactă şi
uniformă de chirpic, ars la roşu-cărămiziu cu unele zone mai
slab arse, de culoare cenuşie-negricioasă. Resturile locuinţe
acoperă o suprafaţă de aproximativ 80 m2, fiind orientată N E
SV1 . Masa compactă de chirpic are numeroase denivelări
datorate tasărilor şi este străpunsă de un număr de gropi
dintre care o groapă de mari dimensiuni datorată
braconajelor2 din perioada 1 996-2000. În campania anului
2000 când au fost dezvelite resturile acestei locuinţe, în
capătul de SV au fost descoperite două complexe de vase (C
1 şi C 2) care au permis datarea construcţiei şi a nivelului în
etapa Cucuteni A1 .
La demontarea vestigiilor aflate pe platformă s-a
remarcat că resturile provenind din pereţi, amestecate din loc
în loc, cu fragmente ceramice erau puternic tasate formând o
crustă compactă şi continuă pe care am dislocat-o cu
dificultate. Am observat că resturile provenind din pereţi erau
mai puţine decât ne-am fi aşteptat ţinând seama de
dimensiunile construcţiei şi înălţimea prezumată a pereţilor.
Podeaua locuinţei era formată dintr-un strat de lutuială gros
de 1 0- 1 2 cm aplicat peste trunchiurile de copaci care formau
platforma. În urma incendiului podeaua de lut a fost arsă
puternic având culoarea roşie-cărămizie. Arderea nu a fost
uniformă pe toată suprafaţa locuinţei astfel că unele zone erau
mai slab arse şi aveau culoarea negricioasă. În urma arderii
podelei de lut aceasta s-a crăpat în bucăţi de aproximativ 0,5
m2, dar bucăţile au rămas în conexiune. Sub bucăţile de
podea se găseau trunchiuri de copaci carbonizaţi bine
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În partea de V a platformei a fost surprinsă o situaţie
excepţională. Pe mijlocul platformei se afla o bârnă aşezată
longitudinal. Aceasta se observa mai bine pe două po�iuni. În
prima po�iune bârna se păstra pe o lungime de cea. 60 cm,
având lăţimea de 1 8-20 cm. A doua po�iune se afla la E de
prima şi se conserva pe o lungime de 30 cm, lăţimea păstrată
fiind de 1 5-16 cm. Am remarcat, destul de clar faptul că bârna
suprapunea trunchiurile care alcătuiau platforma şi care erau
aşezate transversal faţă de aceasta. J udecând după resturile
carbonizate, destul de bine conservata, bârna părea să fi fost
fasonată cu grijă. Ne-am gândit că aceasta ar fi putut servi ca
talpă pentru stâlpii care susţineau şarpanta, dar nu am
remarcat în !uluiala platformei gropile care ar fi trebuit să
rămână de la stâlpi. Pe laturile lungi ale locuinţei au fost
remarcate urmele, de asemenea carbonizate, ale unor rame
care mărgineau platforma formată din trunchiuri. Rama de pe
latura de SE se conserva mai bine şi a putut fi u rmărită pe o
lungime de 60-80 cm. Resturile ramelor ce mărgineau
platforma erau mai prost conservata şi bârnele din care au
fost confecţionate păreau să fie mai subţiri. Şi în acest caz nu
am putut stabili dacă pe rama menţionată se sprijineau stâlpii
ce alcătuiau pereţii.
Pe mijlocul laturilor scurte, de E şi V au fost
observate două gropi care ar putea marca locul stâlpilor ce
susţineau cornişa. Intrarea în locuinţă pare să se fi aflat pe
latura de V unde o se observa o prelungire a platformei cu
lăţimea de 2,40 m şi lungimea de 1 m. Pe latura de NV a
locuinţei a fost observat şi un fragment de perete în elevaţie
cu lungimea de un metru şi înălţimea de 1 O cm� Un alt
fragment de perete a fost găsit în carourile G 6-7. In primul
caz pot fi urmările straturile de !uluială care u rcă pe restul de
perete conservat.
Locuinţa 73C a avut două vetre, una mai mare şi
alta mai mică. Vatra mai mare se afla în capătul de SV al
locuinţei şi în apropierea sa au fost descoperite două
complexe de vase care au fost atribuite etapei Cucuteni A1 . A
doua vatră, mai mică, se găsea în capătul de NE al locuinţei şi
era distrusă, în bună parte, de o groapă de braconaj.
Vatra mai mare, cu dimensiuni de aproximativ 4 m2,
avea un sistem mai puţin obişnuit de construcţie. La
demontare s-a constatat că acesta era ridicată pe o lutuială
destul de groasă astfel că faţa vetrei era mai înaltă decât
podeaua construcţiei. Pe nivelarea de lut au fost aşezate
bârnele platformei (cu d 8 1 O cm) din care se păstrau doar
amprentele în care se observau urme de cenuşă şi chirpic ars.
Deasupra bârnelor se afla un strat gros de 0,30-0,40 m de
chirpic ars adus, probabil, din dărămăturile unei locuinte
Precucuteni. Au fost remarcate fragmente provenind de ia
pereţi cu amprente de nuiele, precum şi aproximativ 20 de
fragmente ceramice provenind de la vase de dimensiuni mari
dar şi de la cupe cu decor imprimat, de factură
precucuteniană. Spre marginea de N, acest strat este mărginit
de o ramă de lut care se transformă într-o gardină cu
înălţimea de 0,20-0,30 m. În rama-gardină care avea unele
po�iuni arse neoxidant se găseau fragmente provenind de la
trei vase. Peste stratul de dărâmături a fost găsit un strat de
cenuşă cu grosimea de aproximativ 0,05 m, care era, la
rândul lui suprapus de o lentilă de lut arsă oxidant doar la
extremitatea care urca pe rama menţionată mai sus. Lentila
=

-

de culoare galbenă avea grosimea de cea. O, 1 O m şi era
suprapusă de un strat, gros de 0,07-0,08 m, de chirpic
puternic ars oxidant. Pe acest ultim strat se afla făţuiala vetrei
cu grosimea de 1 ,5 cm cu aspectul tipic, mozaica!.
in legătură cu vetrele Precucuteni şi Cucuteni
trebuie să semnalăm câteva observaţii. În urmă cu câtva timp
într-o discuţie cu D. Popovici, acesta ne-a întrebat dacă în
amplele săpături pe care le-am efectuat am întâlnit vetre
nederanjate, perfect conservata. Colegul ne atrăgea atenţia
asupra faptului că toate vetrele despre care avea informaţii
sigure erau descrise de autorii săpăturilor ca fiind, mai mult
sau mai puţin, deranjate. Incitat de această observaţie am
procedat la o reexaminare a situaţiei celor peste o sută de
vetre cercetate în tell-ul de la Poduri. Deşi în numeroase
cazuri am descoperit complexe de vase cu numeroase piese
întregi şi întregibile în nici un caz nu am găsit o vatră perfect
conservată. Întotdeauna au fost remarcate po�iuni din făţuială
din care plăcuţele de "mozaic" erau deranjate sau, adeseori,
lipseau. Gardina vetrelor era întotdeauna ruptă, păstrându-se
in situ doar pe mici întinderi. În cazul vetrelor cu nivele de
refacere se observă o deteriorare a făţuielii sub forma unor
discontinuităţi sau chiar gropi care sunt umplute, la refacere,
cu pietre sau cu chirpic. De obicei aceste deteriorări au fost
explicate ca fiind datorate folosirii îndelungate a vetrelor.
Observaţia lui D. Popovici aruncă insă o nouă lumină
sugerând o practică intenţionată a distrugerii, la un moment
dat, a feţei şi a gardinei vetrelor din arealele Precucuteni şi
Cucuteni. Din discuţia cu D. Popovici am reţinut că a remarcat
acest lucru şi la alte culturi calcolitice. Credem că este bine ca
noua direcţie de investigaţie semnalată de D. Popovici să fie
examinată cu toată atenţia în noile săpături şi ar trebui să fie
efectuate şi unele experimentări pentru a vedea dacă
deteriorările constatate în săpături se datorează unor cauze
naturale.
Revenind la raportul asupra L 73C trebuie menţionat
şi faptul că în carou! E 9, din partea de E a construcţiei, sub
bârnele platformei a fost descoperit un vas fragmentar (o cupă
de dimensiuni medii) plin cu cenuşă care căpătase forma
recipientului. După opinia noastră ne aflăm în faţa un ritual de
fundare a constructiei.
În campania 2003 au fost investigate pa�ial câteva
construcţii care apa�in primului nivel de locuire Cucuteni A2
sau fac parte din nivelul de locuire Cucuteni A1 . În continuare
vom prezenta pe scurt principalele observaţii care au fost
făcute asupra acestor structuri.
Locuinta 85
Resturile locuinţei 85 se prezentau sub forma unei
mase compacte de chirpic ars de culoare cărămizie. A fost
cercetată doar o mică parte din această constructie
(aproximativ 7 m2). Locuinţa de formă rectangulară era, �a
majoritatea construcţiilor de pe Dealul Ghindaru, orientată NE
- SV. La demontare a au fost descoperite, pe plaformă, mai
multe vase dintre care unul de dimensiuni mici întreg şi un
suport pictat care permit încadrarea locuinţei în etapa
.
Cucuteni A2. In apropierea vasului întreg ce era răsturnat au
fost găsite câteva cariopse care au fost recollate. Pe
platforma locuinţei a fost găsit un topor sau o măciucă cu o
formă mai puţin obişnuită. in porţiune cercetată platforma era
friabilă cu unele discontinuităţi. Au fost totuşi remarcate
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câteva amprente de bârne, în una dintre ele aflându-se
cărbune. A fost recoltată o probă pentru o eventuală datare
radiocarbon.
Locuinta 86
in porţiune cercetată în campania 2003 această
construcţie este lipsită de platforma de bârne, podeaua de lut
fiind amenajată direct pe pământ. in caroul 1 1 2- 1 3, sub
chirpicul podelei se afla un capac cu decor incizat. Capacul
era aşezat cu butonul in jos, fiind acoperit de chirpicul care
pătrunsese in interiorul său. Piesa se găsea la aproximativ 1
m spre S de vatra locuinţei. Se pare că şi în acest caz ne
aflăm în faţa unui ritual de fundare a construcţiei. Podeaua
locuinţei era destul de slab arsă, poate şi din cauza absenţei
platformei de bârne. Pe podea au fost găsite fragmente
ceramice provenind de la două capace decorate incizii şi
benzi de culoare roşie şi albă de proastă calitate. Benzile roşii
au fost trasate pe marginea calotei, iar culoarea albă acoperă
interspaţiile decorului incizat. Materialul ceramic decorat
permite încadrarea locuinţei în etapa Cucuteni A 1 deşi într-o
groapă care străpunge podeaua a fost găsit un fragment de
lingură cu un vag decor tricrom. Este evident că această piesă
nu face parte din inventarul locuinţei noastre. Trebuie să
menţionăm şi faptul că locuinţa era străpunsă de opt gropi
mari şi 1 0 gropi mai mici. Din păcate rostul şi nivelul din care
pornesc aceste gropi nu poate fi stabilit.
Locuinta 88
Şi resturile acestei construcţii se prezintă sub forma
unei mase de chirpic, bine tasată, de culoare roşie. in partea
de SV a platformei a fost descoperit un complex format din
mai multe vase. Spre E complexul de vase este delimitat de o
ramă de chirpic, înaltă de 1 O cm, arsă destul de slab. Şi în
parte de V a complexului se observă o ramă de chirpic arsă
neoxidant şi destul de friabilă. Am remarcat, la demontare,
existenţa a două cupe cu pereţii subţiri, dintre care una
întreagă. Una dintre cupele cu picior este decorată cu incizii
încrustate cu alb. Complexul pare să cuprindă şapte vase,
cele mai multe făcând parte din ceramica grosieră. La
demontarea unuia dintre vasele de provizii am constatat că
recipientul adăpostea o cantitate importantă de paie de
cereale. in partea de NV a complexului a ieşit la iveală o ramă
sau gardină de chirpic care era continuată de un soclu
circular. in continuarea acestuia se afla un vas şi o
aglomerare de pietre. Mai târziu am observat resturile unei
casete din care trei pereţi se conturau mai clar. Gardina
casetei, ca şi în alte cazuri de la Poduri, avea secţiunea
triunghiulară cu baza de 20 cm şi partea superioară de 7 7
cm. in interiorul casetei, în colţurile de S şi V, se aflau două
vase sparte. Jumătatea de NE a casetei era plină cu pietre
sparte de dimensiuni mari (30-40 cm laturi şi 20 cm înălţimea).
Investigarea locuinţei nu a putut fi continuată, luându-se
pentru ea şi celelalte structuri dezvelite măsuri de protejare.
Cercetarea acestei zone va fi continuată in anul viitor. (C.
Preoteasa, D. Garvăn, R.E. Munteanu, D. Nicola, C. Creţu, G.
Bodi, D. Monah]
·

Note:
1 . D. Monah et al., Poduri, corn. Poduri, jud. Bacău. Punct:
Dealul Ghindaru, CCA 2002, p. 242·246.

2.

D. Monah et a/ii, Poduri, cam. Poduri, jud. Bacău. Punct:
Dealul Ghindaru, CCA 2001 , p. 1 92.
·

1 47. Polocin, com. lveşti, jud. Vaslui
Punct: Islaz
Cod sit: 164589.03
Colectiv: Mircea Mamalaucă (M Bârlad)
Situl arheologic din satul Polocin, corn. lveşti, jud.
Vaslui, din punctul lzlaz este aşezat pe malul drept al pârâului
Tutova la aproximativ 200 m S de ultima casă din extremitatea
sudică a satului. Important de adăugat este faptul că
necropola din acest punct se află la aproximativ 400 m N de o
altă necropolă aparţinând aceleiaşi culturi, situată în punctul
La Movilă, necropolă prezentată in anii anteriori la sesiunile
de rapoarte precum şi cu alte prilejuri.
În campania 2003 derulată în intervalul august
noiembrie ne-am propus să extindem cercetarea la E şi S de
secţiunile trasate cu prilejul primei campanii in speranţa că vom
reuşi să determinăm cel puţin una din laturile acestei
necropole.
Trebuie să reamintesc că în urma campaniei din
anul precedent în perimetrul celor cinci secţiuni practicate am
descoperit 14 morminte (cinci de incineraţie şi nouă de
inhumaţie) toate aparţinând prin inventar şi alte elemente
culturii Sântana de Mureş.
În campania din anul 2003 am trasat alte cinci
secţiuni, patru orientate N S cu lungimea de 22 m şi lăţimea
de 2 m, coborând până la 3,5 m in adâncime şi o a cincea
secţiune orientată E - V lungă de 40 m, lată de 2 m şi adâncă
de 3,60 m. La cele cinci secţiuni se adaugă şi o casetă cu
lungimea de 7 m, lăţimea de 5 m şi adâncimea de 2,70 m. in
cei 1 70 m2. săpaţi am descoperit 21 de morminte de
incineraţie şi inhumaţie şi trei gropi din care probabil una
rituală şi două menajere.
in ceea ce priveşte mormintele, din cele 21
menţionate, cinci sunt de incineraţie, iar 1 6 de inhumaţie, din
care unul, M 26 este cenotaf.
Mormintele de incineraţie (M 1 8, M 1 9, M 20, M 22, M 25 )
sunt toate din categoria celor în care resturile cinerare au fost
aşezate pe câteva (3-4) sau pe mai multe fragmente ceramice
provenite, cu precădere, din vase lucrate la roată din ceramică
de culoare cenuşie. De asemenea cantitatea de resturi cinerare
depusă este extrem de mică, spre exemplu în cazul M 1 9 şi
M 20 totul rezumându-se la 3-4 fragmente de oase
incinerate. Doar în M 25 resturile cinerare sunt semnificative
din punct de vedere cantitativ.
în ceea ce priveşte mormintele de inhumaţie sunt,
după cum spuneam, 1 6 la număr, din care unul cenotaf, M 26.
Interesant este că nu mai puţin de şapte dintre ele aparţin
unor copii, de vârste foarte mici după cum ne-o arată resturile
osteologice, este vorba de mormintele M 1 5, M 1 6, M 1 7, M
30, M 32, M 33, M 35. Din cele şapte morminte de copii cinci
sunt orientate N - S, scheletele în toate situaţiile fiind aşezate
cu capul la N şi picioarele la S, două din ele fiind uşor
deranjate, M 1 5 şi M 17, iar două M 30 şi M 32 sunt orientate
E - V cu capul la V şi picioarele la est.
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Celelalte morminte de inhumaţie au apa�inut unor
adulţi fiind nederanjate, şase din morminte erau orientate N - S
cu mici deviaţii de la această axă (exemplu M 31), decedaţii
fiind aşezaţi cu capul la nord şi picioarele la sud. Mormintele M
21 , M 23 şi M 27 erau orientate E - V cu mici devia ţii de la axă.
Scheletele erau aşezate cu capul la V şi picioarele la E in M
23 şi M 27 şi cu capul la E şi picioarele la V in M 21 .
Alături de cele 21 de morminte descoperite in
perimetrul cercetat am scos la suprafaţă şi trei gropi notate de
noi G 1 , G 2, G 3. Astfel in extremitatea nordică a secţiunii S 9
intre mormintele M 23 şi M 24 am descoperit o groapă de
formă rotundă, cu diametru! de 1 ,40 m, cu pereţii oblici ceea
ce face ca fundul acesteia să aibă doar 0,60 m în diametru.
Fundul gropii se află la -3,20 m faţă de nivelul actual de
călcare. Groapa posibil să fi avut o destinaţie rituală şi
aceasta ca urmare a faptului că pe fundul ei am găsit o
cantitate apreciabilă de cărbune aşezat intr-un strat continuu
şi compact. Deasupra stratului de cărbune se aflau mai multe
oase provenind probabil de la un porc domestic, precum şi
câteva oase de bovideu.
În ceea ce priveşte gropile G 2, G 3 acestea sunt de
formă rotundă, dar cu diametrele mai mici, respectiv 0,76 şi
0,45 m. Fundul gropilor este drept. Inventarul acestora se
rezumă la o scoică de mari dimensiuni in G 2 şi un fragment
de oală lucrată la roată in G 3.
Revenind la situaţia intâlnită in morminte trebuie
spus că inventarul acestora este extrem de variat şi bogat.
Piesele cele mai interesante au fost descoperite în M 1 5 unde
în jurul capului celui înmormântat se aflau un pahar de sticlă,
foarte bine conservat, şi o strachină de mici dimensiuni. Un
inventar bogat şi variat am descoperit in M 24, constând din
şase vase ceramice, o fusaiolă din lut, două fibule din bronz,
un pieptene din corn de cerb şi un colier din mărgele de sticlă
de culoare albastră. O situaţie extenm de intersantă am întâlnit
in M 29 unde cel decedat a fost aşezat cu partea superioară a
corpului (capul şi o parte din torace) într-un castron de mari
dimensiuni (cu diametru! de cel puţin 50 cm), iar picioarele
erau aşezate pe o strachină. Pe partea dreaptă a scheletului se
mai găseau alte şase vase ceramice de diverse forme şi
dimensiuni, precum şi un pieptene din os. De asemenea şi in
mormintele M 33, M 34, M 35, am descoperit peste 20 de
vase şi alte obiecte de inventar. Aş remarca in perimetrul M
33 prezenţa, drept ofrandă, a unui schelet intreg şi bine
conservat apartinând probabil unui miel.
În in cheiere aş dori să remarc situaţia diametral
opusă intâlnită in această necropolă faţă de cea întâlnită în
necropola din punctul La Movilă situată după cum am mai
arătat la doar 400 m S de aceasta, apa�inând aceleiaşi culturi
reprezentând probabil etape diferite de înmormântare. Se
impune deci o continuare a cercetării astfel încât să obţinem
cât mai curând răspunsuri la numeroasele întrebări care se
ridică.

Planşa 53.

1 48. Porţ, corn. Marca, jud. Sălaj
Punct: Corău
Cod sit: 14 1982.01
Colectiv: Ioan Bejinariu - responsabil, Sanda Băcueţ-Crişan;
Horea Pop; Dan Băcueţ-Crişan, Alexandru V. Matei. Mire!
Andraş (MJIA Zalău)
Intenţia Direcţiei Apelor Crişuri - Oradea de a
amenaja un lac de acumulare pe râul Barcău, între localităţile
Porţ Uud. Sălaj) şi Suplacu de Barcău Uud. Bihor) a impus
demararea cercetărilor arheologice preventive în zona ce
urmează să fie acoperită de luciul de apă. Situ! arheologic din
punctul Corău este cunoscut datorită cercetărilor de lungă
durată efectuate de către Doina lgnat de la MTC Oradea.
Staţiunea arheologică menţionată se află pe o terasă
amplasată pe malul drept al Barcăului. Cercetările arheologice
preventive de la Po�. punctul Corău demarate în anul 2002 au
fost continuate în anul 2003 în perioada 1 4 aprilie - 30
septembrie. În această campanie ne-am propus in primul rând
delimitarea staţiunii arheologice de pe teritoriul judeţului Sălaj.
Trei dintre cele patru secţiuni deschise au urmărit acest scop.
Totodată a fost demontat martorul lăsat intre casetele C O şi
C A pentru decopertarea integrală a locuinţei L 1 /2002 şi a fost
finalizată cercetarea în caseta C B.
Scopul cercetărilor din primii doi ani de săpătură a
fost acel de delimitare a sitului în vederea identificării întregii
suprafeţe care ar trebui să fie obiectul săpăturilor preventive.
Cercetările fiind efectuate în diverse puncte ale sitului au
furnizat informaţii stratigrafice diferite.
Fiecare sectiune se prezintă diferit din punctul de
vedere al stratigrafiei : În S 1 din 2003 a fost identificat un
singur nivel de locuire care apa�ine fazei 11 a grupului Suplac.
Complexele reperate în această secţiune sunt o locuinţă de
suprafaţă notată CN 1 din 2003 şi trei morminte de incineraţie.
Locuinţa a fost identificată ca o platformă de chirpic. După
demontare au fost relevate podeaua din piatră bătută şi
urmele de fundaţie.
S 11 din 2003 a prezentat patru nivele de locuire
repartizate diferit pe traseul secţiunii. Primul nivel aparţinea
epocii romane, cel de-al doilea, identificat numai pe primii 1 O
m ai secţiunii de 50 m, aparţine grupului Suplac I I I şi ii
corespunde locuinţa L 6. N ivelul trei a fost surprins pe toată
suprafaţa secţiunii şi aparţine grupului Suplac 1 1 . Acestui nivel
îi corespund mormintele M 6 M 1 2 de incineraţie, locuinţele L
7, L 8. Nivelul cinci, din nou n u a fost surprins pe intreaga
suprafaţă a secţiunii, aparţine culturii Criş. Acestui nivel am
atribuit construcţia B (locuinţă de suprafaţă pe stâlpi),
locuinţele L 9 şi L 1 O şi gropile G 1 3- G 1 5.
În secţiunea S IV din 2003 au fost din nou surprinse
mai multe nivele de locuire. Sub humus a urmat un nivel
atribuit grupului Suplac III care a fost surprins pe întreaga
suprafaţă a secţiunii de 38 x 5 m. La acest nivel au fost
preparate locuinţele de suprafaţă L 1 1 şi 1 2. Următorul nivel
Suplac 11 a fost de asemenea surprins pe toată lungimea,
existând destul de puţine complexe, cel mai interesant fiind L
1 3. Ultimul nivel identificat numai în primii 20 m ai secţiunii a
fost atribuit pe baza ceramicii, complexului Starcevo Criş.
Acest nivel a fost surpris pe lăţime în carourile O - 3 dar a
oferit posibilitatea cercetării mai multor complexe. Pe lângă
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aceste nivele bine definite au fost cercetate o serie de
complexe la care nu s-a putut sesiza nivelul de săpare fiind
adâncite în nivelul Criş. Este vorba de două morminte de
incineraţie M 1 6 şi M 1 7.
Din caroul 26 a apărut un nou nivel de locuire care
ar putea aparţine grupului Suplac faza 1 .
Î n campaniile anilor 2002 - 2003 au fost identificate
şi parţial cercetate un număr de 25 locuinţe. Materialul
ceramic şi poziţia stratigrafică au dat indicii de atribuire
culturală a acestor complexe de locuit. Majoritatea sunt
locuinţe de suprafaţă sau puţin adâncite. Numai L 8 din
secţiunea 1 1/2003 ar putea fi de tip bordei. Complexul ţine
stratigrafic de nivelul corespunzător grupului Suplacu de
Barcău faza 1 1. Deoarece a fost surprins în mică măsură în
secţiune, nu putem afirma cu certitudine că este vorba de un
bordei. Astfel de tipuri de locuinţe au fost cercetate la Suplacu
de Barcău Corău 1 şi aparţin primului nivel de locuire.
Locuinţele de suprafaţă au fost identificate sub
forma unor platforme de chirpic în cazul în care au suferit o
distrugere prin foc. La demontarea chirpicului s-a observat un
strat subţire de pietriş bine tasat reprezentând podeaua. Alte
locuinţe cercetate au fost conturate pe baza urmelor de podea
de obicei contururi patrulatere de lut galben sub care au fost
observate materialul ceramic şi poziţia stratigrafică urmele de
la fundaţii. Au existat şi cazuri în care complexele de locuit au
fost surprinse numai la nivelul fundaţiilor, traseul acestora
indicând locuinţe de mari dimensiuni cu mai multe încăperi.
Dat fiind faptul că, cel puţin în zona cercetată de noi,
nivelul corespunzător fazei 11 a grupului Suplac a fost o
constantă, şi informaţiile privitoare la tipul construcţiilor
utilizate în această etapă sunt mai numeroase. Cu certitudine
fazei a III-a nu putem atribui decât locuinţa L 6 din secţiunea a
1 1-a din 2003. Este posibil, ca în unele segmente cercetate, să
fi existat şi alte complexe Suplac 1 1 1 dacă luăm în considerare
cantitatea enormă de material ceramic concentrat în unele
zone imediat sub nivelul de h umus.
Gropile - extrem de numeroase în acest sit, numai
in anul 2003 au fost cercetate parţial sau integral 70 de astfel
de complexe. Nu toate apartin neoliticului, o parte fiind
'
atribuite epocii romane. În ma re parte, sunt probabil gropi
pentru scos lut, unele fiind utilizate în continuare ca gropi
menajere.
În tot spaţiul cercetat de noi au fost descoperite trei
cuptoare şi o vatră de foc cu două refaceri. Iniţial a fost depus
un nivel de pietre care s-a lutuit rezultând în urma arderii o
crustă de aproximativ 1 O cm. Peste crustă a fost depus apoi
un alt nivel de piatră care la rândul lui a fost lutuit rezultând
cea de-a doua crustă.
Până in acest moment nu ne putem exprima asupra
rolului funcţional a aglomerărilor de piatră de dimensiuni
diferite, care nu au putut fi puse in legătură cu nici o locuinţă.
Au fost uneori definite ca vetre, dar la cele cercetate de noi nu
am observat urme de arsură. La desfiinţarea unui astfel de
complex au fost recoltate trei dălţi intregi sau fragmentare.
Până in acest moment in urma cercetărilor de Porţ Corău au fost identificate şi cercetate 20 de locuinţe, 1 8
morminte ş i aproximativ 1 00 d e gropi. Toate mormintele
identificate în acest an sunt de incineraţie fie in gropi de mici
dimensiuni, resturile calcinate depuse in groapă împreună cu

inventarul funerar (de obicei vase cu picior dar şi unelte litice:
aşchii, lame, dălti) fie în gropi de dimensiuni mari la care
'
pereţii şi fundul a fost ars. În acest ultim caz au fost depuse
numai fragmente ceramice care prin caracteristicile deosebite
(ardere, pictură) au căpătat calitatea de bunuri funerare. in
două cazuri au fost identificate depuneri de statuete feminine.
Compexele neolitice descoperite la Porţ aparţin
următoarelor culturi sau grupuri culturale: Starcevo Criş,
Pişcolt, Suplacu de Barcău. [Sanda Băcueţ Crişan]
În campania anului 2003 au fost descoperite două
vârfuri de săgeată din bronz. Unul a fost descoperit la
demontarea martorului dintre casetele C O şi C A, la
adânc imea de 0,5 m, în umplutura locuinţei L 1 , iar al doilea a
fost descoperit într-o casetă (caseta C 1 ) deschisă pentru
cercetarea unui complex neolitic, la adâncimea de 0,8 m.
Ambele vârfuri de săgeată au trei aripioare şi o dulie foarte
scurtă (tipul A 2c după Vasiliev). Asemenea săgeţi au fost
descoperite in Transilvania în mormintele de la Batoş,
respectiv Băiţa şi sunt atribuite sciţilor. În mediul scitic nord
pontic acest tip de săgeţi apar in a doua jumătate a sec. al VI
lea a. Chr. până la începutul celei de-a doua jumătăţi a sec. al
V-lea a. Chr. Cu excepţia u nei gropi cu un inventar
nesemnificativ lipsesc alte complexe ce aparţin acestui orizont
cronologic. În secţiunea S 4 au fost descoperite un ac de
bronz cu capul rulat şi tija unui alt ac. [Ioan Bejinariu]
În campania din anul 2003 au fost descoperite doar
opt complexe aparţinând epocii romane, mai precis
intervalului a doua jumătate a sec. al 1 1-lea - prima jumătate a
sec. III p.Chr. Şapte din cele opt complexe au fost descoperite
in secţiunea 82/2003 (gropile G 1 , G 2, G 3, G 4, G 5, G 44,
Locuinţa L 1 de epocă romană) şi doar unul (G 2/C 1 ) intr-o
casetă trasată în vederea cercetării exhaustive a unui
complex funerar neolitic.
Complexele din Secţiunea S2/2003:
Groapa G 1 : descoperită între m . 9,8 - 1 1 ,6 ai secţiunii intrând
în profilul vestic la m. 1 O, 1 - 1 1 ,3, conturată la -0,5 m,
adâncime 0,35 m, patrulateră in plan cu laturile arcuite spre
interior şi colţurile rotunjite orientate după punctele cardinale,
surprinse complet doar două laturi (dimensiuni 1 ,3 - 1 ,4 m), cu
baza alveolată şi pereţii arşi pe 0,05 m grosime.
Inventar: fragment superior de greutate din lut, lemn ars,
cenuşă, oase de animale, fragmente de lipitură de perete,
fragmente de lipitură de vatră (0,01 5 m grosime), ceramică
dacică lucrată cu mâna şi cenuşie la roată.
Groapa G2: descoperită intre m 5,9 - 7,2 ai secţiunii, intrând
în profilul estic la m 5,9 - 7, 1 , conturată la -0,5 m, adâncime
0,5 m, patrulateră în plan cu colţurile rotunjite orientate după
punctele cardinale, surprinsă complet doar o latură
(dimensiuni 1 m), cu baza alveolată şi pereţii arşi pe 0,05 m
grosime.
Inventar: la bază pietre, arsură roşie, lemn ars, cenuşă,
fragment de râşniţă (catilus), ceramică dacică lucrată cu mâna
(fragmente de tăviţe şi oale), ceramică lucrată la roată
(fragmente de chiupuri şi baluri), oase de animale.
Groapa G3: descoperită între m. 4 5 ai secţiunii pe centrul
acesteia, conturată la -0,5 m, adâncime 0,5 m, patrulateră in
plan cu colţurile rotunjite şi laturile orientate după punctele
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cardinale, dimensiuni laturi 0,8 - 0,9 m, cu baza alveolată şi
pereţii arşi pe 0,05 m grosime doar pe latura vestică a
complexului.
Inventar: ceramică dacică lucrată cu mâna şi la roată,
fragment de strachină lucrată la roată, cenuşie, cu rozete
ştampilate, oase de animale, lemn ars, cenuşă.
Groapa G4: descoperită intre m. 0,9 - 2,2 ai secţiunii intrând
in profilul estic, conturată la -0,5 m, adâncime 0,6 m,
patrulateră in plan cu colţurile rotunjite, singurul surprins
orientat spre V, cu baza alveolată şi pereţii arşi pe 0,05 m
grosime.
Inventar: cuţit din fier, ceramică dacică lucrată cu mâna şi la
roată, oase de animale, pe fundul gropii strat de lemn ars şi
cenuşă (grosime 0,1 m) suprapus de arsură roşie (grosime
0,1 m).
Groapa G5: descoperită intre m. 0,55 - 1 ,6 ai secţiunii, intrând
in profilul vestic, conturată la -0,5 m, adâncime 0,35 m,
patrulateră in plan şi două colţuri rotunjite orientate spre S
respectiv E, cu baza alveolată şi pereţii arşi pe 0,05 m
grosime.
Inventar: ceramică puţină lucrată cu mâna, lemn ars şi
cenuşă.
Gropile descrise se conturează şi se adâncesc într
un nivel de epocă romană gros de 0, 1 -0,3 m, caracterizat
printr-o culoare cenuşie pigmentată cu pete gălbui.
Groapa G44: descoperită intre m 35,4 - 36,8 ai secţiunii
intrând în profilul vestic, conturată la -0,2 m imediat sub
humus, adâncime păstrată 0,2 m, patrulateră în plan cu
colţurile rotunjite, o latură surprinsă orientată spre E
(dimensiuni 1 m), cu baza alveolată şi pereţii arşi pe 0,05 m
grosime.
Inventar: lemn ars şi cenuşă.
Locuinta L 1 : suprapune gropile G 1 - 5, foarte probabil este
chiar un şopron care le proteja (nu a fost descoperit chirpici,
deşi construcţia a fost incendiată). Depunerea din această
construcţie are grosimea de 0,1 -0, 1 5 m, iar gropile arse se
conturează la baza acestui nivel. Stratul de pământ din
interiorul complexului are culoarea neagră şi conţine materiale
arheologice şi mult lemn ars. Construcţia este delimitată spre
nord la m 1 3 ai secţiunii de o talpă lată de 0,2 m care cade
puţin oblic pe profile (orientată aprox. E - V). Talpa, cu resturi
consistente de lemn ars, era fixată intr-un şanţ adânc de 0,3
m, ataşându-se spre profilul estic la o groapă de stâlp adâncă
de 0,5 m, cu diametru! de 0,6 m. Construcţia, surprinsă
deocamdată pe 1 3 m lungime in cei 2 m lăţime de secţiune,
pare una de mari dimensiuni destinată protejării unor
complexe cu destinaţie menajeră (probabil conservarea cărnii
prin afumare in gropi pentru a fi evitat vântul specific zonei).
Inventar: fragment mic de râşniţă, oase puţine de animale,
lipitură de vatră (grosime 0,01 m), pilă din fier, fibulă din fier
(datare sfârşitul sec. al l i-lea - începutul sec. al I I I-lea p. Chr.),
ceramică lucrată cu mâna (dacică şi germanică). ceramică
cenuşie lucrată la roată (două fragmente ştampilate).
Compexul din Caseta C1/2003:
Groapa G2: descoperită intrând in colţul nord-vestic al
casetei, conturată la -0,3 m, adâncime 1 , 1 m, rotundă in plan
şi tronconică in profil , cu diametrele de 0,8 m la gură şi 1 ,4 m
la bază, cu straturi succesive, de sus in jos, de sol negru,
arsură roşie, lut galben, sol negru lutos la bază.

Inventar: oase de animale, cenuşă, ceramică dacică lucrată
cu mâna şi la roată.
Imaginea generală despre aşezarea de epocă
romană de la Porţ - Corău este aceea că pare una de mari
dimensiuni, probabil 2-3 ha, aparţinând unei populaţii de daci
liberi cu puţine elemente germanice ca şi componentă etnică.
Avem convingerea că deocamdată au fost atinse doar zone
periferice, care cuprind activităţile casnice şi meşteşugăreşti
ale comunităţii, in intervalul cuprin intre a doua jumătate a
sec. al li-lea -prima jumătate a sec. al III-lea p. Chr.
[Horea Pop]
Bibliografie:
D. lgnat, Grupul cultural neolitic Suplacu de Barcău,
Timişoara, 1 998.
Matei şi colab, Şantierul arheologic Porţ Corău, in CCA 2003,
p. 246- 249.

149. Porţ, corn. Marca, jud. Sălaj
Punct: Pădurea jidovilor
Cod sit: 141982.02
Colectiv: Gheorghe Lazarovici - responsabil, Ion Băltean
(MNIT), Florin Pendea, Emanoil Săsăran (UBB Cluj)
Cercetările arheologice s-au desfăşurat în perioada
8-1 9 iulie 2003 in cadrul proiectului Evolutie geomorfologică,
paleoclimat şi locuire umană În Transi/va�ia În Cuatemar. În
lipsa unui suport financiar care să asigure efectuarea săpăturii
la standardele impuse pentru un asemenea tip de demers,
scopul acestei campanii de săpături a fost acela de informare
stratigrafică şi de stabilire a contextului sedimentologic şi
geomorfologic al acestei aşezări paleolitice. În acest scop a
fost deschisă o suprafaţă (notată S 1\2003) cu dimensiunile 6 x
6 m, însă din dorinţa de a nu distruge noi ceea ce a mai
rămas in situ ne-am rezumat doar la a săpa care urile A 1 F1\F6. Înregistrarea datelor s-a făcut plecând de la un sistem
de caroiaj de 1 m2, adâncimea fiind raportată de la un punct O
situat pe latura estică a săpăturii, cota maximă atinsă fiind 1 ,45 m.
În termeni generali, putem spune că artefactele se
găsesc pe suprafaţa unui replat al versantului drept al văii
Barcăului după ce acesta părăseşte defileul de la Marca.
Pentru a se înţelege mai bine contextul geomorfologic şi
geologic al sitului trebuie să menţionăm că pe replatul de
versant respectiv debuşează două micro-văi destul de adânci
care in prezent nu sunt funcţionale. Paleovăile se termină cu
conuri de dejecţie destul de groase care parazitează pe
anumite portiuni replatul.
Întregul material arheologic este încadrat unor
formaţiuni coluviale suprapuse ce repozează peste un orizont
fosil B textura! al unui sol interglaciar (interstadial?). Suprafaţa
de eroziune dintre formaţiunea coluvială şi orizontul fosil este
difuză trecerea de la solul fosil la coluvii fiind gradată.
Coluviile au format materialul parental pentru solul actual (sol
brun luvic) care are următorul profil: Ao cumulic-EI-Bt-C.
Stratigrafic profilul prezintă următoarea succesiune:
O -0,28 m - coluviu bogat în humus (orizont pedogenetic Ao);
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-0,28 -0,35 m - coluviu mineral silto-nisipos sărăcit în argilă
(orizont pedogenetic El);
-0,35 -0,83 m - coluviu argilo-siltos îmbogăţit în argilă şi cu
numeroase concreţiuni feri-manganice şi cu fragmente rare de
lemn ars (orizont pedogenetic Bt);
-0,83 - 1 m - orizont coluvial mineral siltos cu concreţiuni
ferimanganice şi urme de vetre de foc (orizont pedogenetic
C);
-1 -1 ,45 m - orizont rBt (orizont fosil).
Natura formaţiunilor în care sunt încadrate
artefactele (coluviile) indică o remaniere de parcurs scurt şi
mediu a acestora din locul de depunere iniţială.
Din punct de vedere arheologic, situaţia relevată
este următoarea: -0 -Q,35 m nivel foarte bogat în material
arheologic, perturba! de lucrările agricole; -0,35/-0,40 -Q,90 m
nivel arheologic cu utilaj litic în exclusivitate din cuarţit; -0,90 1 ,45 m nivel steril arheologic. Pentru orizontul arheologic
cuprins între -0,35/-0,40 -0,90 m nu avem date privind
dispersia spaţială a materialului pe orizontală (careurile A2 A6\ E2 - E6 rămânând necercertate) însă pe verticală au putut
fi observate cel puţin trei concentraţii de material.
Între -0, 1 O
0,35 m a fost identificat un nivel
arheologic (deranjat de lucrările agricole şi amestecat cu
materialul litic din cuarţit) cu utilaj microlitic din silex (gratoar
pe capăt de lamă, lamelă cu retuşe altene, lamă de tip a crete,
nuclee) şi obsidian (piesă tronquee, piese a encoche) .
Numărul mic de piese (24) şi perturbarea stratigrafică nu ne
permit o încadrarea cultural-cronologică a acestui material,
fiind probabil vorba de o etapă de locuire foarte târzie a
paleoliticului superior.
Materialul arheologic care ne-a atras atenţia încă de
la primele cercetări de suprafaţă a fost cel realizat pe suporturi
din cuarţit. Cea mai mare parte a acestui orizont arheologic
pare a fi distrusă de lucrările agricole (cel puţin în zona
săpată) situându-se între adâncimile de O - 0,35 m. Astfel,
între -0,20 - 0,35 m au fost descoperite 1 1 55 piese dintre care
menţionăm un număr foarte mare de aşchii cu talon
neocortical sau neted, accidente de debitaj de tip burin de
Siret, nuclee, galeţi sparţi şi numeroase aşchii atipice. in
careul F 6 la adâncimea de -0,83 m a fost surprinsă in situ o
aglomerare de cărbune (vatră de foc?) de unde a fost
prelevată o mare cantitate de cărbune din care sperăm să
putem obţine cel puţin o dată 14C.
Pe considerente tehno-tipologice, acest lot de
materiale pare a fi caracterizat de existenţa unor elemente
musteriene sau de aspect musterian, de aceea considerăm că
poate fi atribuit, cu probabilitatea impusă de stadiul cercetării,
unei etape târzii de dezvoltare a unui tehno-complex
musterian (Băltean, Pendea 2004, sub tipar).
Un raport amplu ce va cuprinde studiul
sedimentologic de detaliu (analizele sedimentologice
efectuate la UBB fiind in faza finală} şi o analiză detaliată a
industriei litice se află în pregătire. Cercetările arheologice in
acest sit se impun ca o necesitate pe viitor atât pentru a
recupera cât mai multă informaţie privitoare la tehno
complexul cuarţitic (descoperiri similare dar mult mai sărace
cantitativ au fost făcute de Florea Mogoşanu la Tincova, jud.
Caraş Severi n , Româneşti, jud. Timiş şi Peştera Hoţilor de la
-

-

Băile Herculane) cât şi pentru faptul că acest obiectiv
arheologic va fi direct afectat de autostrada Braşov - Oradea.

1 50. Poşta, com. Frecăţei, jud. Tulcea
Punct: Cotul Celicului
Cod sit: 1604 12.08
Colectiv: Dorel Paraschiv, Liliana Marcu (ICEM Tulcea)
in primăvara anului 2003 au fost efectuate cercetări
de suprafaţă pe traseul pe care u rma să se amplaseze
conducta de gaz metan Poşta (Cotul Celicului) - Tulcea, prilej
cu care nu a fost identificat nici un punct de interes arheologic,
iar în perioada iunie - noiembrie a fost realizată
supravegherea săpăturii.
La 1 ,8 - 2 km V de Poşta, in dreapta şoselei ce
leagă această localitate de Teliţa, in şanţul pentru amplasarea
conductei, la adâncimea de 1 ,8 - 2 m, a fost identificat un strat
de cultură de epocă romană timpurie. Deoarece stratul amintit
se găsea sub nivelul pânzei freatice, nu s-a putut efectua
cercetarea arheologică, procedându-se doar la recuperarea
materialelor. Au fost descoperite numeroase fragmente
ceramice de la veselă de uz comun (oale, ceşti, ulcioare,
castroane etc.) şi de lux (farfurii microasiatice cu decor
ştampilat), un opaiţ intreg şi un fragment de la un vas de sticlă
realizat în tehnica millefiori.

1 5 1 . Prihodişte, corn. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara
Punct: Peştera Prihodişte
Cod sit: 88519.01
Colectiv: Nicolae Cătălin Rişcuţa - responsabil (MCDR Deva),
Marian Cosac - responsabil sector (UV Târgovişte)
Peştera Prihodişte, cunoscută şi sub numele de
Hânzasca, este amplasată la cea. 3 km de satul Prihodişte şi
5 km de comuna Vaţa de Jos. Peştera are o poziţie retrasă, in
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 in 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 cea. 20
m. Obiectivul este cuprins în lista monumentelor istorice, fiind
cunoscut cu vestigii arheologice din perioada de trecere de la
eneolitic la epoca bronzului.
Cercetările sistematice au debutat in luna octombrie
1 998, printr-un sondaj de verificare stratigrafică (So 1) de 2 x 1
m amplasat in sala centrală şi au continuat in anul 2000 prin
deschiderea, tot in sala centrală, a unei secţiuni (S 1) de 4 x 2
m, amplasată in prelungirea sondajului din 1 998. După o
întrerupere de un an (2001 ), cercetările au continuat in anul
2002, prin deschiderea a două noi secţiuni. Secţiunea S 11 (4 x
1 ,5 m) a fost plasată la intrarea în galeria ce porneşte din sala
centrală. Săpătura a fost adâncită până la 1 m, fără a fi atins
patul peşterii. Au fost făcute observaţii privind stratigrafia
sedimentului din peşteră, urmele de locuire umană fiind

consemnate doar până la - 0,40 m. in ceea ce priveşte
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linii haşurate în reţea, incizii sub forma " scheletului de peşte",
_
romburi haşurate simplu sau în reţea. Intregul material
arheologic a fost inventariat şi depozitat la MCDR Deva.
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 Bretea
Mureşană, Băile Herculane - Peştera Hoţilor (nivelul j),
Româneşti - Peştera cu apă, la Clit - Gureţul Negrilor şi în
descoperirile de la Livezile - Baia.
Săpăturile arheologice din Peştera Prihodişte s-au
soldat cu rezultate deosebite datorită rarităţii acestui tip de
descoperiri şi importanţei lor pentru ilustrarea etapei finale de
evoluţie a culturii Coţofeni în zona de SV a Transilvaniei. Prin
campania desfăşurată în anul 2003, considerăm încheiată
cercetarea arheologică a acestui obiectiv. Materialul recuperat
a fost prelucrat în întregime şi el urmează să fie prezentat într
un viitor studiu.
Planşa 54.

descoperirile arheologice, au fost descoperite două vetre de
foc şi o importantă cantitate de ceramică.
Secţiunea S III (3 x 2 m) a fost amplasată în sala
centrală a peşterii, în continuarea sondajului din 1 998, spre
deschiderea de NV a formaţiunii carstice. Încă de la primul
strat au fost descoperite urme ale unei amenajări de locuire.
Acesta consta dintr-o podină formată din pietre de calcar atent
aşezate, acoperite de un strat de pământ tasat. Pe latura de N
a secţiunii a fost dezvelită pa�ial şi o vatră de foc cu strat
consistent de arsură. Aceasta avea o formă concavă şi era
amenajată tot pe un pat de pietre. Totodată, au fost surprinse
şi urmele unor pari care susţineau probabil suprastructura
acestei amenajări.
Locuinţa a fost dezvelită integral în campania din
acest an prin deschiderea unei casete (C 2) de 2 x 1 ,5 m,
paralelă cu S III şi prelungirea acesteia cu încă 3 m prin
suprafaţa denumită S IV. Drept urmare, a fost descoperită în
întregime vatra de foc a locuinţei şi podeaua acesteia,
amenajată din lespezi de calcar bine aşezate. Se poate spune
că amenajarea de locuire avea dimensiunile de cea. 3 x 3 m,
fiind amplasată în funcţie de conformaţia pereţilor peşterii.
Vatra de foc, asemănătoare celorlalte descoperite până acum,
reprezintă un tip de instalaţie elaborată, cu "miez" de cenuşă,
menită să înmagazineze căldura. Gropile de pari surprinse în
săpătură susţineau, probabil, o suprastructură (paravan)
formată din piei de animale, cu rol de protecţie împotriva
intemperiilor. Inventarul arheologic descoperit constă în
ceramică şi bucăţi de gresie care au apa�inut unei râşniţe.
Potrivit inventarului recuperat complexul poate fi datat în
epoca bronzului.
De asemenea, au fost practicate alte două casete
(C 3, 1 ,5 x 1 ,5 m şi C 4, 1 x 1 m) în prelungirea secţiunii S 1 1 .
Acestea nu au condus spre descoperirea a noi complexe, ci
doar materiale arheologice izolate.
Noile cercetări au confirmat atât stratigrafia consemnată în
cursul campaniilor anterioare cât şi încadrarea cultural
cronologică a materialului arheologic descoperit. Stratigrafia
relevată este următoarea:
O - 0,05 m - depunere recentă sub formă de praf;
-0,05 - 0,1 O m - strat care conţine, sporadic, fragmente
ceramice din evul mediu:
-0, 1 O - 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
(to�i pastilate);
-0,35 - O, 55 m - strat cuaternar, nisipos, de culoare gălbuie,
cu numeroase bucăţi de calcar, data! prin fragmente
osteologice de Ursus Spelaeus;
-0,55 - 1 m - strat compact, pietros, steril din punct de vedere
arheologic.
Inventarul arheologic este 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, dar există şi fragmente
care provin de la vase de mari dimensiuni (vase de uz comun,
amfore etc.). 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
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The aim of archaeological researches made in
Prihodişte Cave, during the year of 2003, was the whole
uncovering of a dwelling that was found during the last
campaign.
The archaeological inventory is various: pottery,
stone tools, and bone jewelleries.
The vessels shape, their decoration, the technique
of those ornaments, suggest that the discoveries made at
Prihodişte are parts of the late Coţofeni Horizon, having
analogies in: Bretea Mureşană, Româneşti - Cave with water,
Herculane - Thief's Cave (level j), Clit - Gureţul Negrilor,
Livezile - Baia.
The archaeological research made in this site
ended, and the results will be communicated in a tuture
paperwork.

1 52. Racoş, jud. Braşov
Punct: Piatra Detunată
Cod sit: 4 1710. 04
Colectiv: Florea Costea - responsabil, Lucica Scurtu (MJI
Braşov), Angelica Bălos - responsabil sector (MCDR Deva),
studenţi din S.U.A., Anglia şi Austria
În campania de cercetări din vara 2003 s-a
continuat investigarea Secţiunii 1/2002, neterminată atunci.
Începută în 2002 sub forma unei suprafeţe deschise
în spatele zidului de incintă, secţiunea a fost prelungită atât
spre centrul aşezării până la stânca nativă, cât şi în aval
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traversând valul hallstattian interior şi (implicit) zidul dacic
aşezat pe acesta. in forma finală, sectiunea a avut
dimensiunile de 20/3, săpându-se doar până la m 1 8, pe
panta exterioară a valului. Aceasta este paralelă cu cele
anterioare.
Săpătura a dezvelit pa�ial o locuinţă dacică
amplasată în spatele zidului. Ea a fost amenajată pe o
nivelare a pantei, în mai multe straturi, prin care s-a suprapus
nivelul din prima epocă a fierului. Aceasta nu a fost cercetată
integral din cauza a doi fagi pentru care n u s-a obţinut
autorizaţia de sacrificare. Dimensiunile exacte ale acesteia
urmează a fi precizate în campania 2004. Locuinţa în discuţie
este foarte importantă din mai multe puncte de vedere.
Pentru prima dată s-au obţinut informaţii precise
asupra "mobilierului" unui interior dacic. Este vorba nu n umai
de vatră, prezentă în toate locuinţele cercetate până acum,
cât şi de "pat" . Ambele sunt supraînălţate faţă de podeaua
locuinţei, "patul " fiind amenajat ca o prelungire spre N a vetrei
şi mai scund cu 8 - 1 0 cm faţă de cota maximă a acesteia. Din
păcate, ele n-au putut fi dezvelite integral din cauză că
ambele continuă în profilul în care îşi are rădăcinile unul
dintre fagi. Locuinţa va fi însă cercetată integral în campania
din acest an, Consiliul Local Racoş dându-şi acceptul ca
aceesta să fie tăiat.
Importanţa acestei locuinţe constă însă în măsură şi
mai mare în ceea ce priveşte sfârşitul locuirii dacilor pe Piatra
Detunată. Acesta s-a petrecut în mod foarte violent, prin
incendierea care a marcat cucerirea romană. La această dată
peretele dinspre zidul de incintă a căzut integral spre interiorul
casei, angrenând întregul inventar mobil aşezat pe rafturi. Aşa
se face că vasele (fructiere, borcane, căni cu două to�i de
inspiraţie celtică şi ceşti - unele aflate în vasele mai mari) se
aflau întregi sau aparte pe loc dar perfect întregibile. Sub ele
se afla şi o apărătoare de ceafă de la un coif roman. Tot acest
inventar s-a prăbuşit peste o comută, parte a proviziei
alimentare a celor asediaţi. Apărătoarea de ceafă poate fi o
captură, un trofeu luat de daci într-o luptă anterioară celei care
a pus capăt existenţei cetăţii.
Prin aceeaşi secţiune s-au obţinut şi alte date, mai
clare decât în anii precedenţi, referitoare la raportul
constructiv dintre zidul cetăţii şi construcţiile din spatele lui. Se
poate spune acum că între acestea exista un spaţiu
longitudinal zidului larg de aproximativ 1 m prin care se captau
şi descărcau apele pluviale venite de pe terasele interioare ale
cetăţii. Localnicii au realizat şi un sistem de scurgere a apei
din cetate: între locuinţă şi zidul cetăţii se amenajau "puţuri"
verticale cilindrice din piatră colţuroasă, pentru a lăsa apa să
se strecoare cu uşurinţă. Puţul golit de noi are adâncimea de
1 m şi diametru! de 30 cm. Iniţial am crezut că este o groapă
de stâlp de la casa abia amintită, presupunere contrazisă de
lipitura de perete zgurificată căzută în ea, dar mai ales de
absenţa totală a lemnului sau a cărbunelui de lemn, altfel
prezent sub formă de bârne arse în perimetrul construcţiei. Cu
siguranţă din acest "puţ" apa pleca spre vale printr-un canal
care străpungea transversal zidul de incintă la bază.
Cercetarea integrală a construcţiei (sau a construcţiilor, pe
linia martorului existând o bârnă arsă perpendiculară pe zid)
va permite aflarea mai multor amănunte legate de modul de
viaţă al familiei dace (in cazul de faţă sigur de luptători, de

militari) pe care până acum doar le bănuiam sau
presupuneam, fortificaţia dacică de la Racoş - Piatra Detunată
fiind printre rarisimele cazuri in care tot inventarul mobil şi
imobil a rămas pe loc şi intact la cucerirea romană.
Planşa 55-A.
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153. Rapoltu Mare, corn. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara
Punct: Măgura Uroiului
Cod sit: 90672.0 1
Colectiv: Angelica Bălos - responsabil, Adriana Ardeu responsabil sector, Roxana Stăncescu - responsabil sector,
Cristina Mitar, Ştefan Andrei (MCDR Deva), Viorel Papp,
Petronela Straja (Univ. Alba Iulia)
Cercetarea sistematică desfăşurată in august septembrie 2003 la Măgura Uroiului, situat intre satul Uroi
(apa�inând oraşului Simeria) şi satul Rapoltu Mare, a vizat
doua sectoare. Cercetarea a început cu ridicarea topografică
a terasei 1 şi fixarea unor puncte G.P.S.
Sectorul !: Terasa 1.
Terenul in discuţie se situează la baza Măgurii
Uroiului, in dreapta Mureşului şi in imediata apropiere a
confluenţei acestui râu cu Streiul. Potenţialul arheologic al
zonei a fost cunoscut prin sondaje şi periegheze care au
semnalat numeroase descoperiri apa�inând epocilor
preistorice precum şi celei romane şi medievale.
Începând cu anul 2000, interesul pentru această
zonă s-a concretizat in realizarea unui studiu făcut pe
fotografie aeriană, precum şi a unei săpături de salvare
(2001 ), ambele punând in evidenţă posibila existenţă a unei
aşezări fortificate.
Cercetarea sistematică a debutat in vara anului
2003 cu trasarea a două magistrale Mg 1 şi Mg 2, orientate N
- S şi E - V, având dimensiunile de 1 1 1 x 3 m, respectiv 1 00 x
3 m, scopul fiind secţionarea valului şi verificarea platoului din
spatele acestuia.
in capătul estic al magistralei Mg 1 , între m. 1 - 12, a
fost surprins valul propriu-zis, in a cărui parte superioară a
fost identificată o structura de piatră ce placa valul. Placarea
pă�ii superioare a valului, menită să asigure soliditatea
acestuia, a fost realizată din cinci rânduri suprapuse de piatră
de provenienţă locală. Imediat in spatele valului se afla un
şanţ, a cărui datare este deocamdată incertă. intre m. 15 - 1 6,
în spatele celor două structuri, a fost surprinsă o groapă
menajeră, conţinând material ceramic şi resturi osteologice.
Pe aceeaşi magistrală au mai fost practicate trei
casete cu dimensiunile 3 x 3 m. in caseta 1 , poziţională intre
m. 95 şi 98, au fost surprinse resturile unei locuinţe constând
în fragmente ceramice, chirpic şi resturi osteologice.
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C ro n ica cercetă r i l o r arheoloqice din R o m �-in i a - cam :)an i a ?003
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Materialul ceramic indică apartenenţa acesteia la cultura
Wietenberg.
in paralel, a fost curăţată şi săpată până la solul viu
secţiunea S 1/2001 , care de asemenea secţiona valul,
deschisă cu prilejul săpăturii de salvare din iarna 2001 şi
aflată în afara celor două magistrale. Situaţia în această
sec!iune este similară cu cea deschisă în 2003. A fost
observată aceeaşi manieră de plăcere a părţii superioare a
valului cu piatră. precum şi existen!a aceluiaşi şanţ în spatele
valului.
in această secţiune au fost identificate sub nivelul
de piatră o serie de complexe: gropi şi urmele a două locuinţe
din care s-au păstrat vetrele şi urmele structurii de lemn.
Materialul provenit din aceste complexe, constând
în fragmente ceramice şi de bronz, indică apartenen!a
acestora la perioada primei vârste a fierului. Prelucrarea
statistică primară a materialului relevă dominanţa ceramicii de
bună calitate, neagră, lustruită şi decorată cu canelură, tipuri
ceramice care işi găsesc bune analogii în aşezările aparţinând
mediului Gava.
Fragmentele de bronz de mici dimensiuni sunt greu
identificabile (cu excepţia unui ac de fibulă) neputând fi
utilizate pentru o datare mai fină.
Sectorul li: Terasa 11
Pe terasa a doua a Mureşului, în dreapta formaţiunii
cunoscută ca Măgura Uroiului, în primăvara 2003, a fost
recuperat un depozit de bronzuri descoperit în urma unor
ac!iuni ilegale.
Din informaţii greu de verificat, depozitul conţinea
mai multe piese, dar în posesia MCDR Deva au intrat doar
şase fragmente de celturi, patru fragmente de seceri, trei lame
fierăstrău, două fragmente brăţară, un fragment spadă, un
fragment daltă tubulară şi alte fragmente greu identificabile.
in aceeaşi perioadă a fost întreprins un sondaj care
urma să verifice locul de provenienţă al depozitului şi
eventuala recuperare a unor materiale. Deschiderea unei
suprafeţe de 4 x 3 m a dus la înregistrarea prezenţei la 0,40 m
adâncime a unei locuinţe aparţinând culturii Coţofeni.
În timpul campaniei din august - septembrie 2003 a
fost reluată cercetarea în acest sector prin deschiderea unei
alte suprafeţe de 4 x 2 m în vederea cercetării complexe a
acestei locuinţe. Este o locuinţă de suprafaţă, de tip colibă, cu
suprastructură din pari şi împletitură de nuiele lipită cu lut, fără
podină şi fără vatră, iar ceramica este în totalitate de factură
grosieră. Din punct de vedere al tipologiei şi decorului
ceramicii, locuinţa se încadrează în faza 11 a culturii Coţofeni.
Planşa 55-B.
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The systematical research carried on August
September 2003 at Măgura Uroiului aimed two sectors:
Sector 1. Terrace 1:
The aerial photograph (taken in 2000) and a rescue
excavation (in 200 1 ) both showed the possible existence of a
fortified settlement.
The systematical research started during the summer of 2003
by tracing two magisterial sections: Mg 1 (1 1 1 x 3), Mg 2 (1 00
x 3). At the east end of Mg 1 , between the meters 1 - 1 2 it was
found the vallum. At the upper part of the vallum we
discovered five layers of stones. Behind the vallum is a ditch,
its chronological belonging being uncertain. Between the
meters 1 5 - 1 6 it was found a pit, containing pottery and
bones. On this Mg 1 were opened three squares. In square 1
(between the 95 - 98 meters) a Wietenberg culture dwelling
was uncovered.
We also continued the excavation in the section
S1/2001 . Regarding this, the archaeological situation is similar
with S1/2003. In S1/2001 , under the stone layer we found pits
and dwellings placed chronologically in the First lron Age,
containing pottery and bronze objects.
Sector 11. Terrace 11:
In the spring of 2003 it was recovered a bronze
depot discovered by an illegal action. Our institution gat only a
few fragments. For this reason we undertook a digging and
found a Coţofeni culture dwelling. During the campaign of
2003 we researched again this dwelling. By the shape of
dwelling, by pottery, it may be said that this dwelling is placed
chronologically in the second phase of this culture.

1 54. Răcarii de Jos, corn. Brădeşti, jud. Dolj
Punct: castru
Cod sit: 71 108. 02
Colectiv: Eugen S. Teodor - responsabil (MNIR), Dorel
Bondoc (M Olteniei), Magdalena Duţescu, Dan Ştefan
(studenţi FIB), Silviu Răduţă (Univ. Craiova)
Castrul de la Răcari a beneficiat de mai multe
tentative de cercetare sistematică, începând chiar cu Gr.
Tocilescu (1 897-1 898), continuând cu Gr. Florescu {1 9281 929), cel de la care avem un raport ceva mai consistent1 •
Cercetările au fost reluate de MMN, respectiv Cristian
Vlădescu, în 1 99 1 - 1 992, sistate însă, iar tentativele - repetate
- de a relua cercetarea sistematică nu s-au concretizat decât
în vara anului trecut, din ini!iativa Muzeului Naţional. în
cooperare cu Muzeul Olteniei. Motivele reluării activită!ii în
zonă sunt numeroase, dacă ar fi să amintim aici doar ipoteza
Pârvan (cu "colonia Malvensis") sau descoperirile
numismatice întâmplătoare, inclusiv pentru perioada post
romană.
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Vom începe cu câteva consideraţii topografice
generale. Suntem de acord cu ipoteza Florescu referitoare la
poziţionarea antică a castrului în imediata apropiere a cursului
Jiului (până la care, actualmente, sunt 1 ,2 km pentru punctul
cel mai apropiat. şi peste 2 km până la pod), atât din raţiuni
strategice (fortificaţia ar fi trebuit să supravegheze un vad,
foarte probabil drum militar) cât şi topografice (aspectul
terasa! al laturilor de S şi V). Nu putem accepta însă ipoteza
că şanţul de apărare era udat de apele răului, diferenţa de
cotă dintre fundul şantului de apărare şi prezumtiva cotă de
'
curgere a Jiului fiind de minim 7 m (date GPS). În plus,
ridicarea topografică realizată în mai 2003 a demonstrat că
şanţul de apărare nu avea continuitate, de jur împrejurul
castrului, accesul la po�i fiind realizat pe sol, nu peste punţi.
În fine, cotele şanţului de apărare sunt şi ele dependente de
amplasarea castrului pe platoul înclinat, diferenţa de cotă între
latura de E şi cea de V fiind de 2 m.
În privinţa dimensiunilor generale ale castrului,
măsurătorile noastre, bazate pe ridicarea topografică nouă,
sunt ceva mai scurte decât măsurătorile lui Florescu (probabil
din ruletă), respectiv 1 68 (E - V) x 1 39,8 m (faţă de 1 73,2 x
14 1 ,5 m). Aceste dimensiuni sunt însă estimate după
secţiunile Florescu, trasate în lungul curtinelor (!), şi care
treceau pe ax la exteriorul paramentului, cel puţin teoretic.
Prima secţiune pe care ne-am propus-o
intersectează curtina de E, aproximativ la jumătatea distanţei
între Porta Praetoria şi colţul de SE, suprapunând secţiunea S
1 a MMC din 1 99 1 , pe o distanţă de 36 m, din preajma
intersecţiei cu S 2/1 991 până la imprejmuirea (ruinată) a
vechii rezervaţii arheologice. Decizia a fost motivată de
aspectul evident de lucrare nefinalizată a săpăturii militare, cât
şi pentru o încercare de estimare a credibilităţii acestor
cercetări2. Secţiunea iniţială, lată de 2 m, s-a lărgit prin
acţiunea factorilor de mediu la 3 - 3,5 m, noua secţiune având
lăţimea de 4,4 m, pe axul celei vechi.
Vom expune principalele concluzii ale săpăturilor
noastre de la E spre V, adică dinspre exterior spre interior.
Zona şanţului de apărare a prezentat destule
surprize. in primul rând, absolut cert, există un al doilea şanţ
de apărare, la exterior, din care secţiunea noastră ( 1/2003) nu
a surprins decât 2,7 m; absolut suficient pentru a ne lămuri,
bineînţeles (carourile 21 - 22). Secţiunea topografică realizată
pe platoul uşor înclinat de la răsărit (spre gara Răcari) a
relevat o rupere de nivel aflată mult în afara imprejmuirii, ceea
ce sugerează că exista, cu destulă probabilitate, şi un al
treilea şanţ de apărare. Dacă este aşa, atunci secvenţa
şanţurilor de apărare se întindea pe o adâncime de 32 33 m,
ceea ce, dată fiind configuraţia terenului, este de înţeles,
latura de E fiind cea mai expusă. Cel mai impozant rămânea
totuşi şanţul principal, învecinat direc! cu incinta, care era cel
mai lat şi, probabil, cel mai adânc. In ciuda rapoartelor mai
vechi, care dau o lăţime standard de 8 m (cu excepţia laturii
de N, unde ar fi fost, din motive neclare, mult mai îngust,
respectiv 4,5 m), noi am măsurat 1 1 m (de la bermă la cota
maximă spre al doilea şanţ). Nici adâncimile nu se potrivesc
intocmai. Măsurat dinspre berma, şanţul are o adâncime de
2,5 m (de la cota de construcţie); măsurat dinspre exterior,
diferenţa de nivel între coama dintre şanţuri şi baza şanţului
principal este de 1 ,8 m. Tot spre deosebire de rapoartele
•

vechi, care prezintă şanţul ca având forma unui U, secţiunea
în care am lucrat a relevat o formă de V frânt (cu mijlocul
ascuţit). partea centrală, cu margini abrupte, măsurând 4,4 m
lăţime, cu diferenţe de cotă de 1 , 35 m (spre interior), respectiv
1 , 1 O m (spre exterior; caro urile 1 8-1 9).
Umplerea şanţului de apărare s-a realizat în 5 faze:
a) o umplere lentă, din etapa de funcţionare, cu material
argilos, în general fără resturi organice semnificative; baza
şanţului a cunoscut probabil mai multe curăţări, din ce în ce
mai superficiale, baza şanţului îngustându-se progresiv;
b) o umplere datorată colapsării incintei, pe fundul şanţului
depunându-se circa 0,4 m de dărâmături; grosul dărâmăturilor
a rămas pe berma (v. intra);
c) o umplere masivă, groasă de 1 , 2 m, cu resturi dispersate
ale zidului de incită, majoritatea umpluturii fiind însă
reprezentată de pământ, cu rare materiale de interes
arheologic; datorită conţinutului stratului imediat superior,
trebuie să concluzionăm că aceasta etapă a fost relativ scurtă
(de ordinul a câtorva zeci de ani). perioadă în care situ! era
abandonat;
d) un strat îngust, de 1 0 - 20 cm, cu resturi ceramice
sporadice (probabil începutul sec. IV), dar cu o componentă
organică semnificativă, cu aspect de deşeuri menajere,
corespunzând reluării locuirii pe fosta fortificaţie;
e) un strat indistinct, de tip ,.vegetal" (25 - 40 cm), care se
datorează ultimelor 1 4 secole.
Raportul stratigrafic indică faptul că procesul de
umplere s-a produs dinspre interior spre exterior, cotele
minime evoluând sistematic spre răsărit. O problemă
interesantă ridicată de încercarea noastră de a reconstitui
fenomenele de umplere este concluzia că volumul de pământ
necesar pentru umplerea şanţului era foarte mare,
reprezentând cea. 4,85 m3 la fiecare metru liniar de şanţ, doar
pentru faza notată anterior c. O asemenea masă de pământ
nu putea proveni decât din surparea valului. Concluzia surpă
şi ipoteza lui Grigore Florescu, care presupunea că spolierea
incintei era rezultatul hărniciei ţăranilor din vremuri recente, în
căutare de materiale de construcţii. Pentru ca partea
superioară a valului să fi ajuns însă înapoi în şanţ, încă
inaintea secolului IV, este obligatoriu ca zidul de incită să fi
dispărut complet, până la acea dată. Este foarte greu de
precizat însă cine şi de ce a avut nevoie, la acea etapă
istorică (imediat după părăsirea Daciei), de atâta piatră de
construcţii.
Pentru a epuiza subiectul şanţurilor de apărare, să
spunem că sub berma fortificaţiei de piatră au apărut oase de
animale, ceea ce ne-a făcut să perseverăm a săpa intr-un
pământ aparent ,.steril". Perseverenţa a fost răsplătită prin
apariţia unui şanţ dublu care nu poate fi decât al etapei de
lemn a castrului. Adâncimea maximă a amenajării este de
1 ,35 m, cu lăţimea observabilă de 3,94 m (probabil 4,5 m in
total), primul şanţ având lăţimea de 2,7 m. Amenajarea pare
să fi funcţionat relativ puţină vreme, existând puţine resturi
organice, la fundul şanţului, in ciuda faptului că trebuie să se fi
aflat foarte aproape de palisadă. Două bârne verticale ce vor fi
făcut parte din infrastructura palisadei, groase de 0,3 m, au
fost găsite, una suprapusă parţial de fundaţie, iar cealaltă
suprapusă de secţiunea colegilor militari (din fericire
nefinalizată). Planimetria celor două bârne sugerează o
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poziţie puţin mai avansată a vechii ingrădituri, probabil cu cea.
1/2 de metru. Nici un fel de urme similare nu au fost găsite la
interiorul incintei de piatră. În consecinţă, cele două şanţuri de
apărare (posibil 3!) erau realizate imediat sub palisadă, fără
interval.
Berma castrului de piatră era amenajată dintr-un
rând de cărămidă spartă, fiind lată de 3,4 m, uşor înclinată
spre exterior (pentru a nu bălti). La limita dintre berma şi
inceputul şanţului de apărare a fost sesizată in profil urma
unei bârne verticale, cu d = 17 cm şi L = 60 cm, din care 1 O
cm deasupra bermei. O posibilă explicaţie a unei asemenea
amenajări ar putea fi incercarea de a impiedica surparea
bermei in şanţul de apărare, precauţie cu atât mai necesară
cu cât dedesubt se afta vechiul şanţ de apărare, ceea ce
constructorii, evident, nu aveau cum să uite.
Deasupra bermei s-a găsit dărâmătura compactă a
zidului de apărare, cu înălţimea maximă de 0,84 m, compusă
din bolovani de carieră de dimensiuni mari (până la 40 cm),
dar şi cărămidă, respectiv fragmente mari sau chiar cărămizi
întregi (42,5 x 28,5 x 6,5; 40 x 28 x 6 cm). S-a observat
dispunerea cărămizii in special la baza dărâmăturii, de unde
nu a mai fost decât un pas spre a postula că ea se datora
suprastructurii incintei, respectiv crenelurilor.
Trecând la incintă, observăm că denivelarea
suprafeţei solului actual are in axul vertical exact faţa
exterioară a fostului zid, corespunzând deci menţiunii lui
Grigore Florescu asupra executării unui şanţ in lungul zidului,
pe faţa externă. Atât paramentul exterior, cât şi cel interior
prezintă însă acelaşi grad de distrugere (completă, până la
fundaţie, excepţie făcând doar câţiva bolovani de pe prima
asiză). Confirmând sub acest aspect raportul Florescu,
emplectonul, având in compunere pietre de mărimi şi calităţi
diferite, cu relativ puţin mortar, a avut o soartă doar ceva mai
bună, conservându-se pe o înălţime variabilă, de 30 - 35 cm,
pe o 1 = 55 cm (mai mică pe partea sudică a secţiunii; probabil
subţiat chiar de cercetarea lui Florescu). Paramentele spoliate
aveau 1 45 cm la interior, respectiv 41 cm la exterior. Zidul
de incintă măsura deci, la bază, 1 ,41 m, adică semnificativ
mai mult decât vechile rapoarte (1 m la Florescu, maxim 1 , 1 3
m l a Vlădescu - Avram).
Având in vedere tratamentul similar al celor două
paramente, părerea noastră este că au fost spoliate din
vechime, nefiind rezultatul vreunei activităţi mai recente.
Caracterul sistematic al spolierii este însă ceea ce intrigă aici,
fiindcă este limpede că ceea ce intervenţia respectivă a vizat
nu era dărâmarea fortificaţiei, ci recuperarea integrală a pietrei
mari. O asemenea acţiune cu greu s-ar putea pune în sarcina
celor care au locuit situl în veacul al IV-lea, pentru că, aşa
cum vom vedea, aceştia au reutilizat alte genuri de materiale,
cel puţin in perimetrul cercetat recent. Este de asemenea de
presupus că spolierea s-a realizat după ce dărâmătura masivă
de pe berma fusese acoperită de ierburi, fiindcă de acolo s-ar
fi recuperat, mai uşor, materiale de aceeaşi calitate.
Fundaţia curtinei era realizată din spărtură măruntă
de piatră, piatre de râu şi fragmente mici de cărămidă (!)
innecate in mortar, compoziţia fiind extrem de dură.
Amestecul descris este aşezat pe un rând de pietre de râu,
relativ mici şi sortate (1 O - 15 cm pe dimensiunea maximă).
=

Înălţimea fundaţiei este de 0,40 m, şi această dimensiune fiind
mai mare decât cele constatate de predecesori.
Imediat la interiorul incintei, in partea sudică a
secţiunii (carourile 1 2 - 1 3), am întâlnit un complex de natură
să ne contrarieze, cel puţin iniţial. Paralel cu paramentul
spoliat al incintei şi lipit de acesta, a fost găsit un alt parament,
compus din două rânduri de bolovani de carieră de mari
dimensiuni (până la 40 cm), parţial prelucraţi, parament din
care nu se mai conservă decât prima asiză. Lăţimea maximă
a acestui parament este de 0,7 m, spre S, iar cea minimă este
de 0,58 m, la N , sugerând o orientare uşor deviată de la
traseul curtinei. Spre interior este amenajată o podea din tr-o
piatră moale (o gresie gălbui), plată, podea tăiată la cea. 2 m
spre interiorul castrului de o amenajare mai târzie. Totul indica
un turn, tăiat la N de secţiunea din 1 991 , la V de amenajarea
ulterioară, iar la S limitat de chiar marginea secţiunii noastre,
astfel încât nu se cunoaşte deocamdată nici o dimensiune
completă. Turnul suprapune stratigrafic prima nivelare cu lut
(nivelul de fundare), dar este tăiat, deasupra primei asize, de
nivelurile de construcţie ale curtinei. Obiectivul nu poate fi
aşadar atribuit fazei hibernale a castrului, ci amenajărilor de
campanie. Este de observat că turnul se aftă exact la
jumătatea distanţei intre colţul de SE şi turnul sudic al porţii
praetoria, ceea ce corespunde regulilor generale de
construcţie a unui castru din sec. al ll-lea3. Găsirea fundaţiei
unui turn intermediar in exact poziţia aşteptată mai spune
ceva, şi anume că planul castrului de pământ a fost, cel puţin
in linii generale, repetat de planul castrului de piatră, deşi, in
cazul in speţă, turnul intermediar nu a mai fost ridicat. Evident,
fundaţia de piatră nu presupune obligatoriu o structură grea,
fiind mult mai plauzibil ca aceasta să fi fost din lemn; fundaţia
de piatră era insă necesară pentru a suporta in bune condiţii o
construcţie de lemn cu etaj, de minim 6 m înălţime.
Situaţie simetrică la ambele profile, nivelul de
fundare a fost străpuns de o amenajare ce succede in timp
construcţiei zidului de incintă, la cea. 2 m spre interior, peste
care s-a depus pământul scos din şanţul de apărare,
stratigrafic distingându-se clar intre pământul de la suprafaţă,
negricios, şi cel din profunzimea şanţului, cu lut nativ, practic
fără urme antropice (izolate). Unghiul separaţiei dintre cele
două categorii de umplutură sugerează faptul că pământul a
fost aruncat de la înălţime, deci după ce zidul de incintă
fusese ridicat, cel puţin in parte. Deducţia este confirmată de
situaţia stratigrafică de pe ambele maluri, sub pământul din
agger aflându-se mai multe dungi cu urme de mortar şi piatră
spartă mărunt. Pe profilul de S exista chiar o sugestie mai
clară a momentului in care valul a fost ridicat (iar şanţul de
apărare săpat): la baza pământului galben se află un grupaj
de cărămizi sparte, sugerând că, la acelaşi moment, se
ridicau crenelurile.
Rostul amenajării care străpunge nivelul de fundare
nu a putut fi explicat; această amenajare, cert in legătură cu
construcţia fortificaţiei (cele două profile, aflate la 4,4 m
distanţă, sunt identice); de altfel, ceva asemănător apare pe
singurul fragment de profil publicat la Muzeul Militar în 1 996,
şi care se referă la aceeaşi secţiune 1 , dar la curtina de V,
opusă poziţiei discutate. Provizoriu, am putea considera că
este un şanţ de drenaj, pentru a limita fenomenele de băltire
(favorizate de intinsele lutuiri prilejuite de diverse amenajări).
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În privinţa formei inipale a valului, n u putem
împărtăşi impresia lui Florescu, cum ca ar fi fost practic
identică cu ceea ce putem vedea astăzi, deoarece ar fi
observat o ,amenajare cu pietricele" (?). În zo"a �uperficială
se întâlnesc urme de diverse materiale de construcţie, dar nu
pentru că ar exista vreo amenajare de epocă romană, ci ca
urmare a activităţilor de spoliere şi/sau nivelare, acestea din
urmă de dată recentă, respectiv începutul seco:ului XX,
"pentru a reda pământul agriculturii". Motivul este simplu, şi
deja a fost expus: aproape 5 m3 de pământ s-au scurs din
agger, înapoi în şanţul de apărare, pentru fiecare metru liniar.
Este destul de simplu să spunem că această considerabilă
masă de pământ s-a scurs de undeva, adică de pe agger.
Chiar dacă am prelungi linia observabilă a valului, până la
intersecţia cu incinta, volumul de pământ suplimentar este de
numai 2,4 m2 la profil, respectiv 2,4 m3 la metru liniar. Pornind
de la această ipoteză de lucru , pentru zidul de incintă ar
rezulta o înălţime de 3 m, plus cea. 1 ,6 m înălţimea crenelului,
ceea ce, pentru epoca dată, este rezonabil. Nu ar exista însă
alt drum de rond decât curtina însăşi; nu excludem
posibilitatea unei amenajări suplimentare, de lemn, care să fi
lărgit drumul de rond. În fine, nu putem să nu remarcăm că
totuşi lipsesc de la socoteală alţi 2,4 m3 la metru liniar, ceea
ce ar presupune un val şi mai înalt, dar pentru că nu avem nici
o analogie, ne oprim aici.
La limita umpluturii de pământ negru cu cea
argiloasă, a valului, există un complex izolat. Este vorba
despre partea dorsală a unui cuptor de sec. VI, dintr-un tip
care uzual însoţeşte locuinţele acestui veac. Din locuinţă nu
am reuşit să mai recuperăm nimic, secţiunea militară din 1 991
căzând pe mijlocul ei; ruinarea malurilor a făcut restul, aşa
încât a trebuit să ne mulţumim cu câteva fragmente ceramice
recuperate de pe centrul secţiunii, în caroul 1 O, zonă în care
complexele despre care urmează să vorbim au fost deranjate
superficial. Dintre aceste fragmente ceramice se detaşează
un capac de oală, piesă rară în peisajul epocii.
În dreptul carourilor 9 1 O arheologii militari au oprit
săpătura la 20 cm adâncime, pe o dărâmătură compactă, pe
care s-au mulţumit s-o consemneze drept "via sagularis",
pentru simplul motiv că, planimetric, ar fi trebuit să fie acolo.
Zona de la caroul 1 0 spre V nu a constituit o prioritate pentru
campania 2003, fiind limpede ca nu vor fi bani pentru
epuizarea zonei atacate, şi oferind prioritate zonei
fortificaţiilor. Degajarea dărâmăturii s-a demonstrat o nucă
tare, cu o evoluţie lentă a cercetării, ceea ce ne-a determinat
să lucrăm numai pe jumătatea nordică a lăţimii secţiunii.
Dărâmătura s-a demonstrat a fi aparţinut unei amenajări de
locuire din sec. al IV-lea. După degajarea dărâmăturii am
recuperat o tegu/a mammata decorată cu incizii, întregibilă
(pătrată, cu latura de 44 cm), spartă pe loc. Este vorba despre
material tegular recuperat şi folosit în alte scopuri decât cele
originare, foarte probabil în postura de mobilier interior. În
carou! 9, imediat sub nivelul vegetal a apărut un dublu
parament de cărămidă, orientat aproximativ paralel cu
sec\iunea. Paramentul de la marginea secţiunii este realizat
din două sau trei rânduri de cărămizi, fără liant. Cărămizile au
formate diferite, inclusiv pătrate, recuperate neîndoielnic dintr
o instalaţie de încălzire. Paramentul dinspre interiorul secţiunii
are cărămizile aşezate pe cani. După toate aparenţele, cele
-

două paramente de cărămidă realizau doar feţele unui zid de
pământ, după modelul unui zid cu funcţie militară. Grosimea
acestei alcătuiri măsoară aproape o jumătate de metru (0,47
m). Locuinţa este cu certitudine posterioară părăsirii
fortificaţiei, nu numai fiindcă materialul ceramic aparţine fără
dubii secolului al IV-lea, ci şi fiindcă amenajarea suprapune
ceea ce colegii noştri au presupus corect că ar fi trebuit să fie:
via sagularis. Mai rămânem la locuinţa târzie doar pentru a
spune că sistemul de construcţie ar putea să pară complet
"barbar", dacă el nu ar fi perfect analogic modului de
construcţie a barăcilor militare din interiorul castrului şi din
perioada lui de funcţionare. În dreptul ţăruşului 8 peretele pare
să facă unghi spre N, ceea ce ar presupune ca acele cărămizi
aflate pe cant să reprezinte exteriorul clădirii, iar resturile unei
amenajări similare, de pe centrul secţiunii, ar reprezenta un al
doilea complex de locuire; la acelaşi reper al ţăruşului 8, la
doar 30 cm spre S, a fost recuperată o altă cărămidă pe cant,
doar că 30 de cm mai jos, orientată în lungul unui parament
de lut, aparţinând de data aceasta secolului al III-lea.
Via sagularis era constituită din pietre de râu de dimensiuni
mici, similare celor de sub fundaţia incintei, şi rare fragmente
ale altor materiale de construcţie, pe un singur rând, fără
infrastructură. Am numărat cel puţin patru refaceri, fără ca
săpătura să fie finalizată, realizate pur şi simplu prin
adăugarea unui rând de pietre peste drumul scufundat în
noroi. Lăţimea drumului este variabilă; varianta cea mai veche
pe care am putut-o măsura are doar 2 m, însă refacerile par,
progresiv, mai largi, surmontând lutul dinspre val şi ajungând
astfel la 2,65 m . Ne-am fi aşteptat ca drumul să fi fost mărginit
de un şanţ de scurgere, cel puţin spre agger, însă o
asemenea amenajare nu a putut fi surprinsă nici în grund, nici
în profil. Cât despre forma bombată, tipică drumurilor romane
- nici vorbă, unele nivele fiind chiar uşor tasate central,
datorită lipsei infrastructurii. Dintre puţinele materiale
arheologice recuperate de pe via sagularis, se detaşează o
monedă de bronz de la Gordian şi un pilum, recuperate de pe
nivelul cel mai târziu de amenajare.
La V de drum se află, lipită de acesta, o construcţie
de uz militar, a cărei funcţionalitate exactă nu poate fi
deocamdată precizată. Unele obiecte mărunte găsite (sârmă
de bronz, zgură în mai multe puncte şi pe ambele nivele) ar
sugera un atelier de reparaţii pentru diverse obiecte metalice.
Zidurile sunt construite în tehnica descrisă, cu două
paramente de cărămidă, cu sau fără liant argilos, cu
umplutură de lut. Fără ca sistemul să fi fost surprins la fel de
clar ca în cazul amenajării de sec. IV, s-a observat cu uşurinţă
frecvenţa apreciabilă a cărămizilor de-a lungul paramentelor
de lut, bine conservate, fie şi pe o înălţime de numai câţiva
centimetri. Cel mai interesant caz a fost al unui pachet de trei
cărămizi suprapuse, din caroul 5, în apropierea malului sudic,
a căror poziţie (răsfirate precum un pachet de cărţi de joc şi
răsucite la 90' faţă de perete) sugerează că ar fi căzut de la o
înălţime ceva mai mare. Direcţia dispersiei cărămizilor
sugerează însă că ar fi căzut dinspre peretele de la E, aflat la
peste 2 m distan\ă, şi nu cel de la V, aflat la doar 40 cm. Dacă
observaţia şi deducţia sunt corecte, atunci grupul de trei
cărămizi a căzut de la cel puţin 2 m înălţime, ceea ce ne
permite să inferăm că peretele era construit, până sus, în
aceeaşi manieră. Cele trei ziduri surprinse nu sunt însă tocmai
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paralele. Cel care mărgineşte via sagu/aris este inclinat, faţă
de secţiune, cu aproape 7•, in timp ce abaterea celorlalte
două este mult mai mică, sub 1 ". Grosso moda, toate sunt
paralele incintei, care prezintă o deviere de 3". in ciuda
acestor diferenţe de aliniere, atât bunul simţ, cât şi situaţia
stratigrafică şi inventarele, recomandă interpretarea că toate
cele trei spaţii delimitate de ziduri sunt încăperile aceleiaşi
clădiri. Distanţa intre ziduri este, de la E spre V, de-a lungul
malului sudic, de 3,23 m, 3,05 m, respectiv încă un spaţiu de
1 ,64 m până la marginea secţiunii cercetate (primele trei
carouri, proiectate iniţial pentru intersecţia cu S 2/1 991 , nu au
mai fost realizate din lipsă de timp). De la via sagularis până
la marginea vestică a secţiunii sunt 8,57 cm. Lăţimea
construcţiei de interior ar trebui să fie, conform uzanţelor, de
10 m, ceea ce este perfect plauzibil.
Dintre elementele de inventar recuperate din ruinele
barăcii, sunt de remarcat o cheie, balamale şi piroane de
construcţie, un mâner de casetă, o cataramă fragmentară de
fier, o fisă de bronz, elementele deja remarcate in legătură cu
prezumtive activităţi meşteşugăreşti de prelucrare a metalului,
fragmente de sticlărie, un fragment de terra sigilatta de pe
nivelul mai timpuriu, dar şi elemente mai surprinzătoare,
precum un fragment de brăţară de bronz, o mărgea şi chiar o
fusaiolă (pe nivelul târziu).
Aşa cum oricine poate constata din documentaţia
prezentată, cercetarea nu este finalizată in zona construcţiei
(barăcii) interioare. Fie şi aşa, putem afirma de acum
existenţa a două nivele de construcţie absolut distincte, pe
aceeaşi poziţie, finalul fazei vechi, ca şi a aceleia mai noi, fiind
unul brutal, cu urme de incendiu. Ceea ce ar trebui să mai
adăugăm, despre ambele faze constructive, este că numărul
şi fragmentarea ţiglelor găsite nu agreează ideea unei
acoperiri cu material tegular, ci cu materiale uşoare, cele care
vor fi şi favorizat incendiile.
Campania 2003 a prilejuit şi inceputul unei activităţi
de evidenţă topografică in jurul castrului, cu ajutorul
tehnologiei GPS. Urmele aşezării civile pot fi urmările
aproximativ 200 spre V, SV, S şi SE de castru , situaţia
arheologică fiind neindoielnic determinată de configuraţia
terenului, care coboară, pe aceste direcţii, la un nivel care
înseamnă, de fapt, terenuri inundabile. Spre E urmele locuirii
par să depăşească 300 de m. Spre N, aşezarea este in bună
măsură compromisă de amenajarea căii ferate, a şoselei, şi a
aşezării moderne. La S de calea ferată, aşezarea romană se
intinde, oricum, pe mai cea. 800 de m pe axa NV - SE, şi cea.
400 pe axa NE - SV, ceea ce insemnă un perimetru de
aproximativ 30 ha (inclusiv castrul). Studiul topografic a
confirmat opiniile mai vechi şi mai noi asupra posibilităţii ca, in
antichitate, cursul Jiului să se fi aflat mult mai aproape de
castru, respectiv 200 m SE, ca punctul cel mai apropiat, şi
cea. 300 - 400 spre SV. Unul dintre aspectele cele mai
interesante sesizate in cursul cercetării de suprafaţă il
reprezintă un val, încă vizibil pe câteva zeci de metri, ca limită
de NV a aşezării.
in măsura in care campania următoare va fi
finanţată, ne propunem câteva obiective imediate, cu
următoarea ordine de prioritate: finalizarea cercetării primelor
1 O carouri dinspre V, pentru obţinerea unei secvenţe
stratigrafice complete; prelungirea secţiunii spre E, pentru

interceptarea lucrărilor de apărare aflate la exteriorul şanţului
principal şi a rezervaţiei, cât şi a relaţiei acestora cu aşezarea
civilă; dezvoltarea săpăturii spre interior; precizarea
dimensiunii aşezării civile prin cercetare de suprafaţă şi
cartarea GPS a tipurilor de materiale arheologice prezente la
suprafaţă.
Planşa 56
Note:
1 . v. Arhivele Olteniei 9, nr. 51 -52, 1 930.
2. parţial publicate, v. Revista MMN, supliment 1 , 1 996.
3. v. Drobeta.

155. Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
Punct: cartier Copăcetu (Valea Răii)
Cod sit: 167482. 04
Colectiv: Mariana losifaru - responsabil, Cristinel Fântâneanu
(MJ Vâlcea)
Cercetările arheologice desfăşurate in perioada 1 6
iulie - 3 1 august 2003 in situl arheologic d e l a Copăcelu (fost
Valea Răii) au vizat trei obiective:
- delimitarea parţială a aşezării pe latura de SE, prin trasarea
unei casete (C 2) pe proprietatea domnului Neacşu
Constantin.
- continuarea cercetărilor începute in anul anterior pe
proprietatea GOVIL S. A.
- urmărirea nivelului de cultură Boian 11, semnalat de prof. D.
Berciu, prin trasarea unei secţiuni (S XII), la 20 m E de vechile
săpături.
in acest sit au fost efectuate cercetări arheologice
sistematice între anii 1 96 1 - 1 965 de către D. Berciu, care
publică rezultatele sumare ale acestora in lucrarea apărută in
1 966, Zorile istoriei in Carpaţi şi la Dunăre, amintind de
materialele arheologice aparţinând neoliticului timpuriu
(cultura Criş - cu două nivele de locuire), suprapuse de o
ceramică aparţinând culturii Boian (faza 11 de inceput), din
neoliticul dezvoltat.
Cercetări arheologice de salvare au avut loc in anul
2002, iar în anul 2003 s-au continuat aceste cercetări printr-o
săpătură sistematică.
in anul 2002 au fost trasate 10 secţiuni: S 1 - S X.
- S 1 ( 1 0 x 1 m) a fost trasată la limita de SE a aşezării. Aici a
fost descoperit un strat cu material sporadic aparţinând culturii
Coţofenjl;
- S 11 (39 x 1 m) trasată pe locul unde s-a amplasat conducta
pentru canalizare, pe proprietatea GOVIL S. A.
Deoarece pe taluzul de E a fost descoperită o masă
compactă de chirpic, arsură şi o mare cantitate de material
ceramic, s-au trasat două secţiuni (S IV şi S V) pentru
degajarea bordeielor 1 şi 2.
Bordeiul 1 (Br 1) are dimensiunile de 5 x 4,50 m.
Aici au fost descoperite următoarele obiecte: un topor
trapezoidal din piatră de culoare alb-gălbuie, unelte din silex şi
obsidian, o râşniţă din piatră şi foarte multă ceramică
fragmentară, dar şi vase intregibile, bucăţi mari de chirpic cu
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urme de pari şi nuiele, cărbune, oase de animale (bovidee şi
ovicaprine).
Ceramica, care constituie elementul predominant,
poate fi impă�ită in trei categorii: grosieră, acoperită cu
barbotină, imprăştiată, in benzi orizontale, verticale sau in
valuri, brâuri alveolate sau simple, in ghirlandă sau meandre,
butoni simpli sau alveolaţi; ceramică fină acoperită cu un slip
lustruit şi o ceramică pictată. Aceasta foloseşte bicromia (fond
gălbui şi motive pictate cu maro sau fond roşu pictat cu negru)
şi policromia (fond gălbui pictat cu roşu şi maro). Motivele
decorative constau din benzi paralele inguste sau mai late,
semicercuri concentrice, zig-zaguri, triunghiuri pline etc.
Ca forme caracteristice amintim vasele mari in
formă de pară cu gât cilindric, vase "butoiaş", vase cu picior
sau piedestal inalt, castroane, străchini, fructiere, strecurători
etc. (fiecare cu mai multe variante).
Aceleaşi caracteristici le prezintă şi bordeiul 2 (8r.
2), care este suprapus pa�ial bordeiului 1 . Din punct de
vedere stratigrafic cele două nivele de locuire cu bordeie
apa�in fazelor 1118-IVA ale culturii Starcevo - Criş.
- S III paralelă cu S 11 , având dimensiunile de 39 m x 1 m x 2,50 m, cu aceleaşi nivele de locuire şi material caracteristic
neoliticului timpuriu;
- S IV şi S V au fost trasate paralel cu S 11 şi S III având
dimensiunile de 6 m x 2 m x -2,50 m, fiecare având drept
scop degajarea completă a celor două bordeie;
- S VI şi S VII au fost trasate la aproximativ 200 m SE de DN
Rm. Vâlcea - Tg. Jiu, pe viitoarea stradă 2/2' a noului cartier,
având dimensiunile de 1 O m x 1 m x -1 ,90 m. Nu au fost
descoperite materiale arheologice;
- S VIII şi S IX au fost trasate la aproximativ 1 22 m S de DN
Rm. Vâlcea - Tg. Jiu la capătul străzii D/D' a noului cartier. În
cele două secţiuni au fost descoperite materiale ceramice şi
litice aparţinând culturii Starcevo - Criş.
- S X (S "CT") a fost trasată pe locul unde s-a amplasat coşul
centralei termice. Dimensiuni: 8,50 x 6,20 m x -2,20 m. Aici a
fost descoperit pa�ial un alt bordei semiingropat cu mult
material arheologic ce constă din ceramică fragmentară şi
intregibilă, lame şi nuclee din silex şi obsidian etc.
Secţiunile au fost trasate pe suprafeţele unde s-au
construit utilităţile cartierului, iar presiunea la care am fost
supuşi datorită ritmului alert impus de constructor (cartierul a
fost construit pentru sinistraţii din zona Ocnele Mari) nu ne-a
permis intotdeauna urmărirea complexelor in totalitatea lor (S
X, bordeiul 3).
În anul 2003 cercetarea a continuat printr-o
săpătură sistematică, fiind trasate trei secţiuni şi o casetă:
- S XI, cu dimensiunile de 8 x 2 m a fost trasată pe
proprietatea AGROMEC S. A. Până la adâncimea de 2,80 m
s-a săpat intr-un pământ steril. Între -2,80 m -3,00 m a fost
surprins nivelul neolitic şi s-a renunţat la cercetare deoarece a
apărut pânza de apă freatică (intr-un timp foarte scurt apa a
atins înălţimea de 0,50 m, obligându-ne să renunţăm);
- S XII, cu dimensiunile de 1 8 x 2 m, a fost trasată, de
asemenea tot pe proprietatea AGROMEC S. A., la
aproximativ 20 m E de vechea săpătură a lui D. 8erciu. S-a
ajuns până la aceaşi adâncime (-3,00 m), descoperindu-se
însă atât nivele de locuire aparţinând neoliticului timpuriu
(fazele 1 1 1 8 - IVA - cultura Starcevo-Criş), dar şi nivele de

cultură ce apa�in epocii bronzului - cultura Glina, grupul
cultural Gornea-Orleşti (Verbicioara 1?) şi materiale apa�inând
fazelor târzii ale culturii Verbicioara;
- S XIII ( 1 2 m x 3 m) a fost deschisă pe proprietatea S.C.
GOVIL S.A, perpendiculară pe S 11/2002, la aproximativ 1 0 m
E de aceasta. La adâncimea de 1 ,50 m a apărut nivelul
neolitic timpuriu, singurul de altfel, apa�inând fazei IVA a
culturii Starcevo-Criş. La capătul de N al ei a fost surprins un
bordei de formă circulară, reuşindu-se degajarea a
aproximativ unui sfert din el. În apropierea sa a fost
descoperită o vatră fragmentară, de formă rotundă, făţuită o
singură dată, cu multă cenuşă, arsură, oase de animale, pe
ea şi împrejurul ei. Degajarea completă a acestui bordei se va
face in cursul campaniei din 2004.
Caseta 1 (C 1 ), cu dimensiunile de 2 x 2 m a fost trasată pe
proprietatea domnului Constantin Neacşu. Nu a fost
descoperit nivel de cultură, ceea ce ne face să bănuim că ne
aflăm la limita aşezării.
În ceea ce priveşte materialele arheologice
descoperite, ele sunt similare cu cele găsite in anul 2002.
Astfel au fost descoperite unelte de silex, obsidian, piatră, os,
obiecte de cult şi multă ceramică, decorată cu barbotină in
principal, ciupituri, brâuri alveolate, proeminente, pictură etc.
'
(cea neolitică). În ceea ce priveşte plastica, ea este destul de
slab reprezentată in aşezare. Au fost descoperite numai două
figurine antropomorfe fragmentare. Una dintre ele are corpul
plat, stilizat, iar cealaltă, corp cilindric, amintind de plastica
culturii Vinca A. De asemenea, au fost descoperite fragmente
de altăraşe de cult, cu trei sau patru picioruşe, având diferite
forme.
Materialul ceramic apa�inănd epocii bronzului este
foarte fragmentar. El apa�ine culturilor Glina, grupului cultural
Gornea-Orleşti (Verbicioara 1?) şi fazelor târzii ale culturii
Verbicioara. Grosimea stratului de cultură apa�inând epocii
bronzului este de maxim 0,25 m, fără ca el să fie uniform. A
fost surprins doar in carourile 6 - 9 ale S XII. În anul 2004 se
va urmări o stratigrafiere mai atentă acestui nivel.
Tehnicile specifice de decoare a ceramicii
apa�inând
epocii
bronzului
sunt
găurile-buton,
Besenstrichverzierung,
Textilmuster, Kammstrich sau
impunsăturile succesive.
Datarea cu 14C realizată pe un eşantion de la
Copăcelu - Valea Răii din vechile săpături (D. 8erciu) indică,
in date calibrate, 5485 - 5334 conform probei de laborator KN1 1 02, materialul analizat fiind cărbunele. Cornel ia Magda
Mantu, care s-a ocupat de cronologia absolută a neo
eneoliticului, propune încadrarea descoperirilor neolitice
timpurii de aici în faza III - IV (?) a culturii Starcevo-Criş.
Considerăm că prin materialele descoperite in ultimele
campanii de săpături, precum şi printr-o atentă stratigrafiere a
acestora, aşezarea neolitică se încadrează in fazele 1118 - IVA
ale cu�urii amintite.
Descoperirile arheologice de la Copăcelu din ultimii
doi ani au permis delimitarea parţială a sitului in zona
cercetată, stratigrafierea aşezării şi descoperirilor. Este însă
absolut necesar ca aceste cercetări să continue şi in anii
următori pentru a ne face o imagine cât mai clară asupra
evoluţiei civilizaţiilor preistorice în nord-estul Olteniei şi asupra
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Obiectivul general al săpăturilor arheologice din anul
2003 a fost continuarea cercetării centrului de producţie a
ceramicii din partea de nord a oraşului roman.
in campania din anul 2003 au fost practicate un
număr de cinci secţiuni cu o suprafaţă totală de 1 72 m2,
numerotate de la S 5 la S 9 in continuarea celor din anii 1 9971 998. Dintre acestea, doar secţiunea S 5 a fost trasată la V de
drumul roman, celelalte fiind trasate la E.
Stratigrafia profilului estic al sectiunii S 6 este următoarea·.
- O - 0,25/0,30 m - strat cenuşiu �egetal;
- 0,25/0,30 - 0,45/0,56 m - strat cenuşiu-negricios cu
fragmente de cărămizi şi ţigle romane;
- 0,46/0,57 - 0,62/0,70 m - strat castaniu cu fragmente de
cărămizi romane;
- 0,63/0,71 - 0,82/0,85 m - strat castaniu-cenuşiu cu
fragmente de chirpic la bază;
- 0,83/0,86 -0,95/1 , 1 4 m - strat castaniu steril arheologic.
Stratigrafia profilului estic al secţiunii S 8 este următoarea:
- O - 0,20 m - strat cenuşiu vegetal;
- 0,21 - 0,40/0,45 m - strat cenuşiu negricios cu fragmente de
ţigle la bază;
- 0,41 /0,46 - 0,65 m - strat castaniu cu fragmente de mortar
alb;
- 0,66 - 0,80/0,85 m - strat castaniu cu fragmente de chirpic;
- 0,81/0,86 - 0,90/1 ,05 m - strat castaniu steril arheologic.
Menţionăm faptul că in carourile 6 - 7 la adâncimea
de 0,90 m a fost descoperit un pavaj de pietriş gros de 2-3
cm.
În cursul campaniei arheologice din anul 2003 au
fost identificate complexe din neolitic, epoca romană şi evul
mediu.
Neolitic (cultura Boian V)
Bordeiul nr. 2
A fost surprins in secţiunea S 5, c. 1 1 - 1 2. El
continuă in profilul nordic şi in afara capătului estic ale
secţiunii. Acest bordei avea formă neregulată. Podeaua nu
prezenta amenajări speciale. in interiorul său au fost
descoperite fragmente de vase ceramice şi oase de animale.
Mormântul nr. 1
în apropierea bordeiului amintit a fost descoperit un
schelet de copil. Acesta a fost depus în poziţie chircită pe
partea dreaptă. Lângă schelet au fost găsite fragmente
ceramice aparţinând orizontului cultural Boian V.
Epoca romană
Cladirea nr. 1 (prima jumătate a secolului al III-lea p.
Chr.)
S.6
A fost surprinsă în carourile 3-8 din sectiunile
·
S.8 şi S.9 din anul 2003, precum şi in sectiunile S.1 şi S.2 di �
anul 1 997: Ea continuă şi in profilul estic al secţiunii S.9 .
In secţiunea S 6 a fost surprinsă fundatia
. zidului
vestic de incintă. Aceasta constă într-un strat de pietriş gros
de 0,32/0,35 m. Dimensiunile pietrelor de râu variază intre 1
cm şi 7-8 cm. Pe zidul care separa camerele 1 şi 2
(numerotate de la S la N) au fost descoperite fragmente de
cărămizi dispuse pe două rânduri şi o asiză. in carourile 6 - 7 '
fundaţiile � u fost distruse de o groapă ulterioară.
In caroul 6, sub fundaţia clădirii, au fost găsite
fragmente ceramice provenind ctdH.n nivel roman precedent.
Deasupra nivelului de călcare al clădirii se afla stratul roman

legăturilor acestora pe spaţii cât mai largi, cât şi o
stratigrafiere cât mai fină a descoperirilor din epoca bronzului.
Note:
1 . aproximativ anul 3000 a. Chr. - după Petre 1. Roman,
Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1 976.
Abstract

The archaeological researches from Copăcelu site
took place between July 1 6 and August 31 , 2003.
This is the place where the D. Berciu made
systematical researches between 1 961 and 1 965.
The researches continued in 2002 when ten
sections were traced (rescue researches and a district was
built there for the victims of the calamity !rom Ocnele Mari).
In 2003 a new systematical research began, having
. .
1n v1ew the layer of culture from the Early Neolithic and also
new elements to confirm the existence of some
establishments belonging to the Bronze Age.
There has been discovered archaeological materials
!rom the Early Neolithic, belonging to 1118-IVA phases of
Starcevo-Criş cu !ture (5485-5334 - KN-1. 1 02), and !rom the
Bronze Age, materials belonging to Glina culture, to Gornea
Orleşti cultural group (Verbicioara 1?) and to late phases of
Verbicioara culture.
The archaeological researches !rom the lasi year
.
perm1tted the partly delimitation of the site in the researched
area, the layer drawing of the establishment and of the
discoveries. [Ana Maria losifaru]

156. Reşca, corn. Dobrosloveni, jud. Olt [Romula]
Punct: Atelierele ceramice de nord (vi/la suburbana)
Cod sit: 126754.04
Col��tiv: Mircea Negru - responsabil (MMB); Gheorghe
Pop11ian - consultant ştiinţific; George Mihai; Marin N ica (ICSU
Craiova); Florentina Ghemuţ
Centrul (cartierul) de producţie ceramică din partea
de N a oraşului roman Romula se afla la E şi la V de drumul
roman către Acidava (Enosesti), la N şi la S de zidul lui Filip
Arabul. Este sectorul cel mai intens cercetat al sitului
arheologic.
Cercetările in această zonă au inceput in anul 1 965
şi au continuat până in anul 1 998 sub conducerea
cercetătorului dr. Gheorghe Popilian. De-a lungul timpului, din
colectiv au mai făcut parte, printre alţii, Mircea Negru (1 9921 997) şi Dan Bălteanu (1 994-1 998). În acest sector au fost
descoperi te un număr de 22 de cuptoare de ars cărămizi şi
.
vase, o vtlla suburbana, mai multe edificii şi două morminte în
sarcofage din cărămidă. De asemenea, au fost identificate
urme d� locuire apa�inând neoliticului (cultura Boian V),
peno �del de tr�nziţie la epoca bronzului (cultura Coţofeni),
.
epocu bronzului (cultura Vericioara, fazele finale), Latene-ului
geto-dacic şi sec. XIV-XVI.
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ce conţinea numeroase fragmente de ţigle. Acestea indică
sfârşitul utilizării clădirii, probabil la mijlocul secolului al I II-lea
p.Chr.
Groapa nr. 2 (al treilea sfert al secolului al II I-lea p.
Chr.)
A fost surprinsă în carourile 5 - 7 din secţiunile S
4/1 997, respectiv S 6/2003. Ea a tăiat fundatiile clădirii nr. 1 .
În interiorul său au fost descoperite frag �enle ceramice
romane, oase de animale, cenuşă, fragmente de cărămizi,
monede emise în timpul lui Elagabal (anul 21 9), Maximinus
Caesar şi Gordian I I I (anul 241 ).
Groapa nr. 5 (sec. Il p. Chr.)
A fost surprinsă în carourile 13 - 15 din secţiunile S
6/2003 şi S 2/1 997. Groapa are o formă rectangulară şi
prezintă trepte la interior. Cea mai mare parte a sa a fost
cercetată în S 2/1 997. Din punct de vedere stratigrafic,
această groapă porneşte din nivelul roman timpuriu din sec. al
Il-lea p. Chr. În interiorul său au fost găsite fragmente de vase
ceramice, cărămizi, oase de animale, fragmente de vase din
sticlă etc.
Evul mediu (sec. XIV-XVI)
Gropa nr. 1
În carou! 1 din secţiunea S.6 a fost surprinsă de la
adâncimea de 0,20 m (stratul vegetal). Cea mai mare parte a
sa intră în profilul sudic, fiind cercetată şi în cadrul secţiunii S
4/1 998. D max. , la adâncimea de 0,90 m, este de 1 ,05 m. În
interiorul gropii au fost găsite fragmente de cărămizi romane,
oase de animale, fragmente dintr-o oală din pastă cărămizie
fină cu buza răsfrântă şi două linii orizontale incizate pe umăr
ca decor.
Groapa nr. 3
A fost surprinsă în S 6, carou! 7 şi intră în profilul
vestic al sec\iunii. În interiorul său au fost descoperite
fragmente ceramice, oase de animale şi cenuşă.
Groapa nr. 4
A fost surprinsă în carou! 1 4 din secţiunile S 4/1 997
şi S 6/2003. Această groapă porneşte din nivelul vegetal, fiind
observată de la adâncimea de 0,30 m. Groapa conţinea
fragmente ceramice, oase de animale şi cenuşă.
Vremea nefavorabilă de la sfârşitul lunii octombrie
nu a permis cercetarea integrală a unor amenajări de cărămizi
şi pietre de calcar din secţiunea S 5, acesta fiind un obiectiv al
campaniei arheologice viitoare.
Cronologia
Întrucât am constat unele diferenţe între stratigrafia
observată şi nivelele de locuire justificate prin suprapuneri de
complexe şi/sau materiale arheologice din perioade diferite,
am considerat necesar să facem următoarele precizări cu
privire la nivelele de locuire pentru secţiunile practicate în anii
1 997-1 998 şi 2003 la vest de drumul roman spre Acidava.
Nivelul 1 cuprinzând vestigii din Latene-ul geto-dacic a fost
surprins în această zonă în secţiunea S 3/1 997.
-Epoca romană. Au fost identificate trei nivele romane de
cultură (numerotate aici de la l l la IV).
Nivelul Il cuprinde cuptoare de ars vase de lut (distruse de
amenajările ulterioare) şi probabil construcţii de lemn. El poate
fi data! în limitele secolului al l i-lea p. Chr. şi are două faze: A
şi B.

Nivelul 11 A (0,63/0,71 - 0,82/0,85 m). În aces1 nivel au fost
găsite un denar emis în vremea lui Nero (anii 63 - 68) şi o
monedă din bronz arsă, emisă in timpul împăraţilor Nerva sau
Traian (anii 98 - 1 02). Piroanele din fier descoperite ar putea
indica existenţa unei construcţii de lemn in perioada
respectivă.
Nivelul li 8 (0,51 /0,57 - 0,62/0,70 m). Acestui nivel ii aparţine
groapa nr. 4, surprinsă şi in secţiunea S 4/1 997, c. 1 3 - 1 6.
Piroane din fier din acest nivel ar putea indica existenta unei
construcţii de lemn. În stratul de cultură, la adâncimea de 0,65
m a fost găsită o monedă din bronz din timpul împăratului
Hadrian (anii 1 25 - 1 28).
Nivelul I I I (0,46/0,50 m ) cuprinde perioada d e funcţionare a
clădirii nr. 1 cu fundaţii de pietriş (prima jumătate a sec. III p.
Chr.). Piroanele descoperite in secţiunile S 6 şi S 8 indică
faptul că scheletul şi alte componente aeriene ale clădirii erau
din lemn.
Nivelul IV (0,30 - 0,40/0,45 m) cuprinde perioada de după
dezafectarea clădirii nr. 1 . Stratul de cultură este caracterizat
prin prezenţa pe spaţii relativ întinse a aglomerărilor de
fragmente de ţigle la baza sa. Acestui nivel ii apa�ine groapa
nr. 2, care taie fundaţiile clădirii nr. 1 . În interiorul gropii au fost
găsite monede de la Elagabal (denar din anul 21 9),
Maximinus Caesar (bronz) şi de la Gordian I I I (denar din anul
241 ). Luând în considerare ultima monedă, aceast nivel poate
fi datat în al treilea sfert al secolului al I II-lea. Este posibil ca în
această perioadă să se fi practicat inmormântările in interiorul
clădirii nr. 2.
Nivelul V (0,20 - 0,30 m) cuprinde vestigiile unei aşezări
medievale din secolele XIV - XVI. Acestui nivel ii aparţin
bordeiul nr. 1 , gropile nr. 1 , 3 şi 4.
Materialul arheologic descoperit in campania din
anul 2003 va fi restaurat în cadrul Muzeului Romanaţiului şi va
fi, după caz, propus spre inventariere sau ca parte a fondului
documentar al şantierului arheologic amintit. În inventarul de
şantier, in anul 2003 au fost înregistrate peste 1 20 de obiecte
şi fragmente de obiecte: vase ceramice, aplice din bronz,
obiecte din os, monede romane etc.
Săpăturile arheologice din anul 2003 au adus
elemente noi privind delimitarea cladirii nr. 1 , surprinsă parţial
în secţiunile S 1 şi S 2 din anul 1 997, precum şi date deosebit
de importante privind stratigrafia şi evoluţia cronologică a
zonei.
În cazul clădirii nr. 1 , cercetările arheologice au
evidenţiat faptul că ea avea camere dispuse pe două rânduri
de-a lungul drumului roman. Deosebit de importante sunt şi
observaţiile, care confirmă o supoziţie din anul 1 997 potrivit
căreia, pe baza criteriului de funcţionalitate a zonei, pot fi
identificate trei nivele romane de cultură, datate astfel: a)
secolul al l i-lea p. Chr.; b) prima jumătate a secolului al III-lea
p. Chr.; c) al treilea sfert al secolului al I II-lea p-. Chr.
Bibliografie:
G h . Popilian, Un atelier de terra sigillata a Romula, Dacia
N.S., 1 6, 1 972, p. 1 45-1 62.
The latest archaeological excavation developed the
knowledge about the building no. 1 , and offered new and
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Blahniţei, de deviere a unui izvor şi de creare a unor mici
iazuri. Presupunem că populaţia . Gornea-Orleşti a ocupat
terenul mai înalt, lucru care va fi verificat prin cercetare în
viitoarea campanie, când vom extinde săpăturile către nordul
sectiunii XXI.
În afara acestei locuiri, in timpul cercetărilor au mai
apărut câteva materiale din Hallstatt, Gultura Basarabi,
dispersate la mare distanţă unele de altele, ceea ce înseamnă
că locuirea aceasta îşi are centrul in altă zonă, situaţie
sesizată şi in campaniile trecute. De remarcat este faptul că in
carou! 1 1 al secţiunii XXI a apărut un celt de fier lângă un
castron spart. Lipsa oaselor exclude posibilitatea existenţei
unui mormânt deranjat. Nu excludem posibilitatea ca, datorită
plasării materialului hallstattian in partea superioară a
depunerilor, acesta să fi fost deranjat sau chiar distrus de
lucrările efectuate in zonă.
Locuirea Coţofeni este mai slab reprezentată în
sectorul cercetat în acest an decât cunoşteam noi din anii
anteriori pentru această zonă. Totuşi există un nivel Coţofeni
continuu în care apare material ceramic în care se observă
puternice influenfe Kostolac, lucru sesizat şi in celelalte
campanii. Semnalăm faptul că cercetarea din acest an ne-a
permis recuperarea şi intregirea unui vas cu patru picioare, în
prezent rupte. Tipul de vas cu picioare este întâlnit in zonă de
la sfârşitul neoKticului - cultura Sălcuţa, in eneolitic - cultura
Bodrogkeresztur - şi va fi întâlnit şi in bronzul mijlociu - cultura
Verbicioara.
Materialul Gornea-Orleşti este reprezentat de
ceramica grosieră, lucrată din pastă amestecată cu nisip care
are granulaţie mare şi cioburi pisate. Pe această ceramică se
întâlneşte un decor gen scoa�ă de copac, altul realizat cu
măturica sau sunt simple nnii trasate superficial şi distanţate.
Ca forme întâlnim cu precădere vase tronconice şi
bitronconice care, cele mai multe, au buza crestată sau
alveolată la exterior. Destul de numeroase sunt şi vasele care
au câte un brâu aplicat imediat sub buză sau la o distanţă
mică de aceasta. Şi aceste brâie sunt crestate sau alveolate.
Mai puţin numeroase sunt castroanele cu corpul mult
verticalizat şi buza invazată. Şi acestea au buza crestată la
exterior.
Materialul Verbicioara este reprezentat de forme
cunoscute din anii anteriori. Semnalăm un fragment de
castron cu buza în colţuri care are în jumătatea superioară un
decor foarte elaborat, realizat din Hnii fine dispuse în diferite
combinaţii. În partea inferioară a nivelului Gornea-Orleşti, am
găsij câteva mici bobiţe de ocru roşu.
În S XXII stratul de cultură se află la o adâncime mai
mare, deoarece terenul pe care este trasată secţiunea fiind
situat în apropierea malului drept al răului Blahniţa, aici se
găseşte material scos din albia răului cu ocazia adâncirilor
repetate ale acesteia. Astfel că stratul cu material arheologic
apare la adâncimea de 1 m, faţă de restul staţiunii unde
primele materiale apar la maxim 0,50 m. Nivelul cu depuneri
arheologice are o grosime de O, 1 O m şi apa�ine culturii
Verbicioara. Această depunere, destul de modestă ca
grosime, cuprinde puţine fragmente ceramice, cenuşă şi
chirpic. Încă mai găsim aici fragmente de vase pe care se află
un decor elaborat, compus din benzi verticale şi orizontale, în
interiorul cărora se află triunghiuri haşurate sau simple,

important information about the levels and chronological
evolution of this area.
The building no. 1 had two rows of rooms along the
Roman road. Also, the observations confirm an earlier
supposition that there were three functional . Roman
archaeological levels dated as following: a) 2"d century A.D.;
b) first hali of the 3rd century A.D.; c) the third quarter of 3rd
century A.D.
·

·

1 57. Rogova, corn. Rogova, jud. Mehedinţi
Punct: La cazărmi
Cod sit: 1 13475.02
Colectiv: Gabriel Crăciunescu - responsabil, Cristian Manea
(MRPF Turnu Severin)

La 2 km E de satul Rogova, în punctul La cazărmi,
se află un sit arheologic în care se găsesc locuiri din epoca
bronzului, culturile Coţofeni şi Verbicioara, din Hallstatt cultura Basarabi, din Lateme şi feudalismul timpuriu. Tot aici
au fost găsite şi trei morminte: unul de incineraţie, apa�inând
culturii Basarabi şi două de inhumaţie datate în sec. X - XI p.
Chr.
Principala locuire din acest sit este reprezentată de
cultura Verbicioara. Acestei culturi îi apa�ineau materialele
descoperite în urmă cu aproape 30 de ani, când nişte lucrări
de îmbunătăţiri funciare şi desecări, au dus la deranjarea şi
distrugerea unei părţi din staţiune. Cercetările sistematice au
început în anul 1 995 şi s-au desfăşurat până in prezent, cu
excepţia anului 1 999 când nu au existat fonduri.
Aşezarea este situată intr-o fostă buclă a răului
Blahniţa, astăzi desfiinţată de lucrările amint�e. fiind foarte
asemănătoare, ca mod de amplasare, cu o altă aşezare
apa�inând culturii Verbicioara de la Bucura, localitate situată
la cea. 1 O km de Rogova.
Pentru anul 2003 ne-am propus să stabilim limita de
E a aşezării, dacă avem o locuire de tip Gornea-Orleşti sugerată de câteva materiale apărute in campania din anul
2002, precum şi dacă in suprafaţa cercetată descoperim o
necropolă din epocile bronzului, Halstatt-ului sau feudalismului
timpuriu, posibilitate sugerată de cele trei morminte
descoperite anterior.
Între 23 iulie şi 29 august am desfăşurat lucrările pe
şantier, trasând două secţiuni: S XXI cu dimensiunile de 52 x
2 m şi S XXI I cu dimensiunile de 20 x 1 m. Secpunea XXI a
fost plasată in vestul secţiunii XVI I I/2002 in care apăruseră
câteva materiale de factură Gornea-Orleşti.
În S XXI cercetările au relevat faptul că terenul era
mai ridicat in partea centrală a secţiunii noastre, situaţie care
a permis populaţiei Gornea-Orleşti să ocupe această zonă
ferită de inundaţii. Cu cât înaintăm către N cu atât stratul de
cultură este mai la suprafaţă şi ne referim la locuirea Gornea
Orleşti, ceea ce înseamnă că locuirea Verbicioara a fost
distrusă de lucrările de drenare şi îmbunătăţiri funciare
desfăşurate in perioada anilor 1 970 - 1 980. Reamintim că
aşezarea se situează, dacă nu într-o insulă înconjurată de
mlaştini, atunci într-o buclă făcută de râul Blahniţa. Această
situaţie nu poate să mai fie verificată pe latura de S, unde s
au executat numeroase lucrări de regularizare a cursului
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17 monninte de inhuma�e. din care trei apa�n secolului al
XV-lea. Pe lângă aceste monninte au mai fost descoperite 12
complexe sepulcrale în sec�unea 1, patru monninte în caseta 1
şi alte şapte complexe de acelaşi fel în caseta 11.
in partea de N, începând de la cea. 20 m distanţă
faţă de biserică, s-au descoperit unnele unor construc�i din
secolele XVII şi XVIII.
Planşa 57.

precum şi simple haşuri. Amintim de aici un fragment de
strecurătoare care are doar fundul perforat. Importanţa acestei
sec�uni este aceea de a ne semnala faptul că aşezarea se
intinde încă spre E, lucru care sugerează dezvoltarea
aşezării. Deşi limitată intr-o anumită fază doar la o suprafaţă
ceva mai mică, pe care o protejază cu un dig de revărsările de
apă, explozia demografică ii detennină pe locuitorii aşezării să
depăşească limitele de spa�u pe care şi le impuseseră.
Cercetările viitoare se vor orienta şi spre această latură de E a
aşezării a cărei limită sperăm să o prindem in unnătoarea
campanie.

1 59. Roseţi, corn. Roseţi, jud.
Punct: Grădiştea Coslogeni

Cod sit: 94321.01
Colectiv: Marian Neagu - responsabil, Valentin Parnic responsabil sector, Anişoara Topârceanu (MDJ Călăraşi)
Stănică Pandrea - responsabil sector (M Brăila)

1 58. Roman jud. N ea mţ
,

Punct: Episcopia Romanului

Cod sit: 120879.02
Colectiv: Vasile Ursachi - responsabil, George Hânceanu
(CMJ Neamţ)
Biserica Episcopală, ctitoria a domnitorului Petru
Rareş, a cunoscut in decursul istoriei sale, mai multe
intervenţii, impuse fie de acţiunea timpului asupra zidurilor, fie
din pricina unor cataclisme naturale, ca de pildă cele câteva
cutremure de mare intensitate, care au impus efectuarea unor
consolidări sau reparaţii. Nici una din ele nu a avut ca intenţii
cunoaşterea istoriei locului pe care s-a construit biserica şi,
mai mult, nu a incercat să răspundă la intrebarea: unde a fost
vechea biserică ridicată de Roman 1 Muşat şi Alexandru cel
Bun.
Cele două campanii arheologice anterioare de la
Episcopie au vizat zona de S a bisericii, respectiv spaţiul
dintre Catedrală şi Casa Veniamin Costachi, iar in 2003
investigaţiile au avut ca obiectiv cercetarea părţii de N a
bisericii, respectiv spaţiul dintre Catedrală şi turnul de la
intrare.
Săpăturile din acest an au constat din trasarea a
două secţiuni, notate cu S 1 şi S 11 şi două casete 1 şi 11, cu
misiunea de a investiga raportul cronologic dintre biserica
actuală şi unele construcţii anterioare, de a surprinde
existenţa vechiului cimitir, şi a unor eventuale construcţii civile
sau religioase.
S 1 (7 x 1 ,5 - 2 m) a fost trasat iniţial ca o casetă in
zona dintre primul contrafort şi absida laterală. S-a descoperit
o porţiune din temelia unei construcţii mai vechi decât actuala
biserică, care presupunem că reprezentă construcţia ridicată
de Roman 1 Muşat şi Alexandru cel Bun.
Piatra folosită, mortarul dar şi sistemul de zidire,
sunt diferite faţă de cele existente la zidul bisericii lui Petru
Rareş, ceea ce ne demonstrează că avem de a face cu o
descoperire de excepţie, inlăturând lacuna de cercetare care
a existat până acum.
Trebuie să remarcăm faptul că actuala biserică,
ceva mai mică decât cea veche, a fost ridicată pe vechea
temelie, care apare acum ieşită in afară, la fel cu cele două
contraforturi care flanchează absida laterală.
Caseta 1 a fost trasată in partea de V a celui de al
doilea contrafort şi caseta 11 in partea de E. Prin săparea lor s
au observat diferentele dintre temelia veche şi cea nouă, a
bisericii lui Roman Muşat. În secţiunea 11 au fost descoperite

Călăraşi

in campania din anul 2003 ne-am propus
unnătoarele obiective:
- Cercetarea complexelor arheologice din epoca neolitică
(bordeiul 87 şi elementelor de amenajare aparţinând colibelor
din S 1/S W Cas. A, S. 1/S Y Cas. A şi Cas. B);
- Cercetarea .edificiului" aflat în interiorul Cenuşarului
Coslogeni (S W Cas. A - D);
- Cercetarea zonei de NV a tumulului din bronzul timpuriu şi a
cenuşarului Coslogeni (deschiderea unei noi suprafeţe - S

a.).

Complexele neolitice
in campania din anul 2003, am continuat cercetările
in S E - zona bordeiului 87 şi in S W/S Y - nivelul
complexelor neolitice situate sub nivelurile arheologice
postneolitice.
În S W Cas. A - B - C şi S 1/S Y Cas. A - B, urmele
locuirii neolitice au fost identificat între cotele -0,60 m şi -2,2
m, fiind sesizate datorită resturilor de pereţi prăbuşiţi şi
gropilor de pari de la unele locuinţe de tip colibă.
Nivelul superior de locuire neolitică a fost identificat
între -Q,6 - 0,8 m şi era format dintr-un sediment de culoare
brun-roşcat amestecat cu multe scoici. Au fost identificate şi
resturi de pereţi prăbuşiţi, proveniţi de la o locuinţă,
amestecaţi cu fragmente de oase, pietre (întregi şi sfărârnate),
fragmente de vatră şi fragmente de vase din lut ars. Acest
nivel de locuire a fost, in bună, parte distrus de prima manta a
tumulului din bronzul timpuriu şi de amenajările efectuate
pentru nivelul inferior al cenuşarului Coslogeni, fapt care a
făcut imposibilă reconstituirea planului locuinţei. Întrucât, au
fost identificate doar resturi de pereţi prăbuşiţi amestecate cu
multe oase şi fragmente de vase, considerăm că am cercetat
o zonă menajeră formată după abandonarea locuinţei (care
din nefericire, a fost serios distrusă de amenajările
postneolitice).
Nivelul inferior de locuire neolitică a fost identificat
între -2 -2,20 m, sub groapa M 1/2000 (mormântul cu calul
inhumat). Acest nivel de locuire este reprezentat de urmele
unei locuinţe din care s-a mai păstrat o aglomerare de
materiale arheologice (fragmente de vase şi de unelte) şi
resturi de pereţi neincendiap. Această zonă cu resturi de
pereţi şi materiale arheologice avea o suprafaţă de cea. 1 ,5 x
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acestui postament era amenajată o albiere de formă
dreptunghiulară cu marginile rotunjite, lungă de max. 1 1 O cm
şi lată de 60 cm, orientată pe direcţia E - V; marginile acesteia
erau evidenţiate printr-o gardină cu înălţimea de 6 - 8 cm; in
jurul acestui postament s-au găsit mai multe gropi de pari,
orientate pe direcţia N - S, dar şi o cantitate apreciabilă de
fragmente de pereţi incendiaţi amestecaţi cu cărbuni şi
cenuşă.
in campania din 2003, am demolat amenajările
aparţinând construcţiei şi podinei din nivelul mijlociu şi la
adâncimea de 1 .40/1 ,43 m, am descoperit un alt nivel de
amenajare cu puternice urme de arsură. Este vorba de o altă
podină, ce se intindea pe o suprafaţă mai redusă - de cea 60
m2. Pe aproape intreaga suprafaţă, podina era de culoare
roşiatică, din loc in loc descoperindu-se mari pete de cenuşă
şi cărbune.
Marginea cenusarului Coslogeni
in 2003, am deschis o nouă secţiune - notată S a,
cu dimensiunile de 6,50 m x 7,50 m - situată la N de secţiunile
trasate de S. Morintz. Obiectivul urmărit era de a surprinde
marginea cenuşarului Coslogeni. Situaţia intâlnită este
interesantă:
- la -1 ,18/1 20 m am descoperit o podină, groasă de 3 - 4 cm,
formată dintr-un sediment brun-cenuşiu bine bătătorit, fapt
care i-a conferit o mare rezistenţă (duritate). Pe această
podină am găsit multe fragmente de vase rulate ce pot fi
atribuite atât culturii Coslogeni (fragmente de vase - sac cu
brâu in relief sub buză).
- peste această podină, am găsit o depunere de cenuşă
cuprinsă intre -Q,85 - 1 ,1 8 m, in care am descoperit
fragmente de vase Coslogeni (vase - sac cu brâu in relief sub
buză, torţi suprainălţate provenite de la ceşti), toate aflate in
poziţie secundară.
- deasupra stratului de cenuşă, am descoperit un strat de
pământ compact, de culoare brună, gros de 8 - 1 O cm, in care
s-au descoperit mici fragmente ceramice de tip Coslogeni, dar
şi fragmente ceramice de tip Hamangia III. Acestă depunere
de pământ brun este ca un capac ce acoperea stratul de
cenuşă.
- depunerea de pământ brun era acoperită de mai multe
straturi de nivelare (care alternau), formate din straturi de
sediment brun şi de pământ galben, fiecare având o grosime
de 6 - 8 cm.
- deasupra acestora, am identificat un strat de loess bine
bătătorit, cu grosimea de 1 O 12 cm care avea rolul unui
capac ce acoperea toate depunerile aflate sub el.
Situaţia descrisă mai sus, intâlnită la marginea
cenuşarului atribuit culturii Coslogeni ne arată că un cenuşar
este, de fapt, o succesiune de depuneri ce acoperă anumite
amenajări.
Concluzii
in cazul cenuşarului atribuit culturii Coslogeni, din
aşezarea de la Grădiştea Coslogeni, dacă avem in vedere
rezultatele cercetărilor întreprinse în S Y, S W şi S a, acesta
. este de fapt un ansamblu de construcţii şi amenajări (care nu
pot fi considerate o locuinţă) peste care s-a depus (probabil,
in mai multe etape) un strat consistent de cenuşă, care la
rândul său era acoperit de o depunere de pământ brun, iar
deasupra tuturor depunerilor, era acel ultim strat de loess ce

2 m şi pe latura nord-estică era flancată de un şir de cinci
gropi de par (d 15/18 cm).
Au con�nuat cercetările şi la bordeiul 87. Au fost
confirmate .datele din campaniile anterioare, fiind identificate
trei niveluri de depuneri arheologice, care corespund la trei
faze de locuire ale acestui complex. Groapa nivelului inferior
are o adâncime de max. 0,4 m, pe fundul ei fiind amenajată o
podină din lut. Interesant este faptul că in faza mijlocie (nivelul
mijlociu) groapa este lărgită, iar umplutura gropii din nivelul
inferior este acoperită cu un strat din lut galben, care a fost
utilizat ca podină; in vreme ce groapa nivelului superior
pătrunde in umplutura gropii aparţinând nivelului mijlociu,
pentru că are diametru! mai mic decât aceasta.
Cercetările întreprinse in S 1, S Magistrală şi S L cu
scopul de a surprinde marginea nordică a tumulului din
bronzul timpuriu, au permis stabilirea anumitor racorduri şi
relaţii stratigrafice intre complexele neolitice. Au fost
identificate astfel, trei niveluri de locuire neolitică care
corespund tuturor complexelor cercetate până in prezent.
Materialele arheologice descoperite pot fi atribuite
culturii Hamangia, iar o parte din fragmentele ceramice au un
decor tipic pentru cultura Bolintineanu. Dintre piesele mai
deosebite amintim un obiect din os decorat cu incizii circulare
- descoperit pe podina nivelului inferior al B 7 precum şi
fragmente de la două statuete din lut, un vas miniatura! şi o
verigă din os - descoperite in urma răzuirii profilului estic al S
=

L

Complexele postneolitice
Construcţia din interiorul cenuşarului Coslogeni
in 1998, in S 1, S W şi S Z, la adâncimea de 0,90/95
m, pe o suprafaţă de cea. 100 m2 se evidenţia o podină din lut
galben, groasă de 5-6 cm. Pe această podină, se mai
observau urmele a patru vetre de formă circulară (D aprox
1 ,5 m), care fuseseră cercetate anterior de către dl. Cavruc,
precum şi patru gropi de stâlpi cu D aprox. 30/40 cm. De la
inceput, această amenajare de mari dimensiuni nu putea fi
atribuită unei locuinţe, întrucât nu am găsit nici un element
constructiv care să indice, cu claritate, că pe acel loc a existat
o locuintă.
in campaniile 1 999 - 2000, am demolat podina
descrisă mai sus, sub ea fiind un strat de 0,30 - 0.35 m de
sediment cenuşos format din cenuşă, cărbune, fragmente de
pereţi incendiaţi, fragmente de vatră, fragmente de râşniţe din
piatră şi fragmente de vase - sac, tipice pentru. cultura
Coslogeni.
La adâncimea de 1 ,25 m, a apărut o nouă podină,
groasă de 6 - 8 cm, formată din două niveluri de lutuială
(nivelul inferior, gros de 5 - 6 cm, format dintr-un strat de lut
gălbui-cenuşiu amestecat cu nisip; nivelul superior, gros de
cea. 2 - 3 cm, format dintr-un strat de lut amestecat cu
pleavă). Pe acest nivel de podină s-au �ăsit câteva amenajări:
- in colţul sud-vestic s-au descoperit trei grămăjoare de
depuneri de fragmente de vase de tip Coslogeni,_ de zgură şi
de oase, peste care s-a executat un capac de lut galben
amestecat cu pleavă, gros de max. 3 cm.
-. in partea nordică a podinei, mai precis in colţul de NE s-a
descoperit o amenajare foarte interesantă: la marginea
secţiunii s-a găsit un postament făcut din lut galben amestecat
cu pleavă, inalt de 15/1 7 cm cu L 3m şi 1 2,5 m; in mijlocul
=

=

·

·

=

-

=
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extremitatea sa de S. in linii generale ea este suprapusă de
amplasamentul localită�i moderne precum şi de multiple
interven�i asupra configuraVei ini�ale a terenului, datorate
activităţii de prelucrare a minereului, cât şi amenajărilor ce ţin
de aceasta (tăuri de mici dimensiuni, a sistemului de canale
corespunzător acestora, depuneri de haide de steril,
amenajări de drumuri de acces către diverse obiective).
Extremitatea de N se constituie intr-o zonă total improprie
oricărui tip de habitat datorită caracterului stâncos şi abrupt al
versanţilor celor două masive.
Cercetarea arheologică efectuată in perioada mai octombrie au avut ca rezultat identificarea şi cercetarea a
două obiective principale datate in epocă romană: a unei
necropole de incineraţie şi un potenţial punct de prelucrare
primară a minereului aurifer. Ambele obiective sunt localizate
la V de masivul Jig, in zona cunoscută sub toponimul de
Piciorag1. De asemenea, rezultatele cercetării arheologice au
permis stabilirea unor repere cronologice referitoare la etapele
de ocupare a spaţiului in următoarele epoci istorice.
Metodologia de cercetare abordată, dată fiind
configuraţia terenului supus investigaţiei, a fost cea a
cercetării arheologice in suprafaţă, opţiune motivată de cel
puţin două argumente: posibilitatea identificării complete a
complexelor arheologice, în sensul stabilirii unei dispuneri
planimetrice stricte dar şi identificarea limitelor zonei cu
potenţial arheologic pentru o corectă diagnosticare a duratei
de cercetare. În acest sens au fost deschise un număr de 60
de unităţi de săpătură2 ceea ce a permis decopertarea
integrală a unei unei suprafeţe de peste cea. 1300 m2. Trebuie
făcută menţiunea că, in perioada premergătoare investiga�ei
arheologice efective, platourile susceptibile de a avea
potenţial arheologic datorită configuraţiei terenului, au fost
supuse inclusiv prospe�unilor geo-magnetice.
Necropola de incineratie este localizată, in stadiul
actual al cercetării, pe proprietăţile Gomboş. Artemisa3, Bara
Lucreţia4 şi Câmpean Erenas. Gropile sepulcrale au formă
rectangulară şi sunt orientate in general NV-SE, unele dintre
ele fiind amenajate direct în roca nativă. Sunt prezente
ambele variante ale ritului incineratiei:
' ardere pe loc (bustum)
precum şi arderea la ustrinum . în cazul mormintelor bustum
se constată atât varianta clasică a mormântului rug (groapă
rectangulară, de adâncime medie şi secţiune trapezoidală, cu
urme consistente de arsură pe pereţii interiori ai gropii dar şi
în afara sa - şase morminte)s cat şi cea complexă, a
mormintelor cu groapa in trepte (cinci morminte)1. Mormintele
pentru care arderea defunctului sa practicat la ustrinum ( 1 2
morminte) se înscriu din punct de vedere tipologie în categoria
gropilor rectangulare, de secţiune trapezoidală, cu pereţii arşi
ritual şi cu depunerea directă a resturilor cremaţiei in groapă.
O serie de morminte dispuneau de amenajări
exterioare circulare sau rectangulares. De asemenea, au fost
constatate, in conexiune cu amenajările exterioare prezenţa
unor elemente de artlitectură funerară, respectiv platforme cu
funcţia de element portant probabil in legătură cu prezenţa
ini�ală a monumentelor epigrafice funerare9 (M 5, M 8, M 14).
O atenţie particulară prezintă trei dintre complexele
funerare investigate (M 5, M 6, M 8). Ele reprezintă
elementele componente ale unui ansamblu funerar aparte, in
dispoziţia planimetrică a necropolei din punctul Piciorag. Este

acoperea totul ca un capac. in zona centrală, acest capac din
loess nu a putut fi identificat şi cercetat, fiindcă a fost distrus
de gropile săpate in epoca getică, dar şi de cele din epoca
medievală.
Planşa 58.

1 60. Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba
Punct: Jig Văidoaia
Cod sit: 6770.03
Programul Naţional de Cercetare ..Aiburnus Maior"
-

Paul Damian - responsabil (MNIR)

Sector FIB
Colectiv: Alexandru Barnea - responsabil sector, Margareta
Arsenescu, Carol Căpiţă, Antal Lukacs, I.C. Opriş, Cristian
Olariu, Alexandra Ţârlea (FIB), Ion Bunea, lulian Frăţilă,
Eugen Paraschiv, Alexandru Puiu, Gabriel Stoian, Florentina
Ghemuţ (studenţi FIB)
Zona cercetată de către echipa FIB este situată in
partea de NE a comunei Roşia Montană, la o altitudine medie
de 1 000 m faţă de nivelul mării. Vegetaţia prezentă in teren
este tipică formaţiunilor silvostepice, fiind formată din plante
xerofite - ierburi adaptate la uscăciune - şi din pâlcurile de
pădure, unde predomină foioasele şi arbuşti. În rarele zone
adâncite, in care poate fi identificată băltirea (izvoare şi tăuri),
se pot observa şi unele plante hidrofile. Pantele sunt in
general abrupte, astfel încât cercetarea arheologică s-a
desfăşurat pe puţinele suprafeţe relativ plane sau lipsite de
vegetaţie arboricolă abundentă. in suprafaţă, in propo�ie de
60%, zona este ocupată de bolovăniş, existând două
platforme de o aproximativă netezime.
Au fost efectuate săpături arheologice de sondaj, in
cadrul sectorului Jig-Văidoaia, pe următoarele proprietăţi:
lslazul comunei Roşi a Montana (cod 01 .1 2.01 a), RMGC, fostă
proprietate Jurcă Elvira (cod 01.1 2.02a), Gheorghe Botar (cod
0 1 . 1 2.03a.001 ). proprietate Napău Au rei (cod. 10.12.04a).
Cercetările arheologice întreprinse au condus însă
la concluzia că nu există urme concrete de locuire antică sau
medievală, fiind posibilă doar identificarea intervenţiilor
moderne, in legătură cu amenajarea sistemului de tăuri din
zonă. Cele câteva fragmente ceramice de factură romană nu
tac parte din inventarul vreunui complex arheologic conturat
fiind rulate şi in conexiune cu material de factură modernă şi
contemporană.
Sector MNIR
Colectiv: Mihaela Simion - responsabil sector,
Gabriel Bălan, Emil Dumitraşcu, Decebal Vleja, Cătălina
Mihaela Neagu, Ionuţ Bacan, Sorin Cleşiu (MNIR)
Obiectivul campaniei de săpături arheologice
efectuate in cadrul Programului Naţional de Cercetare
Alburnus Maior din anul 2003 de către echipa MNIR a constat
de cercetarea zonei masivelor muntoase Jig şi Văidoaia,
amplasate la N şi NE de actuala localitate Roşia Montană
(reper: punctul Piaţă) Zona supusă investigaţiei arheologice
este propice amplasării de structuri de locuire mai ales in
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vorba de un turnul, cu un diametru de cea. 7,00 m, mărginit de
o centură de piatră semifasonată pa�ial prezervată. În interior
au fost practicate succesiv trei înmormântări bustum, cu
groapa în trepte. Gropile de tiraj ale mormintelor au fost
practicate în roca nativă şi în două cazuri (M 5, M 14) au fost
sigilate cu capace din lespezi de andezit. Ansamblul funerar
este completat cu o amenajare din piatră a limitei gropii de
tiraj al unuia dintre morminte precum şi cu prezenţa, la
suprafaţă tumulului, a unei platforme pentru amplasarea unui
monument funerar de dimensiuni mari10• Toate mormintele din
interiorul monumentului tumular au fost deranjate într-o
perioadă ce nu poate fi determinată. Aceeaşi situaţie se
constată şi pentru alte 9 morminte investigate.
Inventarul mormintelor este unul clasic pentru acest
tip de complexe şi constă în obiecte şi recipiente ceramice
(opaiţe, vase), piese de podoabă sau accesorii vestimentare
(fibule, cataramă, gemă, etc.), piese de metal (unelte, cuie) şi
monede. Semnalăm lipsa totală a fragmentelor şi obiectelor
de sticlă.
Cel de-al doilea obiectiv arheologic datat în epocă
romană investigat constă într-o structură constructivă în
legătură cu activitatea de extragere şi prelucrare primară a
minereului aurifer. Relaţia cronologică dintre cele două
obiective este probabil una de contemporaneitate, pentru ca
apoi, odată cu extensia zonei funerare concomitent cu
abandonarea structurii constructive, necropola să reutilizeze
spaţiul. Obiectivul se aftă într-o stare de conservare precară,
planimetria sa fiind pa�ial reconstituită pe baza identificării a
1 1 aliniamente de pietre (Z 1 - Z 1 1 ). Celelalte elemente
constitutive ale structurii constructive constau într-o o vatră
(V1 ) şi a două canale principale (C1 - C2) cu diferite
ramificaţii (probabil cu funcţionalitate legată de exploatarea la
suprafaţă a minereului aurifer). La N planimetria iniţială a
obiectivului este perturbată şi suprapusă de exploatările
miniere din perioada modernă, iar la V de un drum dezafectat,
de asemenea din perioada modernă.
Structura constructivă, grav afectată de intervenţiile
posterioare, are dimensiunile de cea. 8,00 x 23,00 m. Nu
avem nici un indiciu despre modul în care se realiza
închiderea spre S a complexului, acesta fiind probabil o
construcţie deschisă pe această latură. in interior, au fost
identificate trei compartimentări - Cam 1 (cea. 4,50 x 2,00 m),
Cam. 2 (cea. 2,50 x 5,00 m), Cam3 (cea. 2,80 x 3,00 m).
Datorită formei lor neregulate şi a sistemului constructiv
primitiv, cele trei . încăperi" sugerează mai degrabă delimitări
de spaţiu, în vederea unei exploatări particularizate. Ipoteza
este sprijinită de prezenţă canalelor, în mare parte suprapuse
de amenajarea asizelor constructive, ca şi de prezenţa V1 ,
care ocupă un spaţiu central şi pare a deservi întregul
complex.
Lipsa oricărui indiciu în ceea ce priveşte prezenţa
unei elevaţii specifice sau a sistemului de acoperire indică
utilizarea unor materiale de construcţie cu un caracter
perisabil. De asemenea, sărăcia materialului arheologic, redus
în principal la artefacte legate de activitatea de prelucrare a
minereului aurifer (mojare şi fragmente de mojare, fragmente
de mese de măcinat etc.), indică, mai degrabă, o utilizare
sezonieră a spaţiului, destul de redusă din punct de vedere
cronologic.

--

camp2r: 1zt 2CCJJ

Vatra V1 . Vatra constă într-o structură din piatră
semifasonată de formă circulară, cu un diametru de cea. 2,1 O
m. Nu s-a remarcat prezenţa nici unui fel de liant în
amenajarea corespunzătoare limitelor V1 . De remarcat
prezenţa câtorva pietre care au suportat o arsură intensă, fiind
impregnate cu o crustă roşiatică. În interior se constată
prezenţa unei cruste dure (lipitură de lut ars) de culoare
gălbuie roşiatică la suprafaţă.
Canalul C1 este orientat N-S, are o lungime de
aproximativ 5,50 m şi o lă�me de 0,15 - 0,20 m în
extremitatea nordică. Spre S se îngustează până la 0,07 0,08 m. Adâncimea maximă este de 0,30 - 0,35 m.
Canalul C2 este amenajat în roca nativă, la
adâncimea de 0,62 - 0,68 m faţă de actualul nivel de călcare.
Stânca în care a fost săpat este puternic înroşită pe anumite
porţiuni. Canalul a fost surprins pe o lăţime de 0,50 - 0,60 m
până la adâncimea de 2,00 m, este orientat N - S şi o lungime
de 1 m.
O structură constructivă de epocă modernă a fost
cercetată pe proprietatea Câmpean Elena. Este vorba de
urmele reduse la fundaţii ale unei construcţii rudimentare, cu
pereţi de lut tencuiţi. Nu au fost surprinse alte detalii care să
certifice prezenţa altui sistem de ele'vaţie. Se distinge conturul
unei încăperi cu dimensiunile de cea. 8,70 x 6,20 m, o podea
realizată într-o manieră rudimentară (piatră măruntă legată cu
pământ). Podeaua este suprapusă de un perete de lut tencuit
prăbuşit. Laturile de V şi de S sunt într-o stare precară de
conservare, fiind reduse la aliniamente de piatră discontinue,
ceea ce a împiedicat o denominaţie aparte precum şi
descrierea caracteristicilor de bază. De asemenea lipsesc
indiciile pentru a identifica sistemul de acoperire. Modul de
construcţie şi detaliile legate atât de sistemul de pavare cât şi
de compoziţia tencuielii peretelui prăbuşit indică prezenţa unei
construcţii sezoniere, de mici dimensiuni cu o suprastructură
de lemn. Materialul arheologic prelevat precum şi sistemul
constructiv, atât cât a putut fi analizat. indică o structură
constructivă de dată relativ recentă în conexiune cu activitatea
de creştere a animalelor din zonă (fân ar, adăpost pentru vite).
În sprij inul acestei afirmaţii pledează şi o piesă numismatică
descoperită în relaţie cu amenajarea, şi anume o monedă
austriacă emisă în 1915.
Din perimetrul adiacent acestei structuri
constructive, mai ales către E, provin un număr mare de piese
de factură romană, atât întregi, cât şi fragmentare, toate cu o
conotaţie posibil funerară (opaiţe, fragmente de sticlă,
fragmente de vase tip turibulum). Situaţia stratigrafică
constatată în acest sector indică o perturbare a stratului de
cultură iniţial, probabil o terasare artificială, în legătură cu
prezenţa structurii constructive cercetate de noi, care a
deranjat extremitatea de NE a zonei funerare. De asemenea,
la S de această structură, deranjate de urme de activitate
minieră au fost identificate şi cercetate un număr de cinci
morminte de incineraţie de epocă romană din necropola
descrisă anterior.
Planşa 59-A.
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obişnuit, cantitatea de cenuşă şi cărbune era mai consistentă,
concentrată către limita inferioară a amenajărilor funerare.
Gropile au fost săpate intr-un sol galben sau galben-cenuşiu,
fără a fi adâncite prea mult. in câteva cazuri se întâlnesc
amenajări cu treaptă, iar inventarul a fost depus mai ales pe
marginea de mai sus. S-au constatat uneori urme de arsură
roşiatică pe marginea complexelor funerare, fapt care a şi
atras atenţia in vederea sesizării acestora. Piesele de inventar
sunt in ansamblu puţine sau, uneori, chiar absente.
Categoriile de obiecte sunt şi ele prea pu�n variate, cel mai
adesea reprezentate de ulcioare şi opaiţe. Umiditatea solului,
cât şi calitatea bunurilor depuse a condus la o păstrare
deficitară a inventarelor. Din punct de vedere cronologic este
destul de probabilă, cu rezervele de rigoare până la
prelucrarea materialelor şi documentaţiei de şantier, o
încadrare în cursul secolului al li-lea p. Chr.
Proprietatea Zlaczki Andrei
Terenul proprietăţii se prezintă sub forma unui
tăpşan cu o înclinare redusă şi in mare măsură egală. in
partea sa centrală, unde declivitatea este minimă, prin mai
multe sectiuni
' succesive, au fost sesizate două complexe de
dimensiun i considerabile. Într-unul din acestea a apărut o
cantitate însemnată de pietre, care, măcar în parte ar putea fi
interpretate a fi aparţinut unui zid, asupra căruia este greu de
propus concluzii. S-ar putea crede, de asemenea, că in nivelul
mai profund faţă de cel amintit ar fi existat un "pavaj" .
Amândouă dintre aceste niveluri corespund din punct de
stratigrafic epocii romane, judecând după cantitatea
respectabilă de ceramică romană recoltată de la adâncimile
respective. Alături de complexul menţionat (fără putea stabili o
relaţie clară) a fost găsit un fragment de altar votiv dedicat
Fortunei Augusta. intre cele două complexe, socotite
tranzitoriu drept amenajări funerare, sesizate în linii mari
începând cu -0,60/0,70 m şi adâncite până către -1 ,10/1 ,20
m, este foarte probabil să fi avut loc o suprapunere la cetele
superioare. Dacă pe fundul săpăturilor delimitarea celor două
a rămas chiar pănâ către sfârşitul săpăturilor neclară, in parte
şi din pricina pânzei freatice puţin profunde, cât şi a apelor
meteorice, profiturile succesive au fost mai expresive. La
limita inferioară a complexelor, acolo unde ele s-au conturat
mai convenabil in argila păstoasă, galbenă, s-a putut constata
că este vorba de o intretăiere a lor. Ambele complexe
conţineau o cantitate mare de ceramică, in genere puternic
fragmentară, dar şi câteva forme intregi ori întregibile.
Descrierea succintă de mai sus, anterior insumării
observaţiilor documentate şi prelucrării materialelor
recuperate nu este de natură a oferi o datare şi o situaţie
stratigrafică limpede. Se poate spune, totuşi, că sunt şanse
reduse de a avea de a face cu complexe funerar.

1 . Semnalată o posibilă necropolă şi zonă sacră apud V
Wollmann, Mineritul metalifer, extragerea sării şi carierele de
piatră in Dacia Romană, Cluj-Napoca, 1996, planşa LXXXVIII.
2. 43 unităţi de săpătura pe proprietatea Gomboş Artemiza şi
17 pe Cîmpean Elena.
3. Cercetare efectuată de colectivul MNIR (1 8 complexe
funerare).
4. Cercetare efectuată de colectivul IAB (8 complexe
funerare).
5. Cercetare efectuată de colectivul MNIR (5 complexe
funerare).
6. M 4 M9, M 1 1 , M 12, M 1 4, M 1 5.
7. M 3, M 5, M 6, M 8,M 1 3.
8. M 1 M 4, M 8, M 1 4, M 1 8.
9. Mai multe fragmente de piatră dintr-o bază aparţinând unui
astfel de monument fiind descoperite în poziţie secundară la 3
m SV de platforma din zona mormintelor M 5 şi M 8.
1 O. Mici fragmente de piatră prelucrată din posibile
monumente funerare precum şi bucăţi de plumb folosite la
stabilizarea monumentelor au fost recuperate de pe limita de
S a tumulului.
,

1 6 1 . Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba
Punct: Ţarină
Cod sit: 6770.04
Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Aiburnus
Maior"

Paul Damian - responsabil (MNIR)

Sector IAB
Colectiv: Vlad V. Zirra - responsabil, Irina Achim, Adina
Boroneanţ, Mircea Dabâca, Adrian Doboş, Alexandru
Dragoman, Anca Ganciu Petcu, Florian Matei-Popescu,
Despina Măgureanu, Andrei Măgureanu, Cristian Ştefan,
Meda Toderaş (IAB)

Colectivul enumerat mai sus a cercetat de la
sfârşitul lunii mai şi până la sfârşitul lunii noiembrie mai multe
terenuri din sectorul Ţarină. Acestea au fost proprietăţile: Bara
Lucreţia, Blăjan Marcu, Coroiu Laura (două parcele), Oprişa
Cristina, Oprişa Puiu Ştefan, Oprişa Stoica Mariana şi Zlaczki
Andrei. Aşa cum s-a evidenţiat şi in rapoartele tehnice de
săpătură, vestigii semnificative nu au fost întâlnite decât pe
două din arealele avute la dispoziţie, anume cele
aparţinătoare localnicilor Bara Lucreţia şi Zlaczki Andrei.
Proprietatea Bara Lucretia
Terenul respectiv se prezintă in cea mai mare parte
a sa sub forma unei pante cu o înclinare considerabilă, de
aproximativ 30°-40°. La extremităţi (partea de sus şi cea de
jos) panta este mai domoală. Zona superioară a proprietăţii
corespunde cu perimetrul, unde, în mai multe secţiuni şi
casete au ieşit la iveală un număr de opt complexe funerare.
Acestea, în mod foarte probabil aparţin unei arii mai mari,
aftate în cea mai mare parte puţin mai sus de limitele
proprietăţii respective, pe o parcelă investigată de colegii de la
MNIR. Toate complexele funerare sunt de incineraţie.
Resturile de crematie
. ale defunctilor sunt foarte discrete, in
câteva morminte fiind practic imperceptibile. În schimb, în mod

Sector lAI A Cluj
Colectiv: Sorin 1 . Cociş - responsabil sector, Adrian Ursuţiu,
Călin Cosma, Eugenia Beu-Dachin, Aurel Rustoiu, Gelu
Olosutean (IAIA Cluj)

În perioada 26 mai - 31 octombrie 2003 lstitutul de
Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca a executat cercetări
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01.1 0.04e.002. - dimensiun i: 1 O x 2 m şi orientarea generală
N - S.
01.1 0.04e.003. - dimensiun i: 13 x 2 m şi orientarea generală
N - S.
Pe aria superioară a proprietăţii au fost identificate
două terase de mici dimensiuni. Acestea au fost investigate
prin două sonde de control:
01.1 0.04e.004. dimensiunile de 5 x 1 m şi orientarea generală
E - V.
01.1 0.04e.005. dimensiunile de 5 x 1 m şi orientarea generală
E - V.
Din punct de vedere arheologic, secţiunile nu
prezintă nici un fel de urme de locuire antice.
4. Proprietatea Statului Român, situată la NE de cimitirul
ortodox, între proprietăţile Bârla Valentin şi Bara Lucreţia, cod
sector: 01 .1 O. 05e. 000.
Proprietatea constă dintr-un teren în pantă, cu mici
terase, cu o suprafaţă aproximativă de 0,6 ha.
in aceste condiţii s-au executat cinci secţiuni după
cum urmează:
01 .1 0.05e.001. Are dimensiunile de 1 O x 2 m şi orientarea
generală E - V.
01 .1 0.05e.002. Are dimensiunile de 1 O x 2 m şi orientarea
generală E - V.
01 .1 0.05e.003. Are dimensiunile de 1 O x 1 m şi orientarea
generală N - S.
01.1 0.05e.004. Are dimensiunile de 1 O x 1 m şi orientarea
generală E - V.
01 .1 0.05e.005. Are dimensiunile de 1 O x 1 m şi orientarea
generală E - V.
Din punct de vedere arheologic, secţiunile nu
prezintă nici un fel de urme de locuire antice.
Proprietatea Kovacs, cod sector: 01 1 O 02e 000
Proprietatea constă dintr-un platou de cea. 0,5 ha
dispus în partea superioară, platou ce prezintă mici diferenţe
de nivel, precum şi o alveolare de mari dimensiuni lângă limita
de E a proprietăţii. Aceasta se datorează unui puţ de aeraj,
sau unei guri de mină prăbuşite. Spre valea mediană a Roşiei,
pe direcţia S platoul continuă printr-o pantă relativ accentuată,
ce prezintă la rândul ei mici terase, unele propice locuirii.
Suprafaţa totală supusă investigaţiei noastre este de circa 1 ,5
ha.
Prima secţiune de sondare a fost dispusă la circa 1 O
m de gardul de E al zonei superioare a proprietăţii, în aria
platoului superior.
010.1 0.02e.001 .- dimensiuni: 20 x 2 m, orientare NNE - SSV.
Pe latura de NV a proprietăţii pe acelaşi platou, la
cea. 1 2 m E de limita opusă a proprietăţii am practicat un al
doilea şanţ, paralel cu cel anterior, la cea. 80 m distanţă.
01 .1 0.02e.002.- dimensiuni: 20 x 2 m, orientare NNE - SSV.
Steril din punct de vedere arheologic.
01 .1 0.02e.004.- dimensiuni: 10 x 2 m, orientare NNE - SSV.
Steril din punct de vedere arheologic
01.1 0.02e.005 - dimensiuni: 20 x 2 m, orientare NNE-SSV.
Secţiunea a fost practicată în partea superioară a
proprietăţii, pe platoul din faţa anexei gospodăreşti, practic
între, secţiunile 01 .1 0.02e.001 -003, cu scopul de a delimita
limitele incintei funerare surprinse.

arheologice cu caracter de cercetare şi salvare la Roşia
Montană. Lucrările au demarat în zona denumită Ţarina.
Proprietate Gold SA - fost proprietar Oprişa Ştefan "Târgui de
porci". Cod sector: 01 1 0 01e 000.
Această parcelă a firmei Gold SA a fost repartizată
spre cercetare Institutului de Arheologie din Cluj şi Institutului
de Arheologie Bucureşti. De comun acord, am stabilit cu
colegii noştrii, o axă centrală de delimitare a terasei propuse
spre investigare, axă dispusă perpendicular pe latura scurtă,
pe direcţia N - S. Ca urmare colectivul nostru a preluat spre
cercetare jumătatea vestică a fostei proprietăţi.
Pentru identificarea potenţialului arheologic al terasei am
practicat în zona centrală a ariei nostre de investigare două
şanţuri perpendiculare pe latura lungă.
01 1001 e001 .- dimensiuni: 37 x 2,2 m, orientare cu diferenţă
de câteva grade N - S.
01 1001 e002.- dimensiuni: 40 x 2 m, orientare cu diferenţă de
câteva grade N - S.
Alături de cele două secţiuni executate anterior (în
vederea descărcării de sarcină istorică a terenului, au fost
practicate alte două şanţuri, cu aceiaşi orientare N - S).
01 1001e003.- dimensiuni: 20 x 2 m, orientare cu diferenţă de
câteva grade N - S.
01 1001 e004.- dimensiuni: 30 x 2,5 m, orientare cu diferenţă
de câteva grade N - S.
Toate secţiunile prezintă exclusiv nivele sterile din
punct de vedere arheologic.
Proprietatea Cârstoiu, cod sector: 01 .1 O. 03e 000.
Proprietatea constă dintr-un teren în pantă, cu mici
terase. Pe suprafaţa acesteia, de cea. 1 ha, pot fi observate
amprentele a cel puţin două şanţuri de aducţiune a apei
pentru şteampuri, precum şi un grup de morminte moderne şi
�ontemporane, fapt ce a limitat suprafaţa supusă investigării.
In aceste condiţii s-au executat cinci secţiuni după cum
urmează:
01.10.03e.001 .- dimensiuni: 1 0 x 2 m şi orientarea generală E
- V.
01.10.03e.002.- dimensiuni: 1 5 x 2 m şi orientarea generală N
- S.
01.10.03e.003.- dimensiuni - 15 x 2 m şi orientarea generală
N - S.
01 .1 0.03e.004. - dimensiuni: 1 O x 2 m şi orientarea generală
N - S.
01.10.03e.005. - dimensiuni: 10 x 2 m şi orientarea generală
N - S.
Toate secţiunile prezintă exclusiv nivele sterile din
punct de vedere arheologic.
Proprietatea Galdău, cod sector: 01 .1 O. 04e. 000.
Terenul, cu o suprafaţă de aprox 1 ,5 ha, se află
situat pe o pantă cu diferenţă de nivel deosebit de accentuată
şi cu aspect neregulat datorită exploatărilor intensive din
epoca modernă. Pe suprafaţa menţionată se află urmele unui
puţ de aeraj, a unei guri de mină, a două tăuri şi a şanţurilor
aferente de dirijare a apei. De asemenea, latura nordică,
prezintă o pantă pronunţată, de circa 60', pe care stânca
nativă răzbate la suprafaţă. Prin urmare s-au practicat
următoarele secţiuni şi sondaje:
01 .1 0.04e.001 .- dimensiunile de 1 O x 2 m şi orientarea
generală N - S.
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La un interval de 20 m, pe direcţia NNV-SSE, în
prelungirea sec�unii 01.1 0.02e.002 am executat un alt sondaj:
01.1 0.02e.003.- dimensiuni: 20 x 2 m, orientare NNE - SSV
Stratigrafia: Pe m. 1 - 6,5 menţionăm, o stratigrafie aparte.
Sub nivelul vegetal O 0,4 m (pământ cenuşiu, măzăros,
inconsitent, conţinând sporadice urme de material modern)
apare un strat 0,4 0,6 m de lut gălbui consistent, sub care
apar urme de depuneri sedimentare de culoare cenuşiu
deschisă, vârstate cu brun roşcat, ce pot indica un potenţial
fund de tău. De menţionat că în profilul scurt apare un
amprenta unui canal de şteamp (?), la 0,5 - 0,9 m adâncime,
cu o deschidere de 1 m la gură şi fund albia!, canal ce coteşte
brusc intrând în profil la m. 1 . În continuarea m. 6,5 stratigrafia
se prezintă în felul următor: O - 0,30 m nivel constând din
pământ cenuşiu, măzăros, inconsitent, conţinând sporadice
urme de material modern, 0,30 - 0,70 m strat brun maroniu
compact, cu lentile de argilă roşu intens şi sporadic cu pietre
de dimensiuni variate.
Descoperiri arheologice:
- de la m. 1 0,40 pe întreaga lungime a secţiunii a putut fi
observat un pat de piatră, relativ compact, începând de la
O, 15 m adâncime. După îndepărtarea cvasi-totală a stratului
de pietre, s-a putut observa duetul unui zid. Acesta a fost
surprins între m. 1 1 ,40 - 1 2,50 având orientarea aprox. E - V.
Zidul continuă şi în secţiunea 01 .1 0.02.e006. A fost notat Z 1 .
Tot în această secţiune a fost dezvelit şi zidul Z 2 aflat în
unghi de 90 grade faţă de Z 1 . El a fost surprins pe toată
lungimea secţiunii, începând de la m. 1 2,80.
- M 2 - mormânt de incineraţie,
- M 3 - mormânt de incineraţie.
in vecinătatea lui 0 1 . 1 0.02e.003 a fost practicată,
paralel cu latura de SSE, cu un martor de O, 1 O m, secţiunea
01 .1 0.02e.006
01 .1 0.02e.006 - dimensiuni: 20 x 2 m, orientare NNE-SSV.
Stratigrafia: identică cu cea din şanţul învecinat.
Descoperiri arheologice:
-de la m. 8,90 la m. 17,60 a putut fi observată continuarea
patului de piatră, relativ compact, la aceiaşi adâncime de 0.15
m ca în şanţul învecinat. După îndepărtarea patului de pietre a
fost surprins un zid de piatră, sec, continuarea lui Z 1 . Zidul
are o grosime de cea. 60 cm.
- M 3 - mormânt de incineraţie,
- M 1 - mormânt de incineraţie,
- M 4 - mormânt de incineraţie.
Cercetarea arheologică a celor două secţiuni,
01 .1 0.02e.003 şi 01 .1 0.02e.006, a necesita! extinderea lor
înspre latura scurtă, de SSV, cu încă 5 m, rezultând o
suprafaţă de 25 x 4,1 O m.
Un prim rezultat al dezvoltării săpăturii a fost
identificarea în continuare a duetului zidului Z 2, care continuă
de la m. 1 2,80 la m 25, ieşind oblic în colţul de SSE al
suprafeţei. Pe întreaga suprafaţă, spre exteriorul Z 2, a fost
surprinsă o dărâmătură compactă, ce indică, prin volumul de
piatră, o elevaţie semnificativă a zidului nostru. La m. 24 25
a fost dezvelit un altar votiv dedicat zeiţei Diana la adâncimea
de 0,42 m, postamentul şi 0,49 coronamentul. Dimensiunile
inscripţiei sunt: L 33 cm; 1 23,5 cm; h 86 cm. Textul
inscripţiei este complet, fiind redactat pe şase rânduri.
Coronamentul se păstrează în întregime pe partea stângă,
·

•

·

=

=

=

terminat cu o volută, iar voluta din partea dreaptă este
deteriorată. În partea superioară a altarului există un focus,
care păstrează urme de arsură.
Şanţurile au fost continuate pe latura scurtă de SSV
cu încă 2 m rezultând o suprafată' de 4,1 O x 27 m. Intentia
noastră a fost de a identifica latu ra de S a incintei funera�e.
care din păcate pare a fi alunecată pe panta terasei.
Descoperiri arheologice: pe întreaga extindere practicată a
fost identificată o dărâmătură compactă, din rocă de acelaşi
tip ca şi a zidului de incintă, de unde probabil şi provine.
01.1 0.02e.007.- secţiunea este paralelă cu latura de E a
suprafeţei 003 - 006, începând de la m. 5, între acestea fiind
cruţat un martor de 0,20 m; dimensiuni: 22 x 2 m, orientare
NNE SSV;
Stratigrafia: identică cu cea din şanţul învecinat.
Descoperiri arheologice:
1 ) zidul de piatră seacă surprins in suprafaţa 003 - 006
continuă în 007, intre m 2 - 3, fiind orientat E - V. Pe latura
nordică a zidului Z 1 a fost surprinsă dărâmătura acestuia. 2)
M 5 mormânt de incineraţiei. 3) M 6- mormânt de incineraţie.
4) M 7- mormânt de incineraţie. 4) M 8- mormânt de
incineraţie. 5) M 9 - mormânt de incineraţie.
01 1002e008 - secţiunea a fost trasată paralel cu 007, pe
latura estică a acesteia, cruţându-se un martor 0,20 m, având
aceleaşi dimensiuni (22 x 2 m).
Descoperiri arheologice:
- la m. 1 - 2 a fost identificat la -0,50 m continuarea zidului de
incintă Z 1 ce traversează oblic secţiunea.
- M 1 1 - mormânt de incineraţie.
- M 1 O - mormânt de incineraţie.
- M7 - mormânt de incineraţie.
01 1002e009.- secţiunea a fost trasată paralel cu şan�ul
anterior cruţându-se un martor intermediar de 0,20 m. Capătul
nordic a fost trasat începând de la m. 5 ai şanţului anterior,
rezultând o secţiune de 1 7 x 2 m. Prelungirea spre NV a fost
practic imposibilă din cauza gardului ce marchează limitele
anexei gospodăreşti (şură) a familiei Kovacs. Aşadar
urmărirea duetului zidului de incintă Z 1 nu a fost posibilă.
Descoperiri arheologice:
- între m. 3,60 - 4,43 la adâncimea de -0,20 m a fost
descoperit un altar votiv întreg dedicat lui Aesculap.
- M 12 - mormânt de incineraţie.
- M 1 3 - mormânt de incineratie.
01 1 002e012. - În urma prosp�cţiunilor de rezistivitate electrică
a solului efectuate am executat spre limita de S a proprietăţii o
secţiune ce se află dispusă pe o mică terasă naturală:
dimensiuni: 1 5 x 2 m, orientare: N - S.
La m. 3,86 in profilul estic al secţiunii, a fost
surprinsă, chiar la baza nivelului de pământ negru, aşezată pe
nivelul de lut galben, o piesă reprezentând probabil
coronamentul unei stele funerare. La m. 3,82 în imediata
vecinătate a piesei anterioare, ieşind din acelaşi profil estic, a
fost identificat postamentul piesei mai sus menţionate. La m.
4,90 pe acelaşi aliniament, am găsit baza in care era fixată
inscripţia.
Pe nivelul de lut galben, în secţiunea 01 1 002e012,
la m. 1 - 3, au fost identificate fragmente ceramice, rulate şi
aflate în poziţie secundară.
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Practicat iniţial ca şi casetă la O, 1 O m E de 012,
pentru dezvelirea monumentului funerar descoperit , a fost
deschisă spre E o nouă secţiune (01 1 002e013), cu
dimensiunile de 1 O x 2 m, paralel cu 01 2 şi respectiv 014,
(orientare N - S) fiind lăsat un martor de O, 1 O m. in secţiune,
la adâncimea de 0,35 m, am dezvelit un monument funerar
compus din: bază cu perforaţie, postament cu nitui de fixare
din fier şi doi lei funerari adosaţi, cu un pin dispus central.
Partea cu inscripţie a monumentului, cât şi mormântul , nu au
fost găsite. Dar a fost identificat un mormânt de incineraţie M
1 care nu are legătură cu monumentul funerar găsit.
Stratigrafie: O - 0,20m nivel vegetal, -0,20 - 0,40 m
pământ negru cu bolovani de mari dimensiuni, -0,40 - 1 m
pământ cenuşiu, cu pietre, (groapă modernă), -1 - 1 ,20 m lut
galben compact, steril din punct de vedere arheologic.
Descoperiri arheologice: 1 ) monument funerar 2) M 1 conturat între m. 3 - 3,40 m ai secţiunii.
01 1 002e014 - dimensiuni 20 x 2 m, orientare: N - S.
Stratigrafie: O - 0,20 m nivel vegetal. -0,20 - 0,40 m
pământ negru cu bolovani de mari dimensiuni, -0,40 - 1 m
pământ cenuşiu, cu pietre, (groapă modernă), -1 - 1 ,20 m lut
galben compact, steril din punct de vedere arheologic
Descoperiri arheologice:
- M 2?- un complex funerar cu caracter discutabil, descoperit
între m. 1 7,60 - 18,60 ai secţiunii, la o adâncime de 0,80 m ,
conţinând cărbune şi fragmente ceramice. Laturile acestuia nu
au putut fi conturate.
01 1 002e015.- dimensiuni: 20 x 2 m, - orientare: N - S.
Stratigrafie: O - 0,20 m humus vegetal, -0,20 - 0,60 m pământ
brun negricios cu piatră sfărâmată, -0,60 - 0,80 m steril, lut
galben albăstrui.
Descoperiri arheologice:
- între m. 1 ,4 - 5,3 a fost identificată o fântână modernă cu
diametru! de aprox. 1 ,80 m dezvelită în proporţie de 60%.
- la m. 1 2,30 a fost identificată un fragment din baza unei
inscripţii (?).
01 1002e010.- dimensiuni: 1 0 x 1 ,5 m, orientare: E - V. Steril
din punct de vedere arheologic.
01 1002e01 1 .- dimensiuni: 1 0 x 1 ,5 m, orientare: E - V. Steril
din punct de vedere arheologic.
01 1 002e01 6.- dimensiuni: 1 O x 1 ,5 m, orientare: E - V.
Stratigrafie: -0 - 0,60 m nivel vegetal, -0,60 - 1 m nivel lutos,
negru, compact ce conţine materiale arheologice, romane
rulate, pe m. 1 - 2,3 ai secţiunii, 1 - 1 ,20 m nivel de lut galben
compact, steril.
01 1002e017.- dimensiuni: 1 O x 1 m, orientare: E - V.
in secţiune a fost descoperit un zid modern cu o
grosime de 0,80 m, ce traversează oblic secţiunea pe direcţia
NNV-SSE, la m. 0,20 a fost descoperit un alt zid, paralel cu
cel anterior făcând parte din aceiaşi bază de şură.
Materiale arheologice: 1 ) daltă modernă, 2) săpăligă.
01 1002e01 8.- dimensiuni: 1 O x 1 m, orientare: E - V. Steril din
punct de vedere arheologic.
01 1002e01 9 - dimensiuni: 1 O x 1 m. orientare: E - V. Steril din
punct de vedere arheologic.
Pe propietatea Kovacs în secţiunile 003, 006 - 009
s-a identificat o incintă funerară cercetată parţial. Au fost
surprinse trei laturi ale incintei. În perimetrul interior s-au
cercetat 1 3 morminte de incineraţie datând din epoca romană.
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Inventarul acestor morminte este modest, fiind format in
genere din 1 - 2 opaiţe, 1 - 2 cupe, 1 - 2 ulcioare miniaturale,
însoţite de cele mai multe ori de câte o monedă. Orientare9
lor este în general E - V. Materialul arheologic descoperit
indică o datare a acestor mo�minte în sec. Il p. Chr. Cele două
inscripţii par a fi în poziţie secundară.
În secţiunile 01 1 0002e01 2-01 3 au fost dezvelite trei
elemente aparţinând unei stele funerare: 1 . soclul, cu un
orificiu pentru fixarea monumentului, 2. postamentul care
făcea legătura între corpul propriu-zis al monumentului
(elementul lipsă), 3. leii funerari, care reprezintă coronamentul
monumentului. Postamentul prezintă o decoraţie constând din
motive vegetale pe cele trei laturi care erau la vedere. Are
forma unui trunchi de piramidă, cu latura mai mică în partea
inferioară. in centru s-a păstrat o parte din ştiftul din fier, care
slujea la fixarea coronamentului pe lespedea cu text şi de cele
mai multe ori cu figuraţie. Acelaşi ştift se păstrează şi în
mijlocul părţii superioare a monumentului, slujind la fixarea
leilor. Coronamentul se constituie din doi lei adosaţi, tolăniţi,
cu faţa îndreptată înspre privitor, iar corpul surprins din profil,
având sub labele anterioare câte un cap de animal. Pe crupa
leilor este fixat un con de pin, simbol funerar binecunoscut în
arta plastică romană. Stilistic vorbind, monumentul este
realizat cu grijă. Cea mai bună analogie o constituie stela
funerară descoperită la Roşia Montană, Tăul Secuilor1•
Este de menţionat faptul că nu s-a putut stabili
legătura dintre monument şi mormântul de care aparţinea, în
schimb, la o distanţă de aproximativ 1 ,5 m S de locul in care
au apărut elementele stelei funerare s-a cercetat un mormânt
cu un inventar foarte sărăcăcios.
Planşa 59-B.

Note:
1 . V. Moga, R. Manta, SCIVA, 29, 3, 1979, p. 437-441 .
sector INMI
Colectiv: Cristina Crăciun - responsabil sector, Cătălin Ovidiu
Bojică, Emil Lupu, Raluca losipescu, Sergiu losipescu,
Anişoara Sion, Gabriel Mehedinţeanu, Constantin
Mehedinţeanu (INMI).
Au fost cercetate următoarele 1 1 proprietăţi din
sectorul Ţarina:
Proprietatea Carnea Maria/(Căbulea Gratian) 01 10 01c 4
secţiuni; proprietatea Morar Iosif 01 1 O 02c 1 secţiune;
proprietatea Nedei Augusta/RMG, 01 1 O 03c 3 secţiuni;
proprietatea Plăcintă - Felea/RMG, 01 10 04c 1 secţiune;
proprietatea Vârciu Katia, 01 10 05c 2 secţiuni; proprietatea
Telescu - Muntean/RMG, 01 1 O 06c 1 secţiune; proprietatea
Jurj - Gruber/RMG, 01 10 07c 24 secţiuni; proprietatea Bara
Lucreţia, 01 1 O 8 c = 1 O secţiuni; proprietatea Căbulea Fiu via
şi Căbulea Gratian, 01 1 O 09c = 3 secţiuni; staţiunea de
montă, 01 1 O 1 O c = 3 secţiuni; proprietatea Boia Viorica, 01
10 1 1 c 2 secţiuni, 01 10 10 c 3 secţiuni.
A fost identificată zona de necropolă din sectoarele
01 1 O 07c şi 01 1 O 08c şi complexe de epoca romană , altele
=
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- Două fragmente din aceeaşi stelă funerară, sparte din
vechime, descoperite în S 01 1 O 08c 005. Stela funerară se
încadrează în categoria stelelor iconice cu elemente de
arhitectură; fragmentele descoperite permit reconstituirea
tuturor celor trei câmpuri ale monumentului funerar: partea
superioară, medalionul şi epitaful. Câmpul inferior, epigrafic,
este pa�ial păstrat.
Complexe arheologice de epocă romană din sectorul 01 1 O
07c (Jurj-Gruber 1 RMGl
Emil Lupu, Raluca losipescu, Sergiu losipescu
La V de zona de necropolă secţiunile de control
efectuate au constatat existenţa unor complexe de epocă
romană: zone nivelate cu pietriş delimitate de aglomerări de
pietre cu dimensiuni variind între O, 1 O şi 0,45 m lungime,
nefasonate, fără a se putea stabili conturul unor ziduri. in
general, la baza stratului de cultură cu inventar mobil ceramic
de epocă romană s-a găsit un pietriş mai mărunt, fără a se
putea vorbi de un pavaj continuu.
Numai în S 01 10 07c 009, 01 10 07c 016 , 01 10
07c 017 a putut fi reconstituită planimetria unei construcţii cu
fundaţii de piatră legată cu pămănt. Grosimea zidului de
fundaţie este de 0,40 - 0,50 m. La exteriorul construcţiei, de la
-0,40, -0,50 m nu s-au mai găsit fragmente ceramice romane.
Din datele obţinute se poate deduce existenţa unei construcţii
patrulatere cu latura exterioară de SV de circa 5 m,
cuprinzând o suprafaţă interioară de circa 16 m2.
Descoperirea în 01 1 O 07c 009, 01 1 O 07c 01 O, 01
1 O 07c 01 1 , 01 1 O 07c 012, 01 1 O 07c 013 a unor fragmente
de râşniţă, a unui fragment de opaiţ, a unor bulgări de zgură
cu elemente sticloase, precum şi a urmelor de cărbune, toate
acestea într-o zonă certă de exploatare a minereului aurifer,
conduce spre ideea existenţei unor amenajări constructive
temporare legate de practicarea mineritului.
În celelalte sectoare cercetate arheologic în
campania 2003 nu au fost descoperite complexe arheologice
anterioare secolului al XIX-lea.

decât cele funerare (în 01 10 07c). in celelalte proprietăţi
cercetate nu au fost descoperite complexe arheologice.
Zona de necropolă
Cristina Crăciun, Cătălin Bojică, Emil Lupu
Zona de necropolă se întinde în partea de SV a
dealurilor Ţarinei în zona Kapolna. Ea a fost cercetată prin 1 4
secţiuni (01 10 07c 001 - 01 1 0 07c 005,01 1 0 07c 007- 01 10
07c 008, 01 1 0 07c 01 8- 01 1 0 07c 024. Săpăturile
arheologice din această campanie au stabilit cu certitudine
limita dinspre SV a necropolei pe proprietatea Jurj Gruber (S
01 10 07c 018 şi S 01 1 0 07c 024).
Stratigrafia zonei de necropolă este relativ unitară.
Sub stratul de pământ vegetal, gros de circa O, 15 - 0,25 m
urmează un nivel de culoare maronie cu particule de culoare
gălbui-ocru, sau pigmentat puternic de rocă alterată de
culoare cărămiziu-roşiatică sau neagră. În zona de pantă
descendentă către Kapolna predomină pământul de culoare
maroniu-gălbuie, care suprapune un nivel de pietre de mici
dimensiuni, de culoare rozalie sau gri cu pete albe; grosimea
nivelului este de cea. O,Q3 - 0,05 m. Stratul de pietricele
suprapune nivelul de la care pot fi observate urmele de
cărbune şi cenuşa care marchează partea superioară a
gropilor de incineraţie, nivelul de la baza pietrelor de
dimensiuni mai mari care marchează gropile de cremaţie sau
nivelul de la care apar ofrandele votive.
O parte a necropolei a fost deranjată de intervenţii
moderne: drumul de acces către culmile dinspre Orlea,
limitele de proprietate (.maurii"), drum de car (între
proprietatea Bara şi Gligor), instalarea conductelor de
aducţiune a apei. in secţiunile de pe proprietatea Jurj Gruber au fost identificate 23 morminte de incineraţie, iar pe
proprietatea Bara Lucreţia alte 22 morminte de incineraţie. Au
fost cercetate 16 morminte de incineraţie de tip bustum . În
cazul mormintelor M 2a şi M 2b (S01 1 O 08C 01 1) este vorba
de o înmormântare dublă.
Un singur mormânt din această categorie nu are
inventar: M1 (M1 3) din S 01 10 07c 019.
Au fost cercetate 7 complexe cu incineraţie la
ustrinum şi depunerea resturilor cinerare în groapă cu pereţii
arşi ritual şi alte 1 1 complexe cu incineraţie la ustrinum şi
depunerea resturilor cinerare în groapă simplă. Cinci
morminte din această ultimă categorie nu au inventar.
Pe proprietatea Bara Lucretia( 01 1 O 08c),
practicarea arăturii în pantă a dus la deranjarea unui număr
de 1 1 complexe funerare al căror ritual nu poate fi precizat ca
urmare a distrugerii celei mai mari pă�i a gropilor de
incineraţie.
Inventarul mobil nu prezintă diferenţe notabile faţă
de ceea se cunoaşte din cercetarea necropolelor de la Hop
Găuri şi Corna.
Semnalăm descoperirea unui cercei de aur în
mormântul M1 ( S01 1 O 08c 006) .
Au fost descoperite următoarele piese sculpturale:
- Coronament funerar descoperit in S 01 1 O 08c007, c.2-3.
lângă aliniament de pietre. Piesa se înscrie în categoria
reprezentărilor cu doi lei, aşezaţi sau nu pe o plintă, diametral
opuşi şi cu capetele întoarse în faţă, fără animal sacrificat sub
labele anterioare, cu nux pinea plasată central.

Planşa 59-C.

sector MNIT
Colectiv: Dorin Alicu - responsabil sector, Emilian Bota,
Monica Bodea, Tiberiu Tecar (MNIT).
in perioada 1 iulie - 30 septembrie, MNIT a efectuat
cercetări arheologice în punctul Ţarină pe următoarele
proprietăţi: Urs Livia (trei secţiuni şi o casetă); RMGC 1 (şapte
secţiuni); RMGC 2 (trei secţiuni); Botar Visarion (patru
secţiuni); Botar Gheorghe (patru secţiuni).
Aceste proprietăţi au fost cercetate prin 22 de
secţiuni. Acestea au fost amplasate pe întreaga suprafaţă
amintită, în funcţie de configuraţia terenului. Astfel, acolo unde
terenul a fost relativ plat s-au deschis secţiuni de dimensiuni
cuprinse între 30 x 2 sau 25 x 1 ,5 m, iar pe po�iunile cu
înclinaţie mică dar cu posibil potenţial arheologic au fost
deschise secţiuni de dimensiuni mai mici (1 O x 2 sau 5 x 1 m).
Nu au fost semnalate descoperiri arheologice
semnificative. Întreaga zonă a fost traversată de un număr
mare de canale de drenaj, de dată recentă. Acestea au fost
intersectate în multe situaţii de secţiunile deschise.
Tarină - proprietate Urs Livia
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O altă groapă, a fost descoperită între m. 6,80 9,70, la cea. 1,60 m faţă de G 1 şi la 3,50 m faţă de canalul de
scurgere. Conţine doar pământ de culoare negru deschis cu
pigmenţi gălbui şi multe pietre de mici dimensiu ni. Pe una din
margini, la adâncimea de 1 m, este marcată de două pietre de
mari dimensiuni. În groapă nu au fost descoperite materiale
arheologice.
Sectiunea
S 4 a fost trasată pe o zonă relativ plată a
'
terenului. Are dimensiunile de 10 x 2 m şi orientare NV - SE.
Stratigrafia secţiunii se prezintă astfel: -0,15 - 0,20 m: strat
vegetal; -0,30 - 0,45 m: strat de culoare neagră spre cafeniu,
afânat, conţinând pietre de mari dimensiuni; -0,90 m: strat de
culoare maro spre gălbui cu multă piatră; -1 ,1 O 1 ,15 m: strat
de culoare maro cu pigmenţi gălbui. Descoperirile arheologice
constau din: un nivel format dintr-un pavaj de pietre şi câteva
fragmente ceramice romane.
Pavajul a fost descoperit spre capătul de E al
secţiunii, între m. O 2,20, la o adâncime de O, 1 5 - 0,20 m.
Este format din pietre de dimensiuni medii. Pe nivelul acestuia
au fost descoperite 2 - 3 fragmente ceramice romane.
S 5 a fost trasată pe un teren relativ plat. Are
dimensiunile de 10 x 1 ,5 m şi orientare NV - SE. Stratigrafia
secţiunii se prezintă astfel: -0,20 m: strat vegetal; -0,60 m:
strat format din pământ de culoare neagră ce conţine multe
pietre; -1 ,1 O m: strat format din pământ de culoare cenuşie
gălbui cu multe pietre. Descoperirile arheologice constau din:
o groapă de mari dimensiuni, o monedă şi câteva fragmente
ceramice romane. Groapa (G2), surprinsă între m. 4 - 8,25 şi
având adâncimea maximă de 1 ,35 m, conţine doar pământ de
culoare neagră, afânat, cu pietre de mari dimensiuni,
fragmente ceramice moderne, romane şi o monedă romană.
Moneda a fost descoperită în partea superioară a gropii, la
adâncimea de 0,45 m, lângă un grup format din trei pietre de
dimensiuni medii. Starea de conservare a monedei nu permite
o datare precisă a acesteia.
S 7 fost trasată pe o pantă lină a terenului, la
aproximativ 10 m faţă de secţiunea S 4. Are dimensiunile de
10 x 2 m şi orientare NV - SE. Conţine urmele unui canal,
rezultat al lucrărilor moderne miniere, câteva fragmente
ceramice moderne, romane şi câteva piese din fier, probabil
moderne.
Tot în acest sector au mai fost deschise încă trei
secţiuni, după cum urmează: S2 cu dimensiunile de 1 O x 2 m
şi orientare E - V; S3 cu dimensiunile de 1 O x 2 m şi orientare
NV - SE şi S 6 cu dimensiunile de 15 x 2 m şi orientare NV 
SE. În aceste secţiuni nu au fost descoperite materiale sau
complexe arheologice.
Tarjnă - proprietate RMGC 2
Terenul pe care s-au trasat secţiunile se prezintă
sub forma unor înclinaţii uşoare. Au fost deschise trei secţiuni,
având fiecare dimensiuni de 10 x 2 m. Nu au fost înregistrată
nici o descoperire arheologică.
Tarină - proprietate Botar Visarion
Terenul este relativ plat cu unele denivelări
provenite, probabil, din urma exploatărilor miniere moderne. În
acest sector au fost deschise patru secţiuni, după cum
urmează: S 1 , S 2, S 3 cu dimensiunile de 1 O x 2 m şi S 4 cu
dimensiunile de 5 x 1 m. Materialele descoperite sunt relativ
puţine. Acestea constau din fragmente ceramice romane,

Terenul are o formă relativ plată, evidenţiindu-se trei
denivelări de teren de formă aproximativ circulară (movile). Au
fost deschise trei secţiuni şi o casetă, două secţiuni au fost
trasate pentru a verifica denivelările de teren iar o secţiune
pentru a verifica zona relativ plată a terenului.
S1 a fost deschisă pe o zonă a terenului relativ
plată. Dimensiuni: 30 x 2 m; orientare N - V. Stratigrafia
secţiunii se prezintă după cum urmează: O, 1 5 - 0,20 m: strat
vegetal; -0,20 - 0,45 m: strat de pământ de culoare neagră,
afânat; -0,45 - 1 ,1 0/1 ,20 m: strat de culoare cenuşiu deschis
cu pigmenţi galbeni, amestecat cu pietriş şi pietre de mari
dimensiuni.
Secţiunea nu a relevat decât foarte puţine materiale
arheologice. Acestea constau din fragmente de ceramică
romană. Se remarcă un fragment de opaiţ, pe suprafaţa lui
putându-se observa un decor realizat prin incizii oblice,
grupate câte trei. Tot în secţiune a mai fost descoperit un
canal (de drenaj?, folosit probabil la şteampurile exploatărilor
miniere moderne). Prezenţa canalului de drenaj modern sub
nivelul format din pământ negru cu ceramică romană ne
determină să considerăm că tot materialul arheologic recoltat
se află în poziţie secundară.
S 2 şi caseta au fost deschise pentru a verifica din
punct de vedere arheologic două din denivelările de teren de
formă aproximativ circulară (movile). Dimensiunile secţiunii
sunt de 30 x 1 ,5 m, orientare N - S, iar a casetei de 5,50 x
2,50 m. Descoperirile arheologice constau din fragmente de
ceramică romană dintre care se remarcă un fragment de opaiţ
decorat cu incizii sub formă de haşuri şi un fragment de fibulă,
din bronz.
Tot în cadrul acestui sector a mai fost deschisă o
secţiune S 3 cu dimensiunile de 25 x 1 ,5 m. Nu au fost
descoperite decât foarte puţine materiale arheologice, în
special fragmente ceramice romane, iar în dreptul m. 1 O până
la 13,50, începând cu adâncimea de 1 ,20 m s-a sesizat un
şanţ surprins în profil.
Tarină - proprietate RMGC 1
Terenul este relativ plat iar pe unele porţiuni, cu
înclinaţie mică. Au fost deschise şapte secţiuni. S1 a fost
deschisă într-o zonă relativ plată a terenului, atingând spre
capăt şi marginea unei denivelări de teren. Dimensiunile
secţiunii sunt de 10 x 2 m, având orientare NE - SV.
Stratigrafia se prezintă astfel: -0,20 m: strat vegetal; -0,70 m:
strat de pământ de culoare neagră, conţinând, un partea
superioară a secţiunii pietre de mari dimensiuni, iar în partea
inferioară, pietre de mici dimensiuni; -0,70 m - 1 ,40 m: strat de
lut galben, pe unele locuri cu lentile cenuşi - albastre.
Descoperirile arheologice constau din două gropi şi
un canal de drenaj. Groapa (G 1), descoperită între m. 2,10 5,30, are adâncimea de 1 ,30 m şi conţine doar pământ negru
cu lentile mici de lut galben şi pietre de mici dimensiuni. În
cuprinsul ei nu au fost descoperite materiale arheologice.
Canalul, descoperit între m. 2,1 O - 3,30, este mărginit pe
ambele laturi de două aliniamente paralele de pietre de mari
dimensiuni, cu urme de prelucrare, aliniate oblic pe suprafaţa
secţiunii. Are adâncimea maximă de 0,90 m. Se pare că
acesta taie groapa G 1 . Conţine doar pământ de culoare
neagră şi pietre de mici dimensiuni.

-

-
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amestecate cu diverse fragmente de fier şi ceram1ca
modernă. În S 3 a fost descoperită şi o albie colmatată a unui
torent.
Tarină - proprietate Botar Gheorghe
Sectorul este localizat pe o pantă cu înclinaţie mare
a dealului Tarina. Pe acest sector au fost deschise patru
secţiuni, du pă cum urmează: S 1 şi S 3 au dimensiunile de 5 x
1 m şi S 2 şi S 4 cu dimensiunile de 10 x 1 ,5 m. Doar în S 4 a
fost descoperit un nivel de pietre de dimensiuni medii, bine
tasate, aparţinând fundaţiei unui wajd construit de proprietarul
terenului în perioada interbelică. In restul secţiunilor nu au fost
înregistrate decât foarte puţine fragmente ceramice romane şi
moderne.
Sector MNUAI
Colectiv: Vasile Moga, Matei Drimbărean, Constantin Inel,
Cristinel Plantos (MNUAI)
Derulate în intervalul 26 mai - 31 octombrie 2003,
cercetările arheologice de salvare şi descărcare de sarcină
arheologică întreprinse de colectivul ştiinţific al MNUAI, în
cadrul Proiectului National Alburnus Maior, şi-au concentrat
atenţia asupra punct� lui Kapolna, aflat în întinsul areal al
Tarinei, intre masivul Orlea, la V, şi masivele Piciorag, lgre,
Văidoaia, Lespedari, la E, toate pe malul drept al Văii Roşiei
(Foieş în numirea localnicilor)1.
Pe harta geologico-minieră, întocmită de inginerul
geolog Franz Posepny {1 836-1 895), în perioada de mai bine
de un deceniu (1 856-1868), când acesta şi-a desfăşurat
activitatea la Roşia Montană, apar consemnate de o parte şi
alta a .,minei lui Martin", situată aproximativ în partea centrală
a Tarinei
· urmele unor clădiri romane" , care ne-au condus şi
pe ' noi c� gândul, la existenţa de mine antice sau a unor
construcţii sepulcrale ce urmau să confirme pe teren
necropola (necropolele) de pe Ţarina.
Spa�ul este cunoscut sub denumirea de Kapolna,
termen maghiar ce derivă de la o capelă a familiei Henzel
Karoly, edificată puţin după a doua jumătate a veacului al XIX
lea în cimitirul catolic (astăzi dezafectat) aflat in proprietatea
Parohiei Romana-Catolice şi a doamnei Valeria Ana Jurju.
Perimetrul in discutie a fost sonda! de echipa de la Alba Iulia,
în anul 2000, prin trei secţiuni arheologice de control (S 1 de
30 x 1 m, situată la 22 m de colţul estic al capelei; S 11 de 30 x
1 m, plasată perpendicular pe prima, şi S III de 1 O x 1 m, la o
distantă' de 41 ,3 m de a doua secţiune)2.
Cercetarea a identificat atunci substrucţii din piatră
de râu şi carieră (legate cu lut) ce se datează pe baza
inventarului in epoca modernă (sec. XIX - XX) şi, sub acest
nivel, sporadic apăreau materiale încadrate cronologic în
epoca romană, constând din ceramică de factură provincială
{fragmente de buze şi pereţi de vase). Pornind de la ace�!�
informaţii preliminare, cercetarea din cursul ca�pan1�1
arheologice 2003, a pus în evidenţă complexe de locUire dm
epoca modernă şi vestigii datând din epoca romană (un
număr de 13 morminte de incineraţie asemănătoare prin rit şi
ritual cu cele întâlnite în necropolele locale investigate în anii
precedenţi).

Rezultatele şi concluziile preliminare pe care le
putem trage la încheierea investigaţiilor noastre, vor fi
prezentate în cele ce urmează.
Cercetările arheologice întreprinse de echipa
MNUAI în perioada mai - octombrie 2003 au demarat pe
proprietatea bisericii romana-catolice din perimetrul Kapolna,
unde au fost realizate, la final, un număr de 42 de secţiuni
(codificate de la 01 .1 0.01a.001 -01 .10.01 a.041 , şi
01 .10.01 a.048). De asemenea, in ultima parte a cercetărilor
din anul 2003, a fost abordată şi restul proprietăţii bisericii
romana-catolice, plasată pe latura de VSV a Kapolnei, unde
au fost realizate un număr de 6 secţiuni (codificate de la
01 .1 0.01a.042-01 .10.01a.047).
Sectiunea 01 1 O 01 a 001 . Are dimensiunile de 26,5
x 2 m, adânci�e maximă -0,90 m şi orientarea de NE - SV;
stratigrafia se prezintă astfel: 0,00-0,1 5 m strat vegetal; -0,150,50 m nivel de cultură, care conţine şi mormintele ce coboară
în steril; -0,50 - 0,90 m steril arheologic cu mult minereu. Au
fost descoperite două morminte romane de incineraţie (M 1 şi
M 2). iar spre capătul de NE al secţiunii a fost descoperită şi o
amenajare de pietre {notată C 1) care intersectează
perpendicular secţiunea, după cum o arată şi configuraţia
terenului, iar dezvelirea ei pe o suprafaţă mai mare a arătat că
este vorba de un posibil drum de acces către capela familiei
Hen zel.
Sectiunea 01 1 O 01 a 002. Plasată în prelungirea
celei anterioare, cu un martor de 3 m, constituit de sondajul S
1/2000, are dimensiunile de 32 x 2 m, adâncime maximă -0,90
m şi orientarea de NE - SV. Stratigrafia se prezintă astfel: 0,00
- O, 12 m strat vegetal: -0,12 - 0,70 m nivel de cultură, de
factură modernă; -0,70 - 0,90 m steril arheologic cu mult
minereu. A fost descoperit în carourile 3 - 1 1 complexul notat
L 1 constând dintr-un strat compact de arsură şi dărâmătură
(cărămidă, chirpici, piatră), in care au fost descoperite
fragmente ceramice de factură modernă. .In imediata
vecinătate, spre SV, a fost cercetat complexul C 2, în speţă o
groapă de formă neregulată în a cărei umplutură au fost
găsite câteva fragmente ceramice de aceeaşi factură cu cele
din L 1 .
Sectiunea
01 1 0 01a 003. Perpendiculară pe S 01
'
1 O 01 a 002. are dimensiunile de 15,5 x 2 m, adâncime
maximă -0,60 m şi orientarea de NV - SE. Stratigrafia se
prezintă astfel: 0,00 - 0,12 m strat vegetal; -0,12 - 0,46 m
nivel de cultură, de factură modernă; -0,46 - 0,60 m steril
arheologic cu mult minereu. În capătul dinspre proprietate �
David, a fost surprinsă o aglomerare de piatră pentru a căre1
funcţionalitate a fost necesară deschiderea unor noi suprafeţe
in vecinătatea ei.
Sectiunea 01 1 O 01 a 004. Paralelă la SE cu
secţiunea anterioară, cu un martor de 0,5 m; are dimensiunile
de 15,5 x 2 m, adâncime maximă -0,70 m şi orientarea de NV
- SE. Stratigrafia se prezintă astfel: 0,00 - O, 15 m strat
vegetal; -0,15 0,50 m nivel de cultură, de factură modernă; 0,50 - 0,70 m steril arheologic cu mult minereu. Şi aici s-a
observat continuarea aglomerării de piatră, fără a-i fi surprinsă
limita. Pe intreaga suprafaţă a secţiunii au apărut numeroase
fragmente ceramice de factură modernă.
Sectiunea 01 1 0 01 a 005. Paralelă cu S 01 10 01 a
004, dar tra�ată în extremitatea de SV a perimetrului în
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discuţie, are dimensiunile de 16 x 2 m, adâncime maximă 0,70 m şi orientarea de NV - SE şi următoarea stratigrafie:
0,00 - O, 1 O m nivelul vegetal, -0,1 O 0,35 m nivel în care au
apărut numeroase materiale de factură modernă (inclusiv o
monedă din anul 1 861 , descoperită la m. 2, adâncimea de 0,30 m, nr. inv. provizoriu K 7), respectiv -0,35 - 0,65 m steril
arheologic. Nu au fost descoperite complexe arheologice.
Secţiunea 01 1 O 01 a 006. Pentru verificarea
stratigrafiei întregului perimetru au fost trasate două secţiuni magistrală. Cea în discuţie are dimensiunile de 25 x 2 m,
adâncime maximă -0,80 m şi orientarea de SSE - NNV.
Stratigrafia se prezintă astfel: 0,00 - O, 1 O m strat vegetal, O, 1 O - 0,50 m nivel de cultură, care conţine şi două locuinţe
moderne, -0,50 - 0,80 m steril arheologic cu mult minereu. Au
fost descoperite un mormânt roman de incineraţie (M 4),
respectiv două locuinţe moderne (L 1 şi L 3), toate complexele
intră în profilul de NNE.
Secţiunea 01 1 O 01 a 007. Se aftă în prelungirea
precedentei secţiuni, cu un martor de 0,5 m, având
dimensiunile de 32 x 2 m, adâncime maximă -1 ,20 m şi
orientarea de SSE - NNV. Prezintă următoarea stratigrafie:
0,00 - O, 12 m strat vegetal; -0,12 - 0,35 m nivel roman între
m. 0,00 - 6,05; -0,1 2 - 0,85 m locuinţa modernă L 2 între m.
6,05 - 12,90; -0,12 - 0,70 m nivel modern între m. 12,90 1 9,60; la -0,50 - 0,84 m între m. 1 8,85 - 19,60 se găseşte
canalul notat C 3; -0,1 2 - 0,60 m între metrii 19,60 - 25,20
avem locuinţa L 4; -0,12-1 ,20 m între m. 25,20 - 32,00 avem
intervenţii antropice recente (conductă de apă). Sub aceste
niveluri pe tot parcursul secţiunii avem sterilul arheologic.
Complexe descoperite: în caroul 1 a fost descoperit
mormântul de incineraţie, notat M 3; zidul notat Z 1 descoperit
in caroul 3; locuinţa de epocă modernă L 2 in carourile 4 - 7;
canalul C 3 in caroul 1 O; respectiv locuinţa de epocă modernă
în carourile 1 O - 1 3.
Secţiunea 01 1 O 01 a 008. Perpendiculară pe S.01
1 O 01 a 001 , are dimensiunile de 1 5,5 x 2 m, adâncime
maximă -0,75 m şi orientarea de NV - SE; prezintă
următoarele caracteristici stratigrafice: 0,00 - O, 1 O m nivelul
vegetal; -0,1 O - 0,45 m nivel în care apar sporadic materiale
arheologice fragmentare de factură modernă; -0,45 - 0,75 m
nivel steril din punct de vedere arheologic. În profilul de SV
între m. 1 1 ,80 - 1 3,60 la -0,15 m adâncime se termină
amenajarea din piatră şi cărămidă fragmentară care fusese
descoperită şi in S 1/2000, respectiv S 01 1 O 01 a 003.
Secţiunea 01 1 O 01 a 009. Paralelă la SV cu
secţiunea anterioară, cu un martor de 0,5 m, are dimensiunile
de 15,5 x 2 m, adâncime maximă -0,75 m şi orientarea de NV
- SE. Stratigrafia se prezintă astfel: 0,00 - O, 15 m strat
vegetal; -0,15 - 0,42 m nivel de cultură, care conţine urme de
epocă modernă; -0,42 - 0,75 m steril arheologic cu mult
minereu. Pe intreaga suprafaţă a secţiunii au apărut sporadic
fragmente ceramice de factură modernă. Nu au fost
descoperite complexe arheologice.
Secţiunea 01 1 O 01 a 01 O. Paralelă cu S 01 1 O 01 a
004, dar trasată in perimetrul dintre aceasta şi S 01 1 O 01 a
005, are dimensiunile de 1 5 x 2 m, adâncime maximă -0,80 m
şi orientarea de NV - SE; prezintă următoarea stratigrafie:
0,00 - O, 1 2 m nivelul vegetal, -0, 1 2 - 0,55 m nivel de culoare
galben-cenuşie in care au apărut sporadic materiale de

factură modernă, respectiv -0,55 - 0,80 m nivel de culoare
cenuşiu-albăstruie - steril arheologic. Nu au fost descoperite
complexe arheologice.
Secţiunea 01 1 O 01 a 01 1 . Paralelă la NE cu S 01 1 O
01 a 004, a fost trasată cu un martor de 0,50 m, pentru a se
dezveli in suprafaţă amenajarea de piatră ce se descoperise
in aceasta, are dimensiunile de 1 5 x 2 m, adâncime maximă 0,80 m şi orientarea de NV - SE. Prezintă următoarea
stratigrafie: 0,00 - O, 1 2 m nivelul vegetal, -0, 1 2 - 0,54 m nivel
de culoare galben-cenuşie in care au apărut sporadic
materiale de factură modernă, respectiv -0,54 - 0,80 m nivel
de culoare cenuşiu-albăstruie - steril arheologic. Nivelul de
dărâmătură amintit a apărut la -0,1 5 - 0,20 m, în carouri le 6 7. În caroul 2 la m. 2,50, adâncimea de -0,20 m a apărut o
monedă datată 1868 (nr. inv. provizoriu K 8), iar la m. 4,
adâncimea de -0,20 m a fost descoperită o altă monedă
datată 1896 (nr. inv. provizoriu K 9), piese care ne pot permite
să presupunem datarea descoperirilor de epocă modernă din
acest sector, undeva după mijlocul sec. XIX.
Secţiunea 01 1 O 01 a 01 2. Are dimensiunile de 32 x
2 m, adâncime maximă -0,80 m şi orientarea SSE - NNV.
Paralelă la NNE cu S 01 1 O 01 a 007, cu un martor de 3 m.
Prezintă următoarea stratigrafie: 0,00 - O, 15 m nivelul vegetal,
-0,15 - 0,50 m nivel de culoare galben-cenuşie in care au
apărut sporadic materiale de factură modernă, precum şi
vestigii funerare de epocă romană, respectiv -0,50 - 0,90 m
nivel de culoare cenuşiu-albăstruie - steril arheologic. Au fost
descoperite următoarele complexe: mormântul de incineraţie
M 6, in caroul 2, zidul, notat Z 1 , surprins in caroul 4, respectiv
amenajarea de epocă modernă notată L 4 şi canalul cu pereţii
din piatră, notat C 4 (în caroul 1 0).
Secţiunea 01 1 O 01 a 013. Paralelă la ENE cu
secţiunea 01 1 0 01 a 006, cu un martor de 0,5 m, are
dimensiunile de 26 x 2 m, adâncime maximă -0,60 m şi
orientarea SSE-NNV. Prezintă următoarea stratigrafie: 0,00 O, 12 m nivelul vegetal, -0, 1 2 - 0,50 m nivel de culoare galben
cenuşie în care au apărut sporadic materiale de factură
modernă, respectiv -0,50 - 0,60 m nivel de culoare cenuşiu
albăstruie - steril arheologic. Pe intreaga suprafaţă a secţiunii
au apărut sporadic fragmente ceramice de factură modernă.
În carourile 9 - 1 1 se continuă locuinţa modernă notată L 3
descoperită în S 01 1 O 01 a 006. La m. 4,50, adâncime a de 0,25 au fost descoperite două creuzete mici de piatră.
Secţiunea 01 1 0 01a 014. Paralelă la ENE cu S 01
1 O 01 a 013, cu un martor de 0,50 m, are dimensiunile de 27 x
2 m, adâncime maximă -0,70 m şi orientarea SSE - NNV.
Prezintă următoarea stratigrafie: 0,00 - O, 152 m nivelul
vegetal, -0,15 - 0,54 m nivel de culoare galben-cenuşie în
care au apărut sporadic materiale de factură modernă,
respectiv -0,54 - 0,70 m nivel de culoare cenuşiu-albăstruie 
steril arheologic. În carourile 10 - 1 1 in profil se continuă
locuinţa modernă notată L 3 descoperită in S 01 1 O 01 a 006 şi
01 1 0 01 a 013.
Secţiunea 01 1 O 01 a 015. Paralelă la SE cu S 01 1 O
01 a 001 , a fost trasată cu un martor de 0,50 m, are
dimensiunile de 19 x 2 m, adâncime maximă -0,80 m şi
orientarea NE - SV. Prezintă următoarea stratigrafie: 0,00 O, 1 2 m nivelul vegetal, -0, 1 2 - 0 .7 0 m nivel de culoare galben
cenuşie în care au apărut sporadic materiale de factură
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din punct de vedere arheologic. În carourile 3 - 4 a fost
descoperit complexul de epocă modernă notat L 6 (posibil
locuinţă sau anexe ale grupului de locuinţe descoperite în
acest punct, care prezintă în dărâmătură resturi de cărămizi,
chirpici, pigment de arsură).
Secţiunea 01 1 O 01 a 023. Paralelă la VSV cu 01 1 O
01 a 022, cu un martor de 2,00 m, are dimensiunile de 8 x 1 ,5
m, adâncime maximă -0,55 m şi orientarea SSE - NNV.
Stratigrafie: 0,00 - O, 15 m strat vegetal; -0,15 - 0,45 m nivel
cu materiale disparate de factură modernă; -0,45 - 0,55 m
steril din punct de vedere arheologic. În carourile 3 - 4 a fost
descoperit complexul C 4 (complex ce s-a dovedit ulterior a
face parte din L 6, conturat ca platformă cu resturi de
cărămizi, olane. Poate fi pus în legătură cu locuirile de epocă
modernă din acest sector).
Secţiunea 01 1 O 01 a 024. Perpendiculară pe S.01
1 O 01 a 018 şi la cea. 2,00 m distanţă de aceasta, are
dimensiunile de 6 x 1 ,5 m, adâncime maximă -0,55 m şi
orientarea de NE - SV. Prezintă următoarea stratigrafie: 0,00 O, 15 m nivelul vegetal, -0,15 - 0,46 m nivel de culoare galben
cenuşie în care au apărut sporadic materiale de factură
modernă, respectiv -0,46 - 0,55 m nivel de culoare cenuşiu
albăstruie - steril arheologic. În profil se pot vedea urme de
dărâmătură de factură modernă. Nu s-au descoperit complexe
arheologice. La m. 2 şi adâncimea de 0,20 m a fost
descoperită o pipă din lut. Descriere: păstrată în stare
fragmentară, partea inferioară se termină cu un guler profila!
decorat cu motive vegetale; pasta este fină de culoare
cenuşie (nr. inv. K1 3).
Secţiunea 01 1 O 01 a 025. Plasată în prelungirea
secţiunii S 01 01 01 a 024, cu un martor de 1 m, are
dimensiunile de 8 x 1 ,5 m, adâncime maximă -0,60 m şi
orientarea de NE - SV. Prezintă următoarea stratigrafie: 0,00
- O, 12 m nivelul vegetal, -0,12 - 0,35 m nivel de culoare
galben-cenuşie în care au apărut sporadic materiale de
factură modernă precum şi vestigii funerare romane, respectiv
-0,35 - 0,60 m nivel de culoare cenuşiu-albăstruie - steril
arheologic. A fost descoperit mormântul roman de incineraţie
notat M 9, în caroul 4.
Secţiunea 01 1 O 01 a 026. Plasată în prelungirea
secţiunii S 01 01 01 a 025, cu un martor de 1 m, are
dimensiunile de 9 x 1 ,5 m, adâncime maximă -0,90 m şi
orientarea NE - SV. Prezintă următoarea stratigrafie: 0,00 0,15 m nivelul vegetal, -0,15 - 0,74 m nivel de culoare galben
cenuşie în care au apărut sporadic materiale de factură
modernă, respectiv -0,74 - 0,90 m nivel de culoare cenuşiu
albăstruie - steril arheologic. A fost descoperit complexul
notat C 1 (între m. 4,40-6,20 m la -0,1 0 m adâncime),
descoperit în S 01 1 O 01 a 001 , un drum de epocă modernă,
pavat cu piatră de râu şi de carieră.
Secţiunea 01 1 O 01 a 027. Paralelă şi la 0,5 m spre
NV de S 01 10 01a 015, are dimensiunile de 14 x 2 m,
adâncime maximă -0,50 m şi orientarea NE - SV. Prezintă
u rmătoarea stratigrafie: 0,00 - O, 1 2 m nivelul vegetal, -0,12 0,40 m nivel de culoare galben-cenuşie în care au apărut
sporadic materiale de factură modernă, respectiv -0.40 - 0,50
m nivel de culoare cenuşiu-albăstruie - steril arheologic. În
carourile 2 - 3 se continuă locuinţa notată L 5, descoperită în
secţiunea 01 1 O 01 a 015.

modernă (urmele unui drum pietruit), respectiv -0,70 - 0,80 m
nivel de culoare cenuşiu-albăstruie - steril arheologic. În
carourile 4 - 5 a fost descoperită complexul de epocă
modernă L 5.
Secţiunea 01 1 O 01 a 01 6. Paralelă la VSV cu S 01
1 O 01 a 006 şi 01 1 O 01 a 007, cu martor de cea. 0.40 m, are
dimensiunile de 8 x 2 m, adâncime maximă -1 ,10 m şi
orientarea SSE - NNV, a fost trasată pentru demontarea
integrală a mormântului de incineraţie M 5, plasat de noi iniţial
în caseta din S 01 1 O 01 a 007. Prezintă următoarea
stratigrafie: 0,00 - O, 12 m nivelul vegetal, -0,12 - 0.45 m nivel
de culoare galben-cenuşie în care au apărut sporadic
materiale de factură modernă precum şi vestigii funerare
romane, respectiv -0,45 - 1 ,1 O rri nivel de culoare cenuşiu
albăstruie - steril arheologic. Au mai fost descoperite încă
două morminte romane de incineraţie: M 4 (conturat din S
01.10.01 a.006 şi descoperit aici în martorul dintre cele două
secţiuni), respectiv M 7 care intră în profilul de ENE.
Secţiunea 01 10 01a 017. Paralelă la VSV cu 01 10
01a 016, cu un martor de 2,00 m, are dimensiunile de 10 x 2
m, adâncime maximă -0,50 m şi orientarea SSE - NNV.
Stratigrafie: 0,00 - O, 15 m strat vegetal; -0,15 - 0,45 m nivel
cu materiale disparate de factură modernă; -0,45 - 0,50 m
steril din punct de vedere arheologic. Nu au fost descoperite
complexe arheologice.
Secţiunea 01 1 O 01 a 018. Paralelă la VSV cu 01 1 O
01a 017, cu un martor de 0,50 m, are dimensiunile de 10 x 2
m, adâncime maximă -0,50 m şi orientarea SSE - NNV;
Stratigrafie: 0,00 - O, 15 m strat vegetal; -0,15 - 0,45 m nivel
cu materiale disparate de factură modernă; -0,45 - 0,50 m
steril din punct de vedere arheologic. Nu au fost descoperite
complexe arheologice.
Secţiunea 01 1 O 01 a 019. Paralelă la VSV cu 01 1 O
01a 006, cu un martor de cea. 2,50 m, are dimensiunile de 10
x 2 m, adâncime maximă -0,50 m şi orientarea SSE - NNV;
Stratigrafie: 0,00 - O, 15 m strat vegetal; -0,15 - 0,45 m nivel
cu materiale disparate de factură modernă; -0,45 - 0,50 m
steril din punct de vedere arheologic. A fost descoperit
mormântul roman de incineraţie notat M 8, la m. 0,60-1 ,40.
Secţiunea 01 1 O 01 a 020. Paralelă la VSV cu 01 1 O
01 a 019, cu un martor de 0,50 m, are dimensiunile de 1 O x 2
m, adâncime maximă -0,55 m şi orientarea SSE - NNV;
Stratigrafie: 0,00 - O, 15 m strat vegetal; -0,15 - 0.45 m nivel
cu materiale disparate de factură modernă; -0,45 - 0,55 m
steril din punct de vedere arheologic. În caroul 2, la -0,20 m a
fost descoperită o monedă datată la 1891 (nr. inv. K 1 0) . Nu s
au descoperit complexe arheologice.
Secţiunea 01 10 01a 021 . Paralelă la ENE cu 01 10
01 a 022, cu un martor de 0,50 m, are dimensiunile de 8 x 2 m,
adâncime maximă -0,55 m şi orientarea SSE - NNV;
Stratigrafie: 0,00 - O, 1 5 m strat vegetal; -0,15 - 0,45 m nivel
cu materiale disparate de factură modernă; -0,45 - 0,55 m
steril din punct de vedere arheologic. Nu s-au descoperit
complexe arheologice.

Secţiunea 01 10 01a 022. Paralelă la VSV cu 01 10
01 a 021 , cu un martor de 0,50 m, are dimensiunile de 8 x 2 m,
adâncime maximă -0,55 m şi orientarea SSE - NNV.
Stratigrafie: 0,00-0,15 m strat vegetal; -0,15 - 0,45 m nivel cu
materiale disparate de factură modernă; -0,45 - 0,55 m steril
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Secţiunea 01 1 O 01 a 028. Paralelă şi la 0,5 m spre
NV de S 01 10 01a 027, are dimensiunile de 7 x 2 m,
adâncime maximă --0,50 m şi orientarea NE - SV. Prezintă
următoarea stratigrafie: 0,00 - O, 1 2 m nivelul vegetal, -0,120,42 m nivel de culoare galben-cenuşie in care au apărut
sporadic materiale de factură modernă (fragmente de cărămizi
şi ceramică), respectiv -0,42 - 0,50 m nivel de culoare
cenuşiu-albăstruie - steril arheologic.
Secţiunea 01 1 O 01 a 029. Plasată in prelungirea lui
S 01 1 O 01 a 028, paralelă şi la 0,5 m spre NV de S 01 1 O 01 a
027, are dimensiunile de 7 x 2 m, adâncime maximă --0,50 m
şi orientarea NE - SV. Prezintă următoarea stratigrafie: 0,00 O, 12 m nivelul vegetal, -0,12 - 0,35 m nivel de culoare galben
cenuşie in care au apărut sporadic materiale de factură
modernă (fragmente de cărămizi şi ceramică), respectiv -0,35
- 0,50 m nivel de culoare cenuşiu-albăstruie - steril
arheologic.
Secţiunea 01 1 O 01 a 030. Plasată intre secţiunile 01
1 0 01a 007 şi 01 10 01 a 012, cu martori de 0,50 m, are
dimensiunile de 7,5 x 2 m, adâncime maximă --0,60 m şi
orientarea SSE - NNV. Prezintă următoarea stratigrafie: 0,000,15 m nivelul vegetal, -0,15 - 0,35 m nivel de culoare galben
cenuşie in care au apărut sporadic materiale de factură
modernă precum şi vestigii funerare romane, respectiv -0,35 0,60 m nivel de culoare cenuşiu-albăstruie - steril arheologic.
in carou\ 2 a fost descoperit mormântul roman de incineratie,
notat M 1 O. in carou\ 4 a fost descoperit zidul notat Z 1 ,
descoperit in secţiunile 007 ş i 01 2.
Secţiunea 01 1 O 01 a 031 . Plasată paralel cu S 01
1 O 01 a 018, cu un martor de cea. 2,50 m, are dimensiunile de
7 x 1 ,5 m, adâncime maximă -0,65 m şi orientarea SSE NNV. Prezintă următoarea stratigrafie: 0,00 - O, 1 O m nivelul
vegetal, -0,1 O - 0,50 m nivel de culoare galben-cenuşie in
care au apărut sporadic materiale de factură modernă precum
şi vestigii funerare romane, respectiv -0,50 - 0,65 m nivel de
culoare cenuşiu-albăstruie - steril arheologic. in capătul
dinspre S 032 a fost descoperit mormântul roman de
incineraţie notat M 1 1 . intre m. 1 ,70 - 4,88 a fost descoperit un
zid din piatră de carieră ce provenea de la o locuinţă de epocă
modernă (L 7) .
Secţiunea 01 1 O 01 a 032. Plasată in prelungirea lui
S 01 10 01a 031 , cu un martor de cea. 0,50 m, are
dimensiunile de 7,5 x 1 ,5 m, adâncime maximă --0,55 m şi
orientarea SSE - NNV. Prezintă următoarea stratigrafie: 0,00
- O, 1 5 m nivelul vegetal, -0,15 - 0,40 m nivel de culoare
galben-cenuşie in care au apărut sporadic materiale de
factură modernă, respectiv -0,40 - 0,55 m nivel de culoare
cenuşiu-albăstruie - steril arheologic. Între m. 3,00 - 4,40 au
fost descoperite resturi dintr-un zid din piatră de carieră ce
provenea de la o amenajare de epocă modernă.
Secţiunea 01 1 O 01 a 033. Plasată in partea de N a
zonei cercetate, are dimensiunile de 5 x 1 ,5 m, adâncime
maximă -1 m şi orientarea ENE - VSV; aceasta asigură
împreună cu următoarele trei secţiuni verificarea acestei laturi
unde din informaţiile obţinute s-ar fi aflat până prin anii '30 o
gospodărie. Prezintă următoarea stratigrafie: 0,00-0,1 5 m
nivelul vegetal, -0,15 - 0,84 m nivel de culoare galben-cenuşie
în care au apărut sporadic materiale de factură modernă
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(fragmente de cărămizi şi ceramică), respectiv -0,84 - 1 ,00 m
nivel de culoare cenuşiu-albăstruie - steril arheologic.
Secţiunea 01 1 O 01 a 034. Plasată in prelungirea lui
S 01 10 01a 033, cu un martor de cea. 0,50 m, are
dimensiunile de 5 x 1 ,5 m, adâncime maximă --0,60 m şi
orientarea ENE - VSV. Prezintă următoarea stratigrafie: 0,000,12 m nivelul vegetal, -0,12 - 0,45 m nivel de culoare galben
cenuşie in care au apărut sporadic materiale de factură
modernă (fragmente de cărămizi şi ceramică ce provin
probabil din L 6) , respectiv -0,45 - 0,60 m nivel de culoare
cenuşiu-albăstruie - steril arheologic.
Secţiunea 01 1 O 01 a 035. Plasată in prelungirea lui
S 01 10 01a 034, cu un martor de cea. 0,50 m, are
dimensiunile de 5 x 1 ,5 m, adâncime maximă -0,55 m şi
orientarea ENE - VSV. Prezintă următoarea stratigrafie: 0,00
- O, 15 m nivelul vegetal, -0,15 - 0,50 m nivel de culoare
galben-cenuşie in care au apărut sporadic materiale de
factură modernă (fragmente de cărămizi şi ceramică),
respectiv -0,50 - 0,55 m nivel de culoare cenuşiu-albăstruie 
steril arheologic. Nu au fost descoperite complexe
arheologice.
Secţiunea 01 1 O 01 a 036. Plasată în prelungirea lui
S 01 1 O 01 a 035, cu un martor de cea. 0,50 m, are
dimensiunile de 3,5 x 1 ,5 m, adâncime maximă --0,80 m şi
orientarea ENE - VSV. Prezintă următoarea stratigrafie: 0,00
- O, 1 5 m nivelul vegetal, -0,1 5 - 0,70 m nivel de culoare
galben-cenuşie în care au apărut sporadic materiale de
factură modernă (fragmente de cărămizi şi ceramică),
respectiv -0,70 - 0,80 m nivel de culoare cenuşiu-albăstruie 
steril arheologic. Au fost descoperite resturi de dărâmătură de
la L 2 descoperită in S 007.
Secţiunea 01 1 O 01 a 037. Plasată perpendicular pe
capătul lui S 01 1 O 01 a 024, cu un martor de cea. 0,50 m, are
dimensiunile de 8 x 1 ,5 m, adâncime maximă -0,70 m şi
orientarea SSE - NNV. Prezintă următoarea stratigrafie: 0,00
- O, 1 2 m nivelul vegetal, -0,12 - 0,56 m nivel de culoare
galben-cenuşie in care au apărut sporadic materiale de
factură modernă (fragmente de cărămizi şi ceramică),
respectiv -0,56 - 0,70 m nivel de culoare cenuşiu-albăstruie ..steril arheologic. Au fost descoperite resturi de dărâmătură de
la amenajarea de epocă modernă descoperită în S 031
(notată L 7).
Secţiunea 01 1 O 01 a 038. Plasată in partea de NE a
zonei cercetate (Kapolna), are dimensiunile de 8 x 1 ,5 m,
adâncime maximă -0,50 m şi orientarea ENE - VSV. Prezintă
următoarea stratigrafie: 0,00 - O, 12 m nivelul vegetal, -0,12 0,40 m nivel de culoare galben-cenuşie in care au apărut
sporadic materiale de factură modernă (fragmente de cărămizi
şi ceramică), respectiv -0,40 - 0,50 m nivel de culoare
cenuşiu-albăstruie - steril arheologic. Asigură verificarea
acestei laturi unde din observaţiile făcute in S 026, respectiv S
001 , s-ar fi aflat un drum de epocă modernă. În capătul de
ENE al secţiunii sub nivelul vegetal au apărut pietrele din
pavajul drumului amintit (C 1 ).
Secţiunea 01 1 O 01 a 039. Plasată paralel cu S 025,
cu un martor de cea. 2 m, are dimensiunile de 8 x 1 ,5 m,
adâncime maximă -0,50 m şi orientarea NE - SV. Prezintă
următoarea stratigrafie: 0,00 - O, 1 O m nivelul vegetal, -0,1 O 0,40 m nivel de culoare galben-cenuşie in care au apărut
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romano-catolice, ce se învecinează aici cu proprietatea lui
David Ioan. Prezintă următoarea stratigrafie: 0,00 - 0,05 m
nivelul vegetal, -0,05 - 0,40 m nivel de culoare galben
cenuşie în care au apărut sporadic materiale de factură
modernă (urmele unui drum pietruit), respectiv -0,40 - 0,50 m
nivel de culoare cenuşiu-albăstruie - steril arheologic. Nu au
fost descoperite complexe arheologice.
Secţiunea 01 1 O 01 a 046. Are dimensiunile de 1 O x
1 ,5 m, adâncime maximă -0,64 m şi orientarea SSV - NNE
fiind plasată în extremitatea de SV a terenului bisericii
romano-catolice, la baza şi începutul unei pante accentuate,
secţiunea este sterilă din punct de vedere arheologic. Prezintă
următoarea stratigrafie: 0,00 - O, 1 O m nivelul vegetal, -0,1 O 0,50 m nivel de culoare galben, respectiv -0,50 - 0,64 m nivel
de culoare cenuşiu-albăstruie - steril arheologic.
Secţiunea 01 10 01a 047. Are dimensiunile de 10 x
1 ,5 m, adâncime maximă -0,60 m şi orientarea SSV - NNE
fiind plasată pe un promontoriu, la SV de S 045. Prezintă
următoarea stratigrafie: 0,00 - O, 12 m nivelul vegetal, -0,12 0,45 m nivel de culoare galben-cenuşie în care au apărut
sporadic materiale de factură modernă (fragmente de cărămizi
şi ceramică), respectiv -0,45 - 0,60 m nivel de culoare
cenuşiu-albăstruie - steril arheologic. Nu au fost descoperite
complexe arheologice.
Secţiunea 01 1 O 01 a 048. Are dimensiunile de 9 x 3
m, adâncime maximă -0,60 m şi orientarea SSE - NNV fiind
plasată între S 01 2, respectiv 041 , este ultima secţiune
realizată pe suprafaţa locului numit Kâpolna. Prezintă
următoarea stratigrafie: 0,00 - 0,12 m nivelul vegetal, -0,12 0,50 m nivel de culoare galben-cenuşie în care au apărut
sporadic materiale de factură modernă (fragmente de cărămizi
şi ceramică) iar în profil se pot vedea urmele lui Z 1 , respectiv
-0,50 - 0,60 m nivel de culoare cenuşiu-albăstruie - steril
arheologic. Nu au fost descoperite complexe arheologice.
La capătul acestei analize preliminare a rezultatelor
cercetărilor arheologice desfăşurate în campania anului 2003,
se poate observa că au fost făcute descoperiri cu caracter
funerar, care pe baza materialului din inventarul mormintelor
pot fi încadrate cu certitudine în sec. 11 p. Chr., respectiv
descoperiri cu caracter de locuire permanentă atestate prin
complexele - locuinţă/anexe, care şi acestea, pe baza
inventarului descoperit (ceramică, sticlă, monede cuprinse în
intervalul 1 861 -1 898) , precum şi prin corelarea informaţiilor
cartografice oferite de harta lui Posepny, pot fi încadrate în
sec. XIX (cu precădere în a doua jumătate a acestuia).
Descoperirile funerare de epocă romană prezentate
mai sus, prezintă cele mai apropiate analogii în necropolele
cercetate în anii precedenţi în diverse zone ale Roşiei
Montane (Hop-Găuri, Tăul Corna). Ele aparţin cu certitudine
aceloraşi comunităţi de mineri dalmato-illiri care aveau puncte
de lucru şi în această zonă aflată în vecinătatea galeriilor de
sub Orlea (la NV) ori lgre-Văidoaia (la NE).
Vestigiile arheologice de epocă modernă suprapun
orizontul antic de morminte, prin intervenţiile antropice
realizate în cursul secolelor XVIII-XIX, fiind afectate cu
siguranţă ariile funerare romane, iar posibilele amenajări
funerare, atestate şi în apropiere, pe alte sectoare investigate
în Ţarina în 2003, au fost dezafectate şi acestea, mare parte
din piatra amenajărilor antice regăsindu-se, probabil, în

sporadic materiale de factură modernă (fragmente de cărămizi
şi ceramică), respectiv -0,40 - 0,50 m nivel de culoare
cenuşiu-albăstruie - steril arheologic. Nu au fost descoperite
complexe arheologice.
Secţiunea 01 1 O 01 a 040. Plasată perpendicular pe
capătul lui S 013, unde trebuia să se verifice dacă nu mai
există morminte de incineraţie pe promontoriu! din acest
punct, are dimensiunile de 8 x 1 ,5 m, adâncime maximă -0,85
m şi orientarea ENE - VSV. Prezintă următoarea stratigrafie:
0,00 - O, 12 m nivelul vegetal, -0,12 - 0,60 m nivel de culoare
galben-cenuşie în care au apărut sporadic materiale de
factură modernă (fragmente de cărămizi şi ceramică),
respectiv -0,60 - 0,85 m nivel de culoare cenuşiu-albăstruie steril arheologic. Nu au fost descoperite complexe
arheologice.
Secţiunea 01 1 O 01 a 041 . Are dimensiunile de 9 x
1 ,5 m, adâncime maximă -0,70 m şi orientarea SSE - NNV şi
este plasată lângă maurul de piatră ce delimitează locul numit
Kâpolna, şi perpendiculară pe capătul lui S 040, surprinde
închiderea într-o formă ce urmează linia promontoriului a
zidului Z 1 , descoperit în S 007,030, 01 2 şi care delimita o
zonă funerară de epocă romană. Prezintă următoarea
stratigrafie: 0,00 - O, 1 2 m nivelul vegetal, -0,12 - 0,55 m nivel
de culoare galben-cenuşie în care au apărut sporadic
materiale de factură modernă precum şi vestigii romane,
respectiv -0,55 - 0,70 m nivel de cul<:>are cenuşiu-albăstruie 
steril arheologic.
Secţiunea 01 1 O 01 a 042. Are dimensiunile de 1 O x
1 ,5 m, adâncime maximă -0,75 m şi orientarea ENE - VSV.
Cu această secţiune a început verificarea terenului de pe
latura de SV a Kâpolnei, aflat tot în proprietatea bisericii
romano-catolice. Prezintă următoarea stratigrafie: 0,00 - O, 12
m nivelul vegetal, -0,12 - 0,40 m nivel de culoare galben
cenuşie în care au apărut sporadic materiale de factură
modernă (fragmente de cărămizi şi ceramică), respectiv -0,40
- 0,75 m nivel de culoare cenuşiu-albăstruie - steril
arheologic. Au fost descoperite două morminte romane de
incineraţie, notate M 1 2, respectiv M 13.
Secţiunea 01 10 01a 043. Plasată mai spre NE de S
042, are dimensiunile de 1 O x 1 ,5 m, adâncime maximă -0,65
m şi orientarea VSV - ENE. Prezintă următoarea stratigrafie:
0,00 - O, 1 2 m nivelul vegetal, -0,12 - 0,50 m nivel de culoare
galben-cenuşie în care au apărut sporadic materiale de
factură modernă (fragmente de cărămizi şi ceramică),
respectiv -0,50 - 0,65 m nivel de culoare cenuşiu-albăstruie steril arheologic. Nu au fost descoperite complexe
arheologice.
Secţiunea 01 1 O 01 a 044. Plasată la SV de S 042,
pe un promontoriu, are dimensiunile de 1 O x 1 ,5 m, adâncime
maximă -0,80 m şi orientarea NV - SE. Prezintă următoarea
stratigrafie: 0,00 - O, 1 O m nivelul vegetal, -0,1 O - 0,50 m nivel
de culoare galben-cenuşie în care au apărut sporadic
materiale de factură modernă (fragmente de cărămizi şi
ceramică), respectiv -0,50 - 0,80 m nivel de culoare cenuşiu
albăstruie - steril arheologic. Nu au fost descoperite complexe
arheologice.
Secţiunea 01 1 O 01 a 045. Are dimensiunile de 1 O x
1 ,5 m, adâncime maximă -0,50 m şi orientarea ENE - VSV
fiind plasată în extremitatea de SE a terenului bisericii
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cercetării sistematice a fost elaborat un plan care să permită
sondarea unei suprafeţe cât mai mari din această zonă.
încă de la început cercetarea s-a concentrat pe
latura vestică a proprietăţii, fiind trasată o magistrală formată
din patru secţiuni (S 1 - S 4), orientată NNV - SSE. Stratigrafia
relevată pentru această magistrală este următoarea:
- O - O, 1 O m - strat vegetal actual;
- O, 1 O - 0,50 m - strat cenuşiu, care conţine la partea
superioară materiale de epocă modernă;
- 0,50 - 0,86 - strat galben, steril din punct de vedere
arheologic.
Pe latura estică a secţiunii S 1 , in carouriie 3 4, la
adâncimea de 0,40 m, a fost delimitat un mormânt roman de
incineraţie (M 1), pentru dezvelirea căruia in intregime a fost
trasată o casetă de 1 ,5 x 1 ,5 m.
Pentru a avea o imagine mai completă asupra
stratigrafiei orizontale şi verticale a perimetrului cercetat, am
trasat o nouă magistrală, perpendiculară pe prima. Aceasta a
fost constituită din secţiunile S 5 - S 1 O, fiecare având
dimensiunile de 1 0 x Z m, cu martori de 0,50 m şi orientarea
generală VSV - ENE.
Stratigrafia relevată in urma cercetării este:
· O - O, 1 O m - sol vegetal actual;
- 0,10 - 0,50 m - sol cenuşiu, conţinând la partea superioară
materiale de epocă modernă;
0,50 - 0,72 - sol cenuşiu, steril din punct de vedere
arheologic.
Între caro urile 5 1 O ale sectiunii S 8, a fost delimitat
un mare canal de scurgere, colmatat cu sol de culoare
neagră, aluvionar. Adâncimea maximă până la care coboară
acest canal este 1 ,50 m, unde a fost atins solul viu. În
interiorul canalului au fost descoperite materiale tegulare şi
ceramică rulate, apa�inând epocii romane. in carourile 1 2
ale secţiunii S 9, a fost delimitată marginea estică a canalului
surprins in secţiunea precedentă. De asemenea, in carourile 6
8, a fost delimitat un canal de mai mici dimensiuni, deranjat
de introducerea unei conducte metalice de aductiune a apei.
in interiorul acestui canal, umplut cu sol aluvionar de culoare
neagră, la adâncimea de 0,40 m au fost descoperite câteva
fragmente ceramice de epocă romană, rulate. Pe lângă latura
estică a canalului amintit, a fost descoperit un alt canal, mult
mai îngust. De asemenea, a fost interceptat traseul unei
conducte metalice de aducţiune a apei.
Începând din caroul 3 al secţiunH S 10 a fost
delimitat traiectul unui alt canal. Spre deosebire de cele
anterioare, la partea superioară a depunerii aluvionare există
un nivel consistent de pietriş depus de apele pluviale.
Amenajarea coboară până la -1 ,30 m, nive�la care a fost atins
sterilul arheologic. in interiorul acestei amenajări au fost
descoperite râşniţe simple pentru prelucrarea minereului,
bucăţi de minereu şi fragmente ceramice apa�inând epocii
romane. Nu au fost descoperite alte complexe arheologice.
Secţiunea S 1 1 cu dimensiunile de 20 x 1,5 m şi
orientarea NNV - SSE, a fost amplasată în paralel cu S 1 ,
între cele două fiind păstrat un martor de 0,20 m . Adâncime
maximă: 1 , 1 O m. Având in vedere descoperirea mormântului
M 1 în secţiunea alăturată, deschiderea acestei noi unităp de
săpătură a avut drept scop epuizarea spaţiului de cercetare
de pe latura vestică a proprietăţii. Nu au fost însă descoperite

incintele actuale din piatră (mauri) ce delimitează proprietăţile.
Despre caracterul complexelor de epocă modernă investigate
nu pot fi încă făcute interpretări definitive, ipotezele pe care le
putem emite acum trebuie să aibă în vedere continuitatea
ocupaţională în zonă, anume faptul că locuirea de epocă
modernă trebuie legată de activităţile de minerit specifice.
Acest lucru poate permite identificarea unor complexe locuinţă, dar şi a unor anexe gospodăreşti, însoţite de
ateliere3, ori instala�i de măcinare a minereului (şteampuri)4,
canale de aduc�une a apelor (posibile legături între salba de
tăuri construite aici în epoca tereziană) ş.a.m.d.

•

Note:
1 . V. Wollmann,

Mineritul metalifer, extragerea sam ŞI
carierele de piatră in Dacia romană, Cluj, MNIT, 1 996, (BMN,
XIII), passim.
2. CCA: campania 2000, 2001 , p. 2 1 2-21 3.

3. intr-o aglomerare de pietre descoperită în mai multe
secţiuni - 0 1 . 1 0.01 a.003, 01 . 1 0.01 a.004, 01 . 1 0.01 a.005,
0 1 . 1 0.01 a.008, 01 . 10.01 a.01 1 - au fost descoperite câteva
piroane mari din f1er, precum şi o turtă de fier neprelucrată,
precum şi alte urme de zgură, care alături de câteva
fragmente ceramice ne pot duce cu gândul la un atelier de
fierărie, databil şi el în a doua jumătate a secolului XIX, pe
baza celor două monede descoperite în apropierea sa în S
0 1 . 1 0.01 a.01 1 .
4. Nu au fost descoperite

•

indicii sigure despre existenţa unor
şteampuri în perimetrul Kapolnei, acestea fiind regăsite în
imediata apropiere la eolegii din cadrul MCDR.

•

Sector MCDR
Colectiv: Adriana Pescaru - responsabil sector, Adriana
Ardeu, Cătălin Rişcuţa, Daniel Ţuţuianu, Mihai Căstăian, Gică
Băieştean, Mariana Egri (MCDR)

•

Cercetările arheologice din cadrul Programului
Naţional de Cercetare Alburnus Maior, campania 2003, au
debutat in data de 26 mai. Perimetrul de cercetare atribuit
Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva, este
localizat pe sectorul .Ţarina" .
Săpăturile arheologice din lunile iunie-septembrie s
au desfăşurat pe proprietatea domnului Trifan Ludovik, situată
spre V şi N de Şcoala Generală din localitate. Zona se
prezintă sub forma unui teren deschis, uşor inclinat şi cu
denivelări, străbătut de un mic pârâiaş. Perimetrul este marcat
de copaci şi arbuşti. Întreaga suprafaţă, folosită drept fâneaţă
şi păşune, cuprinde cea. 2,5 ha. Informaţiile oferite de localnici
arată că în colţul nord-vestic al proprietă�i a existat până în
perioada interbelică o locuinţă. Aşa cum s-a văzut in urma
cercetărilor arheologice, această construcţie şi anexele sale
au distrus pa�ial vestigii apa�inând epocii romane. De
asemenea, tradiţia locală consemnează faptul că zona din
sud-estul proprietăţii a fost puternic bulversată de lucrările de
construire a şcolii din localitate, la începutul secolulu� XX.
Întrucât izvoarele istorice menţionau existenţa in
această arie a unor importante vestigii databile in epoca
romană, s-a procedat la o cercetare extinsă cuprinzând 38 de
unită!i de săpătură de diferite dimensiuni. Astfel, in vederea

-
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morminte sau alte complexe arheologice databile în epoca
romană.
Având in vedere suprafaţa mare ce urma a fi
cercetată, a fost trasată o a treia magistrală, paralelă cu
magistrala 2, cu o distanţă de 25 m intre ele. Această
magistrală a fost formată din patru sec�uni (S 1 2 - S 1 5) de
1 0 x 2 m.
Stratigrafia relevată este următoarea:
- O - O ,1 O m - sol vegetal actual;
- 0,1 O - 0,60 m - sol cenuşiu inchis, care conţine la partea
superioară materiale databile in epoca modernă;
- 0,60 - 0,95 m - sol cenuşiu deschis, compact. lutos, steril din
punct de vedere arheologic. in sec�unile S 1 4 şi S 15 au fost
descoperite sporadic, la adâncimea de 0,20 - 0,40 m,
fragmente ceramice romane. Acestea nu formează un nivel
arheologic, ci sunt rulate. Nu au fost descoperite complexe
arheologice.
Pentru a sonda spaţiile dintre limita nordică a
proprietăţii şi magistrala a doua. şi dintre magistrala a doua şi
cea de-a treia au fost trasate căteva unităţi de săpătură (S 16
- s 20).
Secţiunea S 1 6, de dimensiuni 1 O x 2 m şi orientare
NNV - SSE a fost plasată in paralel cu S 1 , la 3 m spre E de
aceasta. Adâncime maximă: 0,60 m. A fost relevată
următoarea stratigrafie:
- O - 0,1 O m - sol vegetal actual;
- 0,10 - 0,40 m - sol cenuşiu, granular, care conţine materiale
arheologice de epocă modernă;
- 0,40 -0,60 m - sol cenuşiu, compact, pietros, steril din punct
de vedere arheologic.
in cuprinsul său au fost descoperite două morminte
romane de incineraţie (M 3 şi M 4). Pentru dezvelirea
mormântului M 3 a fost deschisă o casetă de 1 ,5 x 1 m, in
vreme ce mormântul M 4 a f9st delimitat în intregime după
demontarea martorului dintre .s�cţiunile s 1 6 şi s 22.
Secţiunea S 17, de dimensiuni 1 0 x 1 ,5 m şi
orientare NNV - SSE. Secţiunea a fost plasată in paralel cu S
1 6, la 5 m spre E de aceasta. Adâncime maximă: 0,65 m.
Stratigrafia este asemănătoare cu cea a secţiunii precedente.
în carourile 3 - 4, pe profilul vestic, la adâncimea de 0,32 m. a
fost conturat un mormânt roman de incineraţie (M 2), delimitat
in intregime in secţiunea S 30.
Pentru a cerceta spaţiul rămas intre magistralele 2
şi 3, au fost trasate mai multe secţiuni paralele cu magistrala 1
(S 1 8 - S 20). Secţiunile S 1 8 şi S 19 au relevat următoarea
stratigrafie:
- O - O, 1 O m - sol vegetal actual;
- 0,1 O - 0,50 m - sol cenuşiu, granular, care conţine la partea
superioară materiale de epocă modernă;
- 0,50 - 0,75 m - sol cenuşiu, compact, lutos, steril din punct
de vedere arheologic.
Nu au mai fost descoperite complexe sau materiale
arheologice.
Sectiunea S 20, de dimensiuni 1 5 x 1 ,5 m şi
orientare NNV - SSE. Secţiunea este plasată la capătul
magistralelor a doua şi a treia, in paralel cu magistrala 1 ,
secţiunile S 1 8 şi S 1 9, la 40 m spre E de aceasta din urmă.
Adâncime maximă: 1 ,32 m. Stratigrafia relevată este
următoarea:

- O - O, 1 O m - sol vegetal actual;
- 0,10 - 0,50 m - sol cenuşiu, granular, care conţine materiale
arheologice de epocă modernă;
- 0,50 - 1 m - strat de pietriş şi nisip, aluvionar;
- 1 - 1 ,20 m - sol cenuşiu compact, lutos, in care a fost
descoperit un nivel de dărâmătură, roman;
- 1 ,20 - 1 ,44 - sol cenuşiu cu nuanţe gălbui, steril din punct de
vedere arheologic.
in carourile 5 - 8, la adâncimea de 1 m a fost
descoperit un complex format din piatră şi bucăţi de cărămidă,
data! cu ceramică romană. Secţiunea nu a mai furnizat alte
complexe sau materiale arheologice.
Sec�unea S 21, de dimensiuni 1 0 x 2 m şi orientare
NNV - SSE. Secţiunea a fost plasată in capătul estic al
magistralei a treia, perpendicular pe aceasta, la 5 m spre S.
Adâncimea maximă: 0,60 m. Stratigrafia este ·următoarea:
- O - O, 1 O m - sol vegetal actual;
- 0,1 0 - 0,50 m - sol negru-cenuşiu, granular, care conţine
materiale arheologice de epocă modernă;
- 0,50 - 0,70 m - sol galben, compact, lutos, steril din punct de
vedere arheologic.
in carouri le 7 - 1 O, imediat sub solul vegetal, a fost
dezvelită o aglomerare de piatră şi cărămidă, datată cu
ceramică şi fragmente de cahle de epocă modernă.
Secţiunea S 22, de dimensiuni 6 x 2 m şi orientare
NNV - SSE. Secţiunea a fost amplasată in zona mormintelor
romane, intre S 1 şi S 16. Adâncime maximă: 0,80 m.
in carourile 4 - 5 de pe profilul estic a fost delimitată
latura vestică a mormântului M 4. Pentru dezvelirea lui a fost
demontat martorul dinspre secţiunea S 1 6. Secţiunea nu a
mai furnizat alte materiale sau complexe arheologice.
Secţiunea S 23 este o suprafaţă formată din patru
unităţi de săpătură de 4 x 4 m, grupate sub formă de pătrat,
despărţite de martori de 0,5 m. Suprafaţa este plasată la 12 m
spre S de magistrala 1 spre E de S 1 9, despărţită de aceasta
printr-un martor de 0,5 m. Adâncime maximă: 1 ,06 m.
Săpătura a fost efectuată in scopul dezvelirii unui posibil
complex arheologic de epocă romană, relevat prin
descoperirea unei amenajări de piatră datată cu ceramică
romană in secţiunea S 1 9. in această suprafaţă a fost
descoperită o amenajare sub formă de movilă ridicată peste o
groapă, umplute cu un sol compact de culoare galbenă. Nu au
fost descoperite nici un fel de materiale arheologice. Apariţia
unei şine de cale ferată minieră la marginea acestei amenajări
ridică problema datării ei, plasând-o, posibil, in epoca
contemporană. După demontarea martorului dinspre S 19, s-a
constatat că amenajarea de piatră romană se limitează la o
suprafaţă restrânsă, sub martor.
Secţiunile S 24 şi S 25, de dimensiuni 1 0 x 2 m şi
orientare N - S, au fost deschise in jumătatea sudică a
proprietăţii Trifan, fiind plasată pe o ridicătură alungită a
terenului pentru ca împreună cu secţiunea S 25, să formeze o
magistrală care a avut drept scop sondarea situaţiei
stratigrafice din această zonă. Adâncime maximă: 0,60 m.
Imediat sub stratul vegetal a apărut o aglomerare de piatră in
care sunt vizibile numeroase râşniţe, utilizate probabil pentru
măcinarea minereului. Materialul arheologic descoperit pe
această suprafaţă constă din cahle şi ceramică_ smălţuită,
precum şi materiale metalice (potcoave, cuie etc.). In carourile
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- O, 1 O - 0,32 - strat cenuşiu, granular, datat cu materiale de
epocă modernă;
- 0,32 - 0,60 - strat cenuşiu-gălbui, compact, lutos, steril din
punct de vedere arheologic.
În urma cercetării au fost descoperite două
morminte romane (M 5 şi M 6), şi a fost delimitat în întregime
mormântul M 2.
Secţiunea S 31 , de dimensiuni 1 O x 4 m şi orientare
NNE - SSV a fost deschisă în zona mormintelor romane, spre
E de S 17, lăsându-se un martor de 0,5 m. Adâncime maximă:
0,60 m. Situaţia stratigrafică este asemănătoare cu a secţiunii
precedente. Nu au fost descoperite complexe sau materiale
arheologice mai timpurii decât epoca modernă.
Secţiunea S 32, de dimensiuni 15 x 1 ,5 m şi orientare NNE SSV a fost o secţiune de sondare stratigrafică, trasată pe o
movilă din extremitatea estică a proprietăţii Trifan. Adâncimea
maximă: 0,90 m. Nu au fost descoperite vestigii de natură
arheologică.
Secţiunea S 33, de dimensiuni 1 O x 4 m şi orientare
NNE - SSV, a fost deschisă in zona necropolei romane.
Adâncimea maximă 0,75 m. În carou! 2 a fost descoperit un
mormânt roman (M 7).
Secţiunea S 34, de dimensiuni 1 O x 4 m şi orientare
NNE - SSV. Adâncime maximă 0,80 m. Nu au fost
descoperite complexe arheologice.
Secţiunea S 35, de dimensiuni 5 x 2 m şi orientare
NNE - SSV. Adâncime maximă 1 ,50 m. Au fost descoperite
substrucţiile unei locuinţe de sec. XIX-XX.
Secţiunea S 37, de dimensiuni 5 x 2 m şi orientare
NNE - SSV. Adâncime 0,56 m. Nu au fost descoperit
complexe arheologice,
Secţiunea S 38, de dimensiuni 4 x 2 m şi orientarea
NNE - SSV. Adâncime 0,50 m. A fost descoperită in caroul 2
o fântână care a fost săpată până la 1 ,60 m.
Cercetări interdisciplinare. Spaţiul cercetat a
beneficiat şi de prospecţiuni de rezistivitate/conductivitate
electrică realizate de specialişti ai BCUM de pe lângă
Universitatea .. 1 Decembrie 1918" Alba Iulia, in perioada 6 - 8
august 2003. Stratigrafia obţinută prin trei metode de
prospectare a confirmat şi a fost confirmată parţial prin
săpăturile arheologice sistematice.
Necropola romană. Potrivit informaţiilor istorice şi
tradiţiei locale, in zona Capolna, situată in imediata vecinătate
a terenului cercetat de către echipa MCDR, exista o necropolă
romană. Într-adevăr, cercetările efectuate in această
campanie au confirmat existenţa unei necropole datând din
epoca romană. Această necropolă, care ocupă o suprafaţă
relativ redusă in cadrul proprietăţii Trifan, a fost delimitată in
extremitatea nord-vestică a suprafeţei supuse cercetării
noastre. Arealul menţionat a fost cercetat in mod exhaustiv
prin mai multe unităţi de săpătură, iar drept urmare au fost
descoperite şapte morminte de epocă romană.
În afara complexelor arheologice cercetate, în
majoritatea unităţilor de săpătură au fost descoperite
materiale arheologice izolate, in special ceramică, aparţinând
epocii romane. Ele nu formează un strat arheologic propriu
zis, aflându-se în poziţie secundară. Această situaţie se
datorează atât intenselor lucrări de exploatare şi prelucrare a
minereului aurifer, cât şi practicărir susţinute a agriculturii in

6 - 1 O a fost descoperită o amenajare aproximativ liniară, care
ar fi putut constitui talpa de piatră a unei construcţii de lemn.
În urma demontării acestei aglomerări de piatră au fost
recuperate tegulae şi ceramică apa�inând epocii romane.
Secţiunile S 26 şi S 27, de dimensiuni 15 x 2 m şi
orientare E - V, au fost plasate intre secţiunile S 24 şi S 25, cu
martori de 1 ,5 m. Adâncime maximă: 0,60 m. Scopul
amplasării lor perpendicular pe direcţia secţiunilor anterioare a
fost delimitarea zonei in care se extinde dărâmătura de piatră.
Deşi nu au fost surprinse aceste limite, s-a constatat existenţa
unor hiatusuri in cuprinsul suprafeţei de piatră. Cu toate
acestea, nu pot fi distinse eventuale structuri de construcţie.
Alături de numeroase râşniţe, unele de mari dimensiuni, a fost
descoperită şi o piuă din piatră, instrument utilizat in trecut tot
la prelucrarea minereului aurifer.
Secţiunea S 28, de dimensiuni 10 x 2 m şi orientare
ENE - VSV, a fost amplasată perpendicular pe secţiunea S
20, cu un martor de 0,50 m, la 5 m spre S, respectiv N, de
magistralele 2 şi 3. Adâncime maximă: 1 ,62 m. Scopul
deschiderii sale a fost determinarea suprafeţei pe care se
întinde aglomerarea de piatră datată cu ceramică romană,
descoperită în secţiunea S 20. Stratigrafic, consemnăm
următoarea situaţie:
- O - O, 1 O m - strat vegetal actual;
- 0,10 - 0,30 m - strat cenuşiu, granular, databil în epoca
modernă şi contemporană;
- 0,30 - 0,54 m - strat de pietriş, aluvionar;
- 0,54 - 0,70 - strat maroniu, nisipos;
- 0,70 - 0,90 - strat cenuşiu deschis, compact, lutos, depus
peste amenajarea romană;
- 0,90 - 1 ,02 m - strat cenuşiu inchis cu nuanţe de gălbui,
compact, lutos, steril din punct de vedere arheologic.
În carourile 8 - 10, la adâncimea de 0,90 m a fost
dezvelită acea aglomerare de piatră şi cărămidă, care nu
formează însă o structură logică de construcţie. Ea este
datată din nou cu ajutorul câtorva fragmente ceramice
descoperite pe suprafaţa sa, în epoca romană. În carourile 8 10, din nivelul de epocă modernă porneşte un canal care
coboară până la 1 ,62 m. Latura vestică a acestei amenajări,
surprinsă de această dată pe latura sa estică, fusese deja
evidenţiată în secţiunea S 1 O. În interiorul său au fost
descoperite atât materiale arheologice romane, rulate, cât şi
materiale de epocă modernă.
Secţiunea S 29, de dimensiuni 1 O x 2 m şi orientare
ENE - VSV a fost plasată în continuarea secţiunii S 28,
lăsându-se un martor de 0,5 m. Adâncime maximă: 1 , 1 O m. În
carourile 1 - 4 a fost evidentiată existenta unui canal de
dirijare a apei, descoperit iniţia( în secţiunea S 8. În interiorul
său au fost descoperite materiale ceramice romane, rulate, şi
de epocă modernă. Latura vestică a canalului surprins în
secţiunile S 10 şi S 28, a fost relevată şi in această secţiune.
Nu au fost descoperite alte materiale sau complexe
arheologice.
Secţiunea S30, de dimensiuni 1 O x 4 m şi orientare
NNV - SSE a fost plasată în zona mormintelor romane
descoperite anterior, fiind plasată între S 16 şi S 1 7, cu
martori de 0,5 m. Adâncime maximă: 0,60 m. Situaţia
stratigrafică este următoarea:
- O -0,1 O - strat vegetal actual;
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in epoca modernă. Deşi materialele romane se găsesc in
poziţie secundară, fiind fragmente ceramice izolate, rulate, nu
excludem posibilitatea ca ele să constituie elemente de datare
a acestor complexe. Este cunoscut faptul că, in epoca
romană, spălarea minereului aurifer măcinat se realiza de-a
lungul unor canale săpate in pământ (agogae)3 În Munţii
Apuseni, la Zlatna, aceeaşi operaţiune se pare că se realiza în
bazine special amenajate4. O construcţie de forma unei mari
alveolări, poate un astfel de bazin, a fost surprins in imediata
vecinătate a canalelor, in sec�unile S 20 şi S 28. Pe fundul
său se afla o aglomerare de pietre şi cărămizi, datarea
complexului fiind asigurată prin tegulae şi fragmente ceramice
de epocă romană.
Tot in vecinătatea acestor canale, in secţiunile S 21
şi S 24-S 27, au fost descoperite o serie de aglomerări de
piatră, aflate imediat sub stratul vegetal. Ele sunt suprapuse
de fragmente ceramice, cahle fragmentare şi obiecte metalice
aparţinând epocii moderne. Din structura lor au fost
recuperate însă tegulae, fragmente ceramice şi numeroase
râşniţe simple pentru măcinarea minereului aurifer, databile in
epoca romană. De asemenea, a fost descoperită o piuă de
piatră, utilaj folosit tot la prelucrarea minereului aurifer. Un
fragment dintr-o altă piuă a fost descoperit, in poziţie
secundară, in zona necropolei romane.
Râşniţele simple, formate dintr-o lespede pe care se
executa manual, cu o altă bucată de rocă o mişcare de
translaţie, au fost utilizate şi in alte regiuni ale Imperiului
romans. Piue (pive) de piatră, de tipul celor descoperite de noi,
utilizate in epoca romană la sfărâmarea minereului, au mai
fost descoperite în zona auriferă din Munţii Apuseni, in
preajma minelo r de la Ruda-Brad, Băiţa şi Stănija Oud.
Hunedoara) şi Haneş, Roşia Montană, Ztatna etc. Oud. Alba)6.
Asemenea utilaje au fost utilizate, probabil, şi in timpurile mai
apropiate, până la apariţia celor de oţel.
Deşi nu excludem posibilitatea datării acestor
amenajări in epoca romană, considerăm că ele aparţin epocii
moderne. În sprij inul acestei afirmatii vin o serie de
argumente. În primul rând, pe suprafeţeie de piatră dezvelite
au fost descoperite doar materiale aparţinând epocii moderne.
Apoi, materialele arheologice de epocă romană (râşniţe,
tegulae), descoperite printre şi sub pietrele acestor amenajări
nu fac parte din structuri constructive coerente, ci se găsesc
in poziţii secundare. Recuperate in momentul săpării
canalelor de dirijare a apelor, aceste materiale au fost
reutilizate, formând aşa-numitele .vetre de şteampuri" din
epoca modernă. Vetrele de şteampuri" erau amplasate
tocmai in vecinătatea unor asemenea canale de aducţiune
pentru a asigura debitul de apă necesar prelucrării minereului.
Canalele de aducţiune a apei sunt instalaţii utilizate până in
contemporaneitate, fiind iindispensabile activităţilor de
prelucrare a minereului aurijer7
Un argument firesc impotriva datării acestor
instalaţii in epoca romană este şi vecinătatea imediată cu
necropola. Urmând traseul acestor canale, care indică
pornirea lor din zona tăului Ţarina, se observă că acestea
străbat in intregime necropola romană cercetată parţial in
acest an.
în urma cercetărilor efectuate pe proprietatea
domnului Trifan Ludovik, nu au fost descoperite complexe cu

această zonă, in epoca modernă şi contemporană.
Practicarea ambelor indeletniciri pe acest teren a fost
confirmată chiar de către proprietarul Trifan Ludovik. Cu toate
acestea, materialele arheologice recuperate de pe intreaga
suprafaţă cercetată, sugerează faptul că ne aflăm in
vecinătatea unor vestigii databile in epoca romană, ipoteză
susţinută de descoperirile ulterioare de pe proprietăţile situate
la N de proprietatea Trijan.
Materialul ceramic descoperit in cele şapte
morminte nu se deosebeşte de cel din alte necropole romane
din Dacia Superior1, fiind compus din oale cu sau fără toartă,
urcioare de mici dimensiuni, căni globulare, opaiţe, vase de
sticlă ş. a. Singurul obiect din piatră care a fost descoperit
este un con de pin, care a făcut parte dintr-un monument
funerar unde a fost utilizat drept coronament2, dar despre ce
fel de monument a fost vorba, e mai greu de precizat.
Coronamentele in formă de con de pin sunt un element
comun in plastica funerară, pinul ca arbore veşnic verde fiind
un simbol al renaşterii. Din punct de vedere artistic, avem de
a face cu o execuţie grosolană, solzii fiind realizaţi prin
incizare, fără nici o degroşare, astfel că forma primară a
blocului de calcar se poate încă observa.
Inventarul descoperit in M 1 M 7 este unul obişnuit
pentru o necropolă romană. Marea majoritate a ceramicii este
de produc�e locală, iar in ceea ce priveşte datarea, pu�nele
elemente de care dispunem, ne fac să presupunem că acest
grup de morminte se datează in sec. 11 p. Chr.
Materialul ceramic proven� din contexte nefunerare
constă din vase de bucătărie, vase de băut, opaiţe şi un
turibulum. Putem spune că in ceea ce priveşte materialul
ceramic, din punct de vedere tipologie sau al originii vaselor,
nu există prea multe deosebiri intre descoperirile din
necropolă şi cele din contexte r:�efunerare. Diferenţele se
referă mai ales la numărul descoperirilor pentru anumite
categorii, de exemplu oalele fiind in număr mai mare in
contextele nefunerare. faptul că numărul opaiţelor e mai
redus in cazul acestor contexte, iar sticlăria lipseşte, poate fi
un fenomen conjunctural, legat de zona cercetată.
În urma cercetărilor au fost descoperite mai mune
complexe arheologice. Câteva dintre acestea pot fi datate cu
certitudine in perioada modernă şi contemporană. În lipsa
descoperirii unor materiale arheologice plasate in contexte
bine asigurate din punct de vedere stratigrafic, unele
amenajări relevate in cursul săpăturilor arheologice ridică însă
o serie de probleme de datare. Este vorba despre canalele
cercetate in secţiunile S 8 S 1 0, S 28 S 29, precum şi
complexele descoperite in secţiunile S 20 S 21 şi S 24 - S
-
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Canalele au o formă regulată şi dimensiuni variabile
(cea. 4 - 6 m lăţime şi 1,1 O - 1 ,50 m adâncime). Nivelul tor de
pornire se află la 0,40 - 0,50 m de la suprafaţa actuală a
solului, de la baza unui strat arheologic datat la partea
superioară cu materiale aparţinând epocii moderne. Ele
urmează curgerea naturală a pantei şi formează o reţea a
cărei convergenţă pare să fie o formaţiune circulară cu
aspectul unui tău dezafectat. În toate aceste canale au fost
descoperite, sporadic, tegulae şi fragmente ceramice
aparţinând epocii romane, dar din umplutura lor au fost
recuperate şi materiale arheologice databile in evul mediu şi
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valoare arheologică deosebită, iar zona necropolei romane a
fost cercetată in mod exhaustiv.
Cel de-al doilea perimetru in care s-au derulat
cercetările Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva,
este circumscris pe proprietatea domnului Gligor Viorel.
Terenul se prezintă sub forma unei pante ce curge
de la N spre S cu trei platouri cu o întindere destul de
restrănsă. Pe platoul cel mai de jos s-a trasat o primă secţiune
- S 1 în care am descoperit urmele a patru morminte. Acest
lucru ne-a determinat să trasăm secţiuni de sondaj pe toată
lungimea proprietăţii, pe de o parte pentru o evaluare a
necropolei, iar pe de alta pentru a realiza un profil complet.
Stratigrafia este relativ unitară, cu excepţia unor
porţiuni in care apa a staţiona! pentru o perioadă '!lai mare de
timp şi unde apar unele modificări de nuanţă. In principiu,
avem de a face cu stratul vegetal (0, 1 O - O, 15 m), sub care
urmează un strat de aproximativ 0,20 - 0,30 m de pământ
brun - roşcat cu piatră (pe alocuri destul de multă) in care
apare ceramică modernă, iar dedesubt este un lut de culoare
galbenă cu lentile gri sau roşiatice. in ultimul strat au fost
descoperite mormintele şi pe alocuri stânca nativă. Pe acest
teren au fost deschise 17 secţiuni arheologice de dimensiuni
1 2 x 1 ,5 m, la care se adaugă încă 2 secţiuni deschise in Tăul
Cornii (4 x 4 m, respectiv 6 x 1 ,5 m).
Au fost descoperite mai multe complexe
arheologice.
in secţiunile numerotate S 1 S 9 au fost
descoperite un număr de 21 morminte romane de incineraţie,
majoritatea fiind surprinse in profilul secţiunilor. Totodată in
secţiunile numerotate S 1 O, S 1 5 - S 17 a fost surprinsă o
construcţie de epocă medievală, care potrivit materialului
arheologic se poate data larg în secolele XV - XVI. Astfel, in
S 10 pe o po�iune de aproximativ 4 m de la profilul de N
apărea piatră aşezată pe patru rânduri. Fundaţia a fost
surprinsă in profilul estic fiind remarcată de la 0,36 m
mergând până la 0,90 m. Prin deschiderea lui S 15 (4 x 4 m),
S 16 şi S 17 (4 x 2 m) s-a dovedit a avea de a face cu o
incintă poligonală (probabil) cu ziduri foarte puternice (1 ,50 m
grosime). Cele câteva fragmente ceramice datează incinta in
epoca medievală (sec. XV - XVI?). Întrucât ceramica
descoperită nu oferă o incadrare cronologică şi funcţională a
acestui complex arheologic, considerăm că cercetările viitoare
vor aduce mai multe informaţii in acest sens.
Secţiunile trasate pe proprietatea Gligor Viorel au
avut un caracter de sondare a terenului respectiv. Săpătura a
permis evidenţierea unei densităţi semnificative de complexe
funerare apa�inând epocii romane, dar şi prezenţa unor
substrucţii medievale care suprapun urmele unei exploatări
aurifere antice. Cele 21 de morminte descoperite până in
prezent ne oferă o imagine de ansamblu asupra necropolei
romane din Ţarina, al cărei punct de greutate il bănuim in
zona investigată de echipa MCDR. Descoperirile de pe
proprietăţile alăturate: Manta, Trifan, Kapolna, Bara
circumscriu limitele generale ale spaţiului sepulcral,
proprietatea Gligor Viorel aflându-se intr-o poziţie centrală.
Timpul limitat şi condiţiile meteorologice nefavorabile nu au
permis o abordare completă şi complexă a acestei proprietăţi,
iar bogăţia materialelor şi complexelor descoperite fac
necesară continuarea cercetărilor in campaniile viitoare.

Note:
1. Funeraria Dacoromana 2003, p. 19-43
2.Ţeposu-Marinescu 1 982, 25-34
3. Wollmann, 1996, p. 121.
4. 1bidem.

5. Vezi Tolosa, fig. 45.
6. Cf. Maghiar, Olteanu, 1970, p. 57, 81 . Vezi şi Roman şi
colab. 1 982, p. 84; Wollmann, 1996, p. 120.
7. Cf. Roman şi colab. 1996, p. 36, 83 şi urm.
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Archaeological researches concerning the National
Research Programme Alburnus Maior, 2003 season, had
begun on the 261h of May 2003.
The research area for Museum of Dacian and
Roman Civilization of Deva was settled on sector Ţarina.
Because some historical sources have mentioned the
existence here of some important Roman structures and finds,
it was developed a complex research, with 38 digging units.
This area was fully excavated through many trenches and as
resul!, seven Roman graves and some archaeological
structures were discovered. The archaeological finds from
graves M 1 - M 7 are common inventory for a Roman
graveyard. The great majority of pottery is of local production,
while for dating we can say that this group of graves are Iram
the 2"d century A.D.
Archaeological researches concerning the National
Research Programme Alburnus Maior, 2003 season, have
continued also during October. The area of research for the
Museum of Dacian and Roman Civilization of Deva was
settled on the property of Mr. Gligor Viorel. Ali trenches which
were opened on this property, as it can be seen on the
excavation plan, have an evaluation scape. Following these,
the whole excavation revealed a significant density of graves
Iram the Roman time and also some mediaeval structures
settled over an antique gold exploitation. These 21 graves
discovered until now offer a complex image over the Roman
graveyard from Ţarina, of which main area we presume to be
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in the sector excavated by the MCDR team. The richness of
some graves and the complexity of the finds recommend the
continuation of this research for the next seasons.
1 62. Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba
Punct: Balmoşeşti - Gura Minei
Cod sit: 6770.06
Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Aiburnus
Maior"

Colectiv: Paul Damian - responsabil, Mihaela Simion responsabil sector, Emil Dumitraşcu, Sorin Cleşiu (MNIR)
Sectorul Balmoşeşti - Gura Minei reprezintă o zonă
amplasată la cea. 3 km de Gura Roşiei şi la 4 km de punctul
Piaţă. Faţă de şoseaua principală care leagă cele două locaţii,
sectorul se află poziţionat pe limita de N. Din punctul de
vedere al morfologiei terenului supus investigaţiei, acesta se
prezintă ca versantul de N al văii principale a pârâului Roşiei
şi reprezintă punctul extrem de inchidere al văii, formând, cu
pandantul sudic, chei destul de inguste. Cursul de apă
determină, in partea inferioară a zonei, o fâşie plană cu o
lăţime variabilă al cărui maxim nu depăşeşte cea. 20 m.
Aceasta este utilizată pentru amplasamentul şoselei, a liniei
ferate industriale care deservea activitatea minieră precum şi
a câtorva gospodării actuale.
Versantul de N, către care s-a concentrat interesul
cercetării noastre, are o configuraţie foarte abruptă, fiind
străbătut, de obicei pe direcţia NV - SE, de făgaşele torentelor
care ferestruiesc văi destul de adânci. Singurele sincope ale
văii sunt reprezentate de platourile, probabil datorate unei
intervenţii antropice, care au ca funcţionalitate amplasamentul
pe suprafaţă plană, a stogurilor de fân. De asemenea, cele
câteva gospodării amplasate in această zonă sunt poziţionate
in locuri destul de inaccesibile şi suprapun exact amenajarea
de teren care a asigurat planeitatea construcţiei. De
asemenea, trebuie remarcat faptul că zona investigată este
străbătută de amplasamentul conductei pentru racordarea
gospodăriilor din zonă la reţeaua de canalizare şi apă
potabilă. Săpăturile ocazionale de aceste amenajări, uneori
încă vizibile, nu au pus în evidenţă nici un fel de material
arheologic, inclusiv antrenat, cu excepţia unor sporadice
fragmente ceramice, de factură recentă, similare celor
evidenţiate de cercetarea proprie.
Investigaţiile arheologice întreprinse pe proprietăţile
particulare Toderaş Sabina şi Bar Blăjan Doru nu au identificat
puncte de interes arheologic.
1 63. Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba
[Aiburnus Maior]
Punct: Dealul Carpeni - Bisericuţă
Cod sit: 6770.05
Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Aiburnus
Maior"

Colectiv: Valentin Voişian, Ovidiu Ţentea (MNIT)

Cercetările arheologice efectuate in vederea
descărcării de sarcină arheologică a Dealului Carpeni au

inclus în luna octombrie 2001 investigarea zonei centrale,
anume punctul numit Bisericuţă. În acest punct a fost
descoperită o clădire romană de mari dimensiuni, a cărei
cercetare a fost realizată in trei campanii de săpături:
Campania 2001 (3-31 octombrie)10
Cercetarea arheologică in punctul Bisericuţă a
debutat prin săparea unei sec�uni de control S 22 (14 x 2 m),
orientată ENE - VSV. Rezultatele săpării acestei sectiuni au
fost modeste. in partea vestică a sec�unii am intersectat una
dintre secţiunile săpate in urmă cu treizeci de ani, iar in
cealaltă extremitate am identificat o groapă aproximativ
circulară, umplută cu pietre de carieră de dimensiuni mari,
printre care se află şi partea superioară a unui monument
votiv sau onorific.
Pentru a sonda intregul loc avut la dispoziţie, pe
toată lungimea sa, am trasat in prelungirea lui S 22, spre V, o
nouă secţiune: S 23 (14,50 x 1 ,50 m). Aceasta a adus
rezultatele scontate, anume identificarea unui număr de trei
ziduri: Z 1 , Z 2 (perpendicular pe Z 1 ) şi Z 3 (paralel cu Z 1 ). in
aceste condiţii, am extins săpătura in suprafaţă in felul
următor: spre N - S 24 (4 x 9 m), inspre S a fost lărgită S 23,
iar spre E şi SSE, au fost cercetate S 26 (10 x 1 ,50 m) şi S 25
(10 x 2 m).
in acest areal a fost identificată o clădire de mari
proporţii, aparţinând epocii romane. Traiectele celor şapte
ziduri cercetate relevă orientarea clădirii pe direcţia ENE VSV, fiind identificat un zid perimetral al acesteia pe latura
nordică, Z 6. Acesta este dublat spre N de o substrucţie de
piatră lineară - Z 7, nefatetată, lată de aproximativ 75 cm. Z 7
este paralel cu z 6, la un metru de acesta. În fapt, z 7 s-a
dovedit a apa�ne fazei a treia de piatră.
Primul nivel arheologic a fost identificat, sporadic, in
partea estică a sectiunii S 23, sub forma unui nivel brun
cenuşiu, gros de apr�ximativ 0,05 - 0,06 m. În acest nivel au
fost descoperite fragmente de vase romane, un opaiţ de lut
ştampilat, lucrat la roată şi un fragment dintr-o piesă de bronz.
Acest nivel arheologic poate fi supus unei duble interpretări.
Astfel, el poate constitui o locuire anterioră primei faze de
piatră sau un nivel de amenajare in vederea construrii primei
faze de piatră. Nu a putut fi stabilită o relaţie stratigrafică intre
Z 1 din prima fază de piatră şi primul nivel propriu-zis, datorită
unei gropi moderne care taie stratigrafia chiar în acea zonă. În
privinţa datării acestui prim nivel, un element important il
constituie descoperirea unui opaiţ cu ştampila Litogene(s). (sf.
sec. 1 p. Chr. - inc. sec. 11 p. Chr.)
Din faza 1 de piatră au fost surprinse două ziduri
aparţinând unei clădiri rectangulare. Z 3 - reprezentând o
parte din latura vestică a clădirii - a fost surprins pe o lungime
de 0,70 m, grosimea sa fiind de 60 cm. Zidul era realizat in
tehnica opus incertum, fiind aşezat direct pe stânca nativă. Z
1 , surprins pe o lungime de 8 m, este realizat in aceeaşi
tehnică cu Z 3, avănd o grosime de 75 cm. Nu a fost
identificat nivelul de călcare al acestei clădiri, datorită faptului
că ea a fost demolată, iar aceste două ziduri au fost reutilizate
in faza ulterioară.
Faza a 11-a de piatră cuprinde parţial trei camere cu
sistem de încălzire cu hypocaust (Camera A, Camera B,
Camera D) şi o cameră fără încălzire (Camera C).
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Reluarea săpăturilor in a doua campanie de
cercetare a edicifiului E 2 a debutat prin demolarea martorilor
dintre secţiunile cercetate in campampania anterioară şi
extinderea spre V a arealului cercetat. De asemenea, noile
suprafeţe şi secţiuni au fost redenumite potrivit introducerii
unei codificări standard (zone - sectoare - puncte - secţiuni).
S 001 este suprafaţa rezultată in urma unificării unităţilor de
săpătură din anul precedent.
Cercetările din zona vestică a S 001 au pus in
evidenţă camera 1, delimitată de prelungirea Z 6 spre V, Z 5, Z
1 3 şi Z 14. Limita vestică a edificiului in faza a III-a este
constituită de Z 12 (paralel cu Z 5). Zidul este întrerupt intre
traseele zidurilor Z 6 şi Z 1 4, fapt care poate sugera o
funcţionare a camerei 1 şi in faza a III-a. in plan vertical au fost
sesizate, de asemenea, două nivele de dalaj de cărămidă.
Atenţia nostră a fost concentrată in special în partea
sudică a edificiului, prin săparea S 002. În această zonă au
fost efectuate săpături in cursul deceniilor trecute, fapt relevat
de deranjarea considerabilă a stratigrafiei. Probabil la această
intervenţie se referă A Sântimbreanu3 în cartea sa referitoare
la colecţia Muzeului din Roşia Montană. Ca urmare, zidul Z 9
nu poate fi sesizat pe o porţiune de aproximativ 3 m, pe
aceeaşi lăţime lipsind instalaţia de hypocaust şi substrucţia
podelelor din camerele de pe această parte.
Limita sudică a edificiului in faza a 11-a este dată de
traseul zidului Z 1 0, identificat în apropierea limitei platoului.
Au fost identificate camerele E (delimitată de Z 4, Z
9, Z 1 0 şi Z 8'), F (delimitată de Z 4, Z 8', Z 10, Z 2"), G
(delimitată de Z 4, Z 2' ,Z 1 1 şi Z 5') şi H (delimitată pe două
laturi de Z 1 1 şi Z 1 2, porţiunea vestică fiind distrusă).
lnstalatia de hypocaust a putut fi sesizată in jumătatea nordică
a camerei F. În această cameră pilele instalaţiei de hypocaust
au fost construite din lespezi de piatră. În camerele E şi F, in
zona de intersectia
a zidurilor Z 8 şi Z 4, a putut fi identificat
ultimul nivel de ' călcare din acest edificiu. in faza a treia
edificiul nu mai avea, in aceste două camere, încălzire cu
hypocaust.
Limita estică a edificiului este constituită, atât în faza
a doua cât şi în faza a treia, de traiectul Z 9. Acesta are
grosimea de 1 m datorită faptului că susţinea terasarea unui
dâmb existent in vecinătate. in partea nord-estică a secţiunii,
in apropierea intersectării cu Z?, Z9 este îngroşat cu încă un
rând de piatră, ajungând astfel la o grosime de 1 ,35 m, fapt
greu explicabil pentru noi deoarece pe această porţiune nu
era nevoie de susţinerea vreunui terasament. În această
poţiune a fost sesizată o cameră de ardere (praefurnium).
Cercetarea secţiunilor S 004 (paralelă cu S 003, la 5
m E de aceasta), S 005 (perpendiculară pe S 004, la 1 O m E)
şi S 006 (in prelungirea S 005 spre E) a avut ca scop
semnalarea unor eventuale structuri de locuire sau a unui
drum de acces situate in vecinătarea clădirii E 2, demers care
nu s-a încheiat cu rezultate concludente.
Dintre materialele descoperite trebuie menţionate:
două altare votive dedicate lui Silvanus, cărămizi ştampilate
fragmentare de tipul LEG XIII [GEMINA], cinci monede
romane de bronz, o bul/a de bronz, un ataş de vas din bronz,
diverse obiecte din bronz cu funcţionalitate încă neprecizată,
un fragment de vas terra sigillata cu motive figurate
animaliere, un fragment de vas din ceramică ştampilat,

Camera A (5 x 4,5 m) era prevăzută cu instalaţie de
hypocaust construită pe o substrucţie de beton de cărămidă
(cocciopesto grosso/ano). Au fost descoperite şapte rânduri
de pile, numărul maxim de pile pe un rând fiind de 6. Z 1 ,
reutilizat din faza anterioară, care constituie limita nord-estică
a camerei A, a fost tencuit în interior până la o înălţime de 20
cm, asemeni lui Z 2, în tehnica opus signinum.
Camera 8 (4,35 x 4 m). În interiorul acesteia, la
nivelul subsolului, a fost identificat canalul - c 1 . Acesta a fost
descoperit la 1 ,85 m de colţul sud-vestic al camerei,
continuând până în colţul nord-estic al camerei, unde - între
zidurile Z 2' şi Z 6 - a fost lăsat un culoar pentru evacuarea
apei în camera C. Canalul avea o adâncime de 30 cm faţă de
nivelul substrucţiei hypocaustului şi o lăţime de 20 - 25 cm,
fiind realizat din piatră legată cu mortar. La E de canal au fost
descoperite trei aliniamente a câte patru cărămizi cu
dimensiunile de 28 x 22 cm, dispuse diferit faţă de pilele din
restul camerei. Pe latura de E a acestei camere s-a mai
păstrat urma unui culoar constituit din două rânduri a câte trei
cărămizi, care asigura trecerea aerului cald în camera A.
Camera C nu a fost încălzită, neputând fi surprins
nivelul de călcare. Latura estică a camerei nu a putut fi
descoperită întrucât a fost afectată de o intervenţie modernă.
Camera D a fost cercetată doar parţial, fiind
descoperite doar două rânduri a câte două pile de hypocaust.
La V de camera 8 au fost descoperite urmele unui
dalaj construit din cărămizi şi lespezi de piatră, păstrate in
situ.

in a doua fază de piatră clădirea are patru camere,
dintre care trei încălzite. Prezenţa canalului construit în
substrucţia instalaţiei de hypocaust a camerei 8 este un
indiciu pentru existenţa unor bazine. De asemenea, după cum
aminteam mai sus, pereţii camerei A au fost tencuiţi cu opus
signinum. Acesta era folosit în special pentru tencuieli în
spaţiile aflate în mod constant în contact cu umezeala (bazine,
cisterne). Prin lustruire această tencuială devine
impermeabilă.
Materialul tegular cu ştampila Legiunii XIII Gemina
descoperit în această fază cuprinde patru ştampile, trei fiind
similare cu descoperiri din clădirea E 1 , fapt care indică cu o
oarecare probabilitate o contemporaneitate a acestor edificii,
cu menţiunea că din punct de vedere arheologic, E 2 cuprinde
o perioadă de funcţionare mai îndelungată2.
Faza III de piatră este reprezentată de un zid de
piatră masiv (Z 4) având grosimea de 85 - 90 cm, care taie
nivelul de demolare al fazei a doua de piatră şi, în acelaşi
timp, este construit direct pe substrucţia hypocaustului din
faza a doua de piatră. Acest zid a fost construit din piatră de
calcar legată cu mortar, între unele asize fiind descoperite şi
fragmente de opus signinum provenit din demolarea fazei a
doua. Nivelul de călcare al clădirii în faza a III-a a fost
identificat, la S de Z 4 şi în legătură cu acesta, la -0,45 m de
glie sub forma unei podele groase de maxim 15 cm, realizată
în majoritate din mortar cu pigmenţi mici de cărămidă. La N de
acest zid şi relativ paralel cu acesta a fost descoperită
substrucţia unui zid, lată de maxim 1 ,2 m, aşezată direct pe
humusul antic. Această substrucţie era constituită doar din
pietre de calcar nelegate în mortar.
Campania 2002 (14 mai - 30 iunie)
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numeroase fragmente din vase de sticlă, fragmente ceramice,
o cantitate apreciabilă de material tegular, crampoane
provenite de la instalaţia de hypocaust etc.
Campania 2003 (26 mai - 30 iunie 2003)
Valentin Voişian, Ovidiu Ţentea, Felix Marcu (MNIT)
Continuarea săpăturilor a fost realizată prin
extinderea cercetărilor în zonele vestice şi nordice ale
edificiului. Astfel, a fost extinsă S 001 spre V, lărgită S 007
(nefinalizată anul precedent), trasarea şi cercetare S 008 (50
x 1 ,5 m, orientată aproximativ E - V: în partea nordică a
platoului), S 007 (5 x 6 m) şi S 009 (4,5 x 1 ,5 m, orientare
aproximativ N - S), precum şi demolarea martorului dintre S
001 şi s 002.
A putut fi cercetată integral camera D, completându
se elementele necunoscute ale instalaţiei de încălzire, precum
şi dimensiunile exacte ale camerei de ardere. Tot aici au putut
fi surprinse elemente interesante privind succesiunea fazelor
de construcţie ale clădirii, avându-se în vedere posibilitatea
dezvelirii complete a zidurilor Z 4 şi Z 9.
Cercetarea zonei vestice ne-a oferit următoarele
rezultate:
- zidul Z 4 nu a fost construit dincolo de intersecţia sa cu Z 1 2.
Zona investigată a fost puternic deranjată de intervenţii
moderne. Construirea edificiului în acest areal a ţinut seama
de configuraţia stâncoasă a terenului. De menţionat este
faptul că, în urma îndepărtării nivelului de dărâmătură antică,
s-a conturat traiectul unui şanţ lat de 0,40 - 0,45 m şi adânc
de până la 0,50 m, care pare a fi un canal colector al apei
reziduale din camera 1. Dacă iniţial păstrarea dalajului de
cărămidă doar în porţiunea estică a camerei 1 am pus-o pe
seama unor posibile distrugeri moderne, prezenţa acestui
canal - care începe din imediata vecinătate a camerei - poate
indica, cu titlu de ipoteză de lucru, existenţa unui bazin pentru
apă rece. Canalul în cauză ar fi putut prelua şi debitele
canalului c 1 , traiectul său putând fi sesizat de-a lungul
zidurilor Z 12 şi Z 3. De asemenea, panta canalului c 2
permite scurgerea apei în sensul amintit. Nu se cunosc detalii
privitoare la traseul canalului dincolo de intersec�a cu Z 4
deoarece demolarea unuia dintre martorii din S 002 nu a putut
fi realizată integral.
Pentru verificarea zonei nordice a platoului a fost
trasată o secţiune magistrală S 008 (50 x 1 ,5 m). Rezultatele
investigării au constat în precizarea limitei nordice a edificiului,
anume pe amplasamentul stabilit în anul precedent. in
această secţiune au fost identificate aliniamentele unor
structuri liniare, asemănătoare unor ziduri realizate din pietre
nefasonate, legate cu pământ.
În carou! 17 a fost identificat un mormânt de
incineraţie, orientat aproximativ N - S, de dimensiuni 1 ,1 O x
0,60 m. Acesta conţinea un opaiţ, două vase globulare, un
mâner din bronz provenit de la o cutie de lemn, o cheie, trei
turibu/a, două fragmente dintr-un vas de dimensiuni mai mari,
precum şi câţiva pigmenţi de cărbune şi oase calcinate.
Trebuie menţionat că între acest mormânt şi edificiul E 2 este
o distanţă de aproximativ 13 m, motiv pentru care nu poate fi
stabilită nici o relaţie cronologică între acestea.
Tot din acelaşi sondaj, începând de la metrul 30
(dinspre E) până la metrul 35 s-a deschis, spre S, o casetă

care, datorită structurii terenului şi a rădăcinilor existente, nu a
putut respecta standardele unei secţiuni arheologice.
Realizarea releveelor şi a studiului de arhitectură al
edificiului au fost relizaliz de arh. Anişoara Sion (INMI). [Ovidiu
Tentea]
Planşe 60.

Note:
1 . Rezultatele campaniei 2001 vezi: O. Ţentea, V. Voişian,
Edificiul public din punctul Bisericuţă (E 2). Alburnus Maior 1
(ed. P. Damian), Bucureşti 2003, p. 447-67.
2. Clădirea E 1 este situată la limita ESE a Dealului Carpeni.
Pentru rezultatele raportul arheologic al cercetărilor vezi E.
Bota, O. Ţentea, V. Voişian, Edificiul public din punctul Tomuş
(E 1). Alburnus Maior 1 (ed. P. Damian), Bucureşti 2003, p.
433-46.
3. A. Sântimbreanu, Muzeul minerftului din Roşia Montană,
Bucureşti 1989, p. 20.
Campania 2003 (26 mai - 1 iulie)
Valentin Voişian
În perioada 26 mai - 1 iulie 2003 s-au continuat
cercetările arheologice în zona Carpeni, punctul Bisericuţă,
respectiv complexul de clădiri E 2.
Obiectivul acestei campanii 1-a constituit
identificarea laturii vestice a construcţiei din faza a III-a ce nu
a putut fi surprinsă în anii anteriori. Colectivul de cercetare a
fost format din Valentin Voişian, Ovidiu Ţentea şi Felix Marcu.
Datorită faptului că suprafaţa cercetată în 2001 şi
2002 a fost protejată cu cartoane s-a trecut într-o primă fază
la îndepărtarea acestora, la curăţirea completă a zidurilor
precum şi la demolarea unui martor, orientat N - S, care
acoperea o parte din praefumium.
În acelaşi timp, pentru verificarea zonei nordice a
platoului a fost trasată o secţiune magistrală, cu o lungime de
50 m şi o lăţime de 1 ,5 m. Scopul acestei secţiuni a fost de a
verifica dacă zidurile construcţiilor nu continuă spre N (in urma
cercetării s-a constatat că zidurile nu continuă spre N!).
La m. 33 (dinspre E) al acestei sec�uni a fost
identificat un mormânt de incineraţie cu un inventar bogat
{opaiţ, fructiere, mâner de casetă de bronz). Trebuie
menţionat că acest mormânt nu are nici o legătură cu
complexul de clădiri E 2 fiind situat la cea. 1 3 m de ultimul
duct de zid păstrat. În restul sondajului nu s-au descoperit
structuri romane ci doar aglomerări de pietre şi sporadic,
căteva cărămizi romane.
Tot din acelaşi sondaj, începând de la metrul 30
{dinspre E) până la m. 35 s-a deschis, spre S, o casetă care,
datorită structurii terenului şi a rădăcinilor existente nu a putut
respecta standardele unei secţiuni arheologice.
Pe profilul estic a fost surprinsă inchiderea vestică a
fazei a III-a.
În1re m. 33,5 - 35 a fost deschisă o casetă spre N
cu o lungime de 4 m. Nu a fost identificată nici o structură
romană. Pe duetul zidului median, din faza a III-a, a fost
identificată o intrare cu deschiderea de 2 m.
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De asemenea în decursul lunii iulie am executat
împreună cu topografii de la BCUM o serie de măsurători
pentru stabilirea cu exactitate a planimetriei sitului.
Trebuie menţionat faptul că cercetările din acest an
nu modifică cu nimic stratigrafia sitului stabilită in anii anteriori.
Ce s-a realizat in acest an nu au fost decât doar nişte
clarificări privind planimetria fazei a III-a.
164. Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba
[Aiburnus Maior]
Punct: Cârnic
Cod sit: 6770.01
Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Aiburnus
Maior"

Colectiv: Valentin Voişian, Ovidiu Ţentea (MNIT)
Beatrice Cauuet - responsabil sector (Universitatea Le Mirail,
Toulouse, Franţa), P. Abraham, B. Ancel, C. Arcălean. C.
Assoun, dr. A. Beyrie, G. Bonnamour, C. Catrisse, A.
Costans, N. Feier, L. Ghergari, J. Girard, N. Groza, E. Guilini,
C. Ionescu, E. Kammenthaler, G. Lehrberger, M. Mairecolas,
G. Munteanu, S. Painsonneau, C. Rica, V. Ruttner, C. Tămaş,
G. Thiery, C. Vialaron, Romică Pavel (MCDR Deva)

Începând cu anul 1 999, în cadrul sitului Roşia Montană (nord
vestul României), se derulează o misiune arheologică
franceză condusă de Beatrice Cauuet (arheolog in cadrul
Centrului Naţional de Cercetare - C.N.R.S.). Echipa este
compusă din cercetători ai Laboratorului de Arheologie
(U.T.A.H) din cadrul Universităţii Toulouse Le Mirail şi
cercetători francezi asociaţi, in parteneriat cu geologi din
cadrul Departamentului de Geologie, Catedra de Mineralogie,
UBB (România), geologi de la Universitatea Tehnică Munchen
(Germania) şi un arheolog de la MCDR, Deva (România).
Misiunea arheologică franceză are ca obiectiv realizarea unui
diagnostic arheologic exhaustiv in ceea ce priveşte starea de
conservare, natura şi importanţa vestigiilor miniere anterioare
secolului XX, existente la Roşia Montană. În anul 2003
săpăturile arheologice în lucrările miniere s-au desfăşurat timp
de patru luni (mijlocul lunii mai - sfârşitul lunii spetembrie).
Echipa franceză a fost asistată in teren de o echipa de
aproximativ douăzeci de muncitori (unii dintre ei foşti mineri)
selectaţi de compania minieră Roşia Montană Gold
Corporation. Echipa de muncitori a fost coordonată de ing.
minier V. Râza, maistr. minier C. Avram şi minerii şefi B.
Golgoţ şi 1. Gherasim.
Misiunea din 2003 a avut trei obiective:
- diagnosticul masivului Jig, situat in nord-estul Roşiei
Montana;
- diagnosticul reţelei Cătălina Monuleşti, recent descoperită in
masivul Lety (nord-est de Roşia Montană);
- finalizarea săpăturilor arheologice demarate in 2000 şi
continuata in 2002 în sudul masivului Cârnic.

Masivul Jig
În prezent nu există referiri asupra lucrărilor miniere
din acest sector. Mai mult, absenţa oricăror posibilităţi de
acces in subteran prin lucrări miniere practicabile, moderne

sau vechi, nu a permis efectuarea unor explorări.
Prospecţiunea efectuată la suprafaţă a pus în evidenţă in trei
locaţii prezenţa unor aglomerări de blocuri în a căror parte
inferioară se poate presupune existenţa unor lucrări miniere
vechi rambleiate în totalitate, a căror datare va fi posibilă prin
cercetare arheologică. În anul 2003, prioritatea cercetărilor
noastre a constat in finalizarea cercetărilor in derulare din
masivul Cârnic, astfel încât am decis să intreprindem săpături
arheologice în sectorul Jig în cursul viitoarei misiuni din 2004.
Masivul Letv
În acest masiv se găseşte celebra reţea minieră
Cătălina Monuleşti, cunoscută datorită descoperirii a cea 20
de tăbliţe cerate în cursul secolului al XIX-lea. Reţeaua
minieră antică se găseşte în profunzimile masivului, la peste
100 m adâncime faţă de suprafaţă. Acest sector minier a fost
inaccesibil începând cu prima parte a secolului XX în urma
surpării galeriei de coastă ce traversa o zonă faliată, instabilă
şi cu probleme hidrogeologice importante, dar care asigura
accesul în sectorul cu lucrări miniere antice. Ţinând cont de
poziţia sa distală în raport cu proiectul minier, intr-o zonă care
urmează să fie conservată şi amenajată in vederea punerii in
valoare din punct de vedere muzeografic, compania RMGC a
pus la dispoziţie fondurile şi mijloacele necesare pentru a
căuta accesul in acest sector minier. Această acţiune a fost
demarată in perspectiva de a propune un nou ansamblu
minier antic remarcabil spre conservare şi amenajare in situ
pentru a fi prezentat publicului. Lucrările de redeschidere,
conduse cu insistenţă de-a lungul unei perioade lungi, între
2001 şi 2003, au fost realizate de o echipa de aproximativ
cincisprezece mineri. Lucrările au constat in redeschiderea,
reprofilarea şi susţinerea în lemn a galeriei de coastă
moderne pe o lungime de 380 m. în luna ianuarie a anului
2003, lucrările de redeschidere au interceptat reţeaua minieră
antică astfel încât s-a realizat explorarea, releveu! si o primă
estimare acestei reţele miniere.
Releveu! efectuat în cursul anului 2003 a fost
confruntat cu planul lui Posepny din anul 1 868. Compararea
celor două planuri a evidenţiat că în prezent este accesibilă
numai jumătatea nordică a reţelei. Zona sudică a reţelei, care
poate fi pusă in legătură directă cu o galerie modernă a
nivelului Vercheş, este în prezent inaccesibilă din cauza
volumului extrem de mare de rambleu, sau a unor surpări
locale. Explorarea sectorului nordic al reţelei a pus în evidenţă
lucrări miniere antice remarcabile, cu caracteristici similare
altor sectoare, cum este masivul Cârnic. Este vorba de galerii
trapezoidale, lucrări miniere cu fronturi succesive şi
întrepătrunse, şantiere de exploatare inalte şi înguste
(depilaje), dispozitive de iluminare, respectiv nişe de lampă,
scară monoxilă conservată in situ şi dispozitive de evacuare a
apelor de mină de tip jgheaburi de lemn. Astfel de dispozitive
sunt o caracteristică inedită pentru Roşia Montană întrucât,
spre exemplu in masivul Cârnic, fără îndoială bine drenat şi
fără apă stagnantă, lucrările miniere nu au fost prevăzute cu
dispozitive de drenaj.
În cursul misiunii 2003 nu au fost executate săpături
în reţeaua Cătălina Monuleşti. Volumul impresionant de
rambleu existent în aceste lucrări miniere solicita un efort
considerabil pentru a fi evacuat. Accesul la suprafaţă este
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foarte departe (peste 350 m) şi este posibil printr-o galerie
susţinută in lemn, îngustă, dificil de a fi folosită pentru
evacuarea rambleului. Ţinând cont că reţeaua minieră
Cătălina Monuleşti va constitui in perspectivă muzeul
mineritului antic in situ de la Roşia Montană, acest perimetru
este in afara oricărui pericol din perspectiva proiectului minier.
Studierea sa, evacuarea in totalitate a rambleului şi
consolidarea nu reprezintă o urgenţă. Ansamblul Cătălina
Monuleşti constituie o reţea minieră antică remarcabilă, care
oferă frumoase perspective de cercetare şi de viitoare
descoperiri. Ne gândim in special la jumătatea sudică,
inaccesibilă încă, dar şi la etajul inferior, in prezent inundat,
unde este posibil să se descopere dispozitive excepţionale de
evacuare a apelor de mină, cum ar fi roţi de ridicare a apei
(puţine exemple cunoscute şi conservate din epoca respectivă
a lumii romane).
Masivul Cârnic
Cercetările aftate in curs in masivul Cârnic au fost
finalizate în anul 2003. Ele s-au desfăşurat in mai multe
sectoare ale minei antice, in special într-un ansamblu cu
dimensiuni foarte mari, denumit in consecinţă Reţeaua Mare,
care reuneşte şapte reţele miniere: Cârnic 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9
şi 1 O. Dintre acestea, în cursul misiunii 2003 au fost săpate
sectoarele Cârnic 1 , 2, 3 şi 9. Reţelele care se găsesc in
partea superioară a masivului, Cârnic 4, 8 şi 10, localizate in
sectoare extrem de accidentale şi periculoase, au reprezentat
obiectul unei explorări, şi de executare de relevee şi studii
geologice pa�iale.
Cârnic 1

in partea superioară a acestei reţele miniere s-a
procedat la degajarea unor şantiere de exploatare şi de
cercetare de dimensiuni mari. Este vorba de lucrări de
cercetare, cum sunt scurtele planuri înclinate G20 la G23, sau
de lucrări de exploatare descendente, cum este cazul
ansamblului complex de depilaje, galerii şi planuri inclinate
imbricate etajate pe două nivele in sectorul G30 la G35. in
această zonă de săpături, cea mai remarcabilă descoperire
este un canal de scurgere a apelor de mină (rigolă), săpată in
talpa galeriei G23. Este vorba de primul şi deocamdată
singurul vestigiu al unui sistem de drenare a apelor de mină.
Această amenajare este localizată intr-un etaj elevat al reţelei
miniere şi după toate aparenţele a servit la devierea apelor
dintr-o zonă de circulaţie care asigura legătura intre
sectoarele Cârnic1 - Superior şi Cârnic1 - Mediu prin
intermediul planurilor înclinate G22 la G20.
În cadrul sectorului Cârnic 1 - Mediu au fost degajate şi
şantiere de exploatare descendentă de dimensiuni mari. Este
vorba de depilaje săpate in trepte răsturnate, lucrările D 12 şi
D13, care asigură legătura intre nivelele superior şi mediu ale
reţelei Cârnic 1 . La jumătatea înălţimii depilajului D12 a fost
evidenţiată şi săpată o galerie de cercetare G 17. Prin
intermediul acestei galerii s-a putut identifica partea inferioară
a unei zone mineralizate intens exploatate la nivelul camerei
C5, situată intre Cârnic1 - Superior şi Cârnic1 - Mediu. in
partea inferioară a reţelei, respectiv Cârnic 1 - Inferior, a fost
cercetată arheologic galeria G24 care reprezintă o mică
lucrare de cercetare.

-- campAnia 2003

În cursul misiunii 2003 s-au finalizat săpăturile in
două sectoare demarate in 2002. Este vorba de
planurile/puţurile elicoidale G5 la G9 situate in Cârnic 1 Mediu. in această parte a reţelei miniere antice au fost
conduse lucrări suplimentare, respectiv galeriile de cercetare
G1 O şi G7. Acest ansamblu de lucrări miniere, foarte
frumoase, a fost ridicat topografic in detaliu, ceea ce a permis
reconstituirea lui tridimensională _ La cota cea mai coborâtă a
reţelei Cârnic 1 a continuat săparea ansamblului de lucrări
P1 O-D1 O. Este vorba de un puţ elicoidal prevăzut cu trepte,
interpretat fie ca lucrare de cercetare (?), fie cu rol în
evacuarea apelor de mină (?). Puţul se continuă printr-un
depilaj transversal îngust (D10). Din peretele depilajului se
desprinde o nouă galerie G25. Continuarea cercetărilor în
direcţia acestei din urmă galerii au fost sistate din cauza
dificultăţilor deosebite cu care s-a confruntat echipa. Acest
sector rămâne deocamdată punctul cu cota cea mai coborâtă
atinsă în masivul Cârnic_ Încă nu se poate preciza cu
certitudine dacă P1 O - D1 O a servit şi la evacuarea apelor de
mină.
Cârnic 2

Săpăturile din această reţea minieră care asigură
legătura intre Cârnic 1 şi Cârnic 3 au vizat in acest an
evacuarea rambleului dintr-o serie de lucrări miniere de
cercetare de mare calibru, cum este planul înclinat G31 sau
din lucrări mai scurte, cum este galeria înclinată G37. Partea
sudică a acestei reţele, nivelul Cârnic 2 - Mediu a fost obiectul
unor săpături de mare amploare, in cursul cărora s-a evacuat
un volum important de rambleu. Această săpătură a pus in
evidenţă o mare densitate de fronturi de lucru şi vetre antice
într-un sector reluat de către minerii din epoca modernă.
Resturile de pereţi, de tavan sau de talpă degajate de sub
rambleu au permis să se reconstruiască planul antic al acestui
sector al minei antice şi să se constate că in antichitate s-au
exploatat prin excelenţă zonele de intersecţie ale mai multor
structuri mineralizate verticale şi orizontale printr-o serie de
galerii de exploatare cu dimensiuni reduse, dirijate in funcţie
de contextul de zăcământ. Acest ansamblu de lucrări este din
păcate reluat in epocă modernă.
În sectorul Cârnic 2 - Superior s-a făcut cea mai
remarcabilă descoperire din anul 2003. Este vorba de lungul
plan înclinat G31 , o lucrare impresionantă, lungă de peste 70
m, ce coboară inspre profunzimile masivului, având o
denivelare de 35 m. Această lucrare de cercetare săpată
descendent este prevăzută in vatră cu peste 100 de trepte iar
pe pereţi au fost identificate 28 de nişe de lampă. Planul
inclinat se termină cu un front neted, iar pe ultimii 10 m ai
lucrării, talpa este fără trepte. Această lucrare a fost
descoperită in timpul săpăturilor de degajare a unui front
mascat de rambleu. Planul inclinat se deschide în vatra din
faţa acestui front de lucru, într-un sector in care există indici
de mineralizare extrem de evidenţi care fără îndoială i-au
ghida! pe antici. Existenţa unor fragmente de lampă romană
cu canal, comună in secolul 11 (tipul Loeschcke X) şi a unor
fragmente de scânduri în rambleul care masca intrarea în G31
indică faptul că această parte a minei antice a fost izolată încă
din timpul antichităţii, planul înclinat nefiind niciodată localizat
sau vizitat în perioada modernă. De altfel, starea de
conservare remarcabilă a acestei lucrări miniere militează in
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acelaşi sens. Acest plan înclinat, lăsat nerambleiat de către
minerii antici a fost invadat numai de concreţiuni generate de
apele de infiltraţie.
Merită să menţionăm alte elemente remarcabile
pentru această lucrare minieră, cum este de exemplu
prezenţa unor mici cantităţi de argilă modelată care permitea
fixarea lămpilor de mină în nişele de lampă, după cum o
dovedeşte amprenta unui fund de lampă în argila introdusă
într-o nişă de lampă, sau urmele a patru degete de la o mână.
in acelaşi timp, un marcaj particular, sub formă de X, săpat în
peretele estic a fost identificat aproximativ la mijlocul lucrării.
Un semn similar a fost identificat pe unul din pereţii antici
examinaţi în cadrul reţelei Cătălina - Monuleşti. Să fie vorba
despre un reper de distanţă? in faţa unei astfel de lucrări
miniere realizate de minerii antici rămânem în continuare
nedumeriţi. Să fie vorba de un proiect de joncţiune cu o altă
reţea minieră situată spre nordul masivului, lucrare care a fost
abandonată înainte de a fi finalizată?

Reţeaua minieră Cârnic 5 a fost cercetată integral în
timpul misiunii 2002. in anul 2003, echipa de geologi din Cluj
Napoca au efectuat o serie de lucrări de eşantionare (probe
brazdă) în mai multe puncte cheie din cadrul acestei reţele
miniere cu scopul de a efectua o primă apreciere a volumului
şi masei de minereu exploatat de antici, precum şi de a
determina conţinuturile medii exploatate în şantierul 19. S-a
demonstrat cu această ocazie că într-un astfel de şantier
minier, cu talie relativ redusă, şi care a exploatat o structură
mineralizată mică - medie, anticii au putut recupera peste 6
kg de aur şi cel puţin 12,5 kg de argint, ceea ce reprezintă
cantităţi deloc de neglijat, ţinând cont de dimensiunile corpului
de minereu exploatat. Menţionăm cu această ocazie că
argintul reprezintă dublul cantităţii de aur.
Cârnic 13

Săpăturile efectuate în anul 2003 în masivul Cârnic
au vizat şi o lucrare izolată, galeria G1 din reteaua minieră
Cârnic 1 3. Această lucrare minieră antică a fost reperată în
cursul anului 2000, ea fiind intersectată de o galerie modernă
ce aparţine nivelului +960. Săpăturile au revelat în acest caz
un ansamblu de lucrări de exploatare G2, G3 şi G4 şi de
cercetare G1 . Investigaţia exhaustivă a acestor lucrări a fost
întârziată şi este în prezent neterminată din cauza dificultăţilor
majore întâmpinate în sectorul superior al ansamblului, zonă
în care surpări importante au necesita! realizarea unei
susţineri în lemn în desiş. Cea mai importantă lucrare minieră
din aceasta reţea este planul înclinat de cercetare G1 , cu o
lungime de peste 17 m, prevăzut în talpă cu 21 de trepte, care
coboară din depilajul G3. Şantierul G3 avea tavanul surpat în
momentul în care a fost descoperit. Cu siguranţă, acest
şantier de exploatare a fost susţinut în lemn încă din
antichitate, după cum o dovedesc fragmentele de susţinere în
lemn din care în prezent nu se mai păstrează decât negativul
sub formă de cavităţi în sedimentele de colmataj. in cursul
săpăturilor s-au realizat mulaje în zonele reprezentative. Acest
şantier se prelungea spre nord-est în G2 şi spre sud în G4
prin două mici galerii de cercetare care se termină la distanţă
scurtă prin fronturi.
În cadrul umpluturii G 1 au fost descoperite
fragmente de lemn, de cărbune de lemn şi de lămpi romane.
in sectorul sudic al G1, zonă în care săpăturile nu au putut fi
continuate din lipsă de timp, descoperirea cea mai importantă
o reprezintă un rulou de litharge (oxid de plumb) · a cărui
analiză chimică este în curs. Acest obiect a ajuns în subteran
antrenat fiind de scurgeri de argilă şi nisip mobilizate în
lucrările miniere antice de la suprafaţă prin intermediul apelor
de infiltraţie. Acest obiect reprezintă un sub-produs
metalurgic, rezultat în cursul separării plumbului de argint
dintr-un minereu de tip galenă argentiferă. in timpul topirii
concentratului, plumbul, care are temperatura de topire mai
scăzută decât argintul, se ridică la suprafaţa topiturii din
creuzet. Metalurgistul concentrează acest plumb de prelucrare
(este vorba de oxid de plumb). utilizând în acest sens un
baston de lemn pe care îl răsuceşte în permanenţă deasupra
topiturii, astfel încât "culege " oxidul de plumb existent, care se
rulează pe lemn. in acest mod se producea un rulou de tip
litharge care ulterior trebuia reprelucrat pentru a obţine
plumbul metalic. Această descoperire în mină este o indicaţie,
pe de o parte că reţeaua Cârnic 1 3 comunică cu suprafaţa, iar

Cârnic 3

Reţeaua Cârnic 3 a fost obiectul unor săpături de anvergură în
anul 2002. in anul 2003 săpăturile au fost reluate pentru a se
finaliza cercetarea în două sectoare importante, respectiv
zona camerelor cu pilieri C2 la C5 şi un lung plan înclinat de
cercetare G20. Reţeaua Cârnic 3 cuprinde două etaje, Cârnic
3 - Superior şi Cârnic 3 - Inferior. Lucrările de exploatare sunt
reprezentate prin camere cu pilieri a căror stabilitate şi
conservare este compromisă în urma evacuării rambleului
care reprezenta elementul de susţinere. in reţeaua Cârnic 3
anticii au exploatat mai multe zone de intersecţie între diverse
structuri mineralizate (filoane sub-verticale şi sub-orizontale,
stockwerkuri). Exploatarea s-a realizat prin săparea unei
reţele rectangulare de galerii cu secţiune trapezoidală,
păstrându-se resturi de pereţi în vederea asigurării stabilităţii
lucrărilor miniere. Această zonă, reluată parţial şi în perioadă
modernă, se găseşte la limita de surpare între nivelele inferior
şi-superior. Tehnica de şantier rambleiat a permis anticilor, cât
şi în perioadele ulterioare, să menţină nesurpat acest sector
minier.
Săpăturile noastre au necesita! lucrări de susţinere
în lemn extrem de laborioase şi chiar re-rambleiere unor
sectoare devenite extrem de periculoase. Săpăturile din acest
sector au fost întrerupte în cele din urmă la nivelul galeriei
G1 1 din cauza riscurilor prea mari de surpare. Conservarea
acestui sector este extrem de delicată şi ar solicita amenajări
foarte costisitoare. in cursul misiunii 2003 a fost realizată
săparea integrală a planului înclinat G20, cu o lungime de
aproape 39 m. Această lucrare minieră, descoperită în 2002
este un plan înclinat tipic, dirijat descendent spre profunzimile
masivului. Vatra este lisă, fără trepte, în timp ce pe pereţi au
fost identificate aproximativ douăzeci de nişe de lampă
dispuse de o manieră regulată. in nivelul de circulaţie antică
ce acoperea talpa s-au descoperit mai mult resturi de lămpi
romane cu canal (tipul Loeschcke X) d i n sec. Il d. Ch. Şi
această galerie înclinată se termină printr-un front. Depilajul
lateral 09, deschis în peretele nord-estic nu a fost săpat din
lipsă de timp. Această din urmă lucrare este intens reluată şi
reprofilată în epocă modernă.
Cârnic S
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demara decât in luna septembrie 2003. Ele au permis deja să
se avanseze pe mai bine de o treime din acest spaţiu minier,
evidenţiind o galerie de acces G 1 şi o cameră de exploatare
cu pilieri C1 . Camera de exploatare se deschide spre o serie
de depilaje D1 , D2 şi D3 dispuse in stea. Fragmentele de
lemn descoperite în rambleul evacuat vor permite datarea
acestor lucrări miniere. Acest remarcabil ansamblu de lucrări
nu a fost examinat geologic deocamdată din lipsă de timp.
Această investigaţie urmează să se efectueze. Avem ocazia
să examinăm un ansamblu complet de lucrări aflate in
legătură directă, cu toate extremităţile. Reluarea modernă
este relativ redusă. Lucrările prezintă o distribuţie spaţială
reprezentativă strategiei de exploatare antice. S-au observat
pe mai multe fronturi ale acestui ansamblu de lucrări existenţa
urmelor unor probe brazdă antice (eşantionare efectuată după
un cadru rectangular) care sugerează că minerii antici
avansau eşantionând sistematic fronturile de lucru în vederea
urmăririi cu precizie a conţinuturilor in metale preţioase pentru
a evita să se lucreze in steril.
Cercetările conduse in masivul Cârnic in 2000, 2002
şi 2003 au permis in definitiv să se realizeze o analiză
amănunţită a lucrărilor miniere antice. În prezent se cunoaşte
bine strategia lor de exploatare, corpurile de minereu pe care
le-au cercetat şi exploatat, tipologia lucrărilor şi organizarea
spaţială a minelor. Sectorul estic a masivului Cârnic, cunoscut
sub numele de Piatra Corbului, respectiv zona şantierelor
săpate cu focul, este singurul sector care este insuficient
cunoscut. Studierea sectorului Piatra Corbului va continua în
2004, precum şi finalizarea unor puncte de detaliu in alte zone
ale masivului, cum ar fi spre exemplu investigaţiile geologice
asupra unor porţiuni ale reţelelor miniere.
Însumând cinci ani de prospecţiune (1999 - 2003) şi patru ani
de săpături arheologice (2000-2003), echipa de arheologi
minieri are posibilitatea să realizeze un prim bilanţ asupra
amploarei, calităţii şi caracteristicilor vestigiilor miniere. Au fost
exploraţi aproximativ 75 km de lucrări miniere din toate
epocile, dintre care aproape 5 km reprezintă lucrări antice.
Acestea sunt de calitate foarte bună, sunt in general bine
conservate, galeriile studiate având profil trapezoidal
caracteristic.
În sectorul sudic al masivului Cârnic a fost
identificată şi studiată un ansamblu de reţele miniere antice de
dimensiuni mari. Acest ansamblu minier însumează 2750 m
de lucrări miniere antice topografiate, ce acoperă o suprafaţă
de 1 3600 m2• Acest vast spaţiu minier este cunoscut pe o
amplitudine verticală de 98 m (intre cotele +921 şi +1019).
Reţeaua minieră a explorat şi exploatat o structură
mineralizată de mari proporţii pe care am denumit-o Filonul
Mare. Acest corp de minereu are direcţia generală NNV-SSE
şi înclinare mare spre VSV. Este vorba de o structură
complexă de dyke-uri de brecie însoţite de filoane de cuarţ şi
stockwerk-uri. Din această structură mineralizată principală se
detaşează structuri filoniene satelit, caracterizate prin inclinări
reduse la sub-orizontale. Reţeaua Mare a fost săpată
descendent spre profunzimile masivului Cârnic prin
intermediul unor planuri inclinate de la suprafaţă. Ea cuprinde
şapte ansambluri de lucrări subterane, etajate şi legate intre
ele prin galerii arizontale sau planuri inclinate de legătură
(reţelele miniere antice Cârnic 1-2-3-4-8-9-1 0).

pe de altă parte că, pe versantul sudic al masivului Cârnic,
există un atelier de tratare a minereului argentifer, atelier care
încă nu a putut fi localizat. În orice caz, avem in acest moment
dovada că la Roşia Montană se obţinea in timpul antichităţii
plumb metalic şi argint metalic.
Cârnic 14

În cursul misiunii 2003 au fost realizate şi o serie de
sondaje - explorări cu ajutorul unui excavator pe versantul
sudic al masivului Cetate, respectiv zona Piatra Corbului,
reteaua minieră Cârnic 1 4. În acest sector au fost evidentiate
o serie de resturi de galerii antice de cercetare care erau
acoperite de haide moderne. Dintre galeriile astfel descoperite
au fost săpate două, galeriile G1 şi G2. Săpăturile derulate în
aceste lucrări miniere subterane au dovedit că iniţial aceste
galerii erau in conexiune directă cu lucrări de exploatare la zi
de anvergură mult mai mare (umplutură de argilă şi nisip
venită de la suprafaţă in G1 şi G2), dar care în prezent nu mai
există deoarece au fost distruse in cursul amenajării drumului
de acces spre Roşia Poieni. Aceste lucrări par a fi similare cu
cele cercetate în 2001 în sectorul minier Zeus, în nordul
masivului Cetate.
'

'

Cârnic 9

La finalul misiunii 2002, în timp ce se căuta cu
ajutorul unui excavator ieşirea la zi a galeriei de acces G2 din
reţeaua minieră Cârnic 3 Superior a fost identificată o nouă
galerie. Degajarea accesului şi amenajarea acestei lucrări pe
mai mulţi metri lungime a fost realizată de echipa de mineri în
cursul primăverii anului 2003, astfel încât de la debutul
misiunii 2003 s-a putut efectua studiul necesar. Am avut astfel
şansa de a descoperi nu ceea ce aşteptam, adică accesul la
suprafaţă a reţelei Cârnic 3 prin intermediul planului înclinat
G2 care se găseşte de fapt la cea 20 m vest. ci accesul intr-o
reţea minieră antică inedită, de mare amploare, respectiv
reţeaua Cârnic 9, care însă este reluată intens in perioadă
modernă in unele sectoare.
Explorarea şi releveu! executat in acest nou
ansamblu minier a pus in evidenţă două zone de interes in
care se puteau demara săpături arheologice. Este vorba de
planul inclinat de acces G1 săpat parţial cu vatra lisă, parţial
cu trepte (spre interiorul masivului). Săpătura arheologică
executată a pus in evidenţă la o distanţă de 15 m faţă de
suprafaţă o zonă cu lucrări miniere de exploatare şi/sau
cercetare cu dimensiuni reduse. În cadrul acestor lucrări
descoperirea cea mai importantă o reprezintă o scară de lemn
monoxilă de acelaşi tip cu cea descoperită in Orlea-Ţarina
(sec. 11 d. Ch., conform datării 14C) sau Cătălina Monuleşti. În
sfârşit, in cadrul nivelului Cârnic 9 Inferior a fost descoperită o
mică reţea antică. Săpăturile in acest mic ansamblu, parţial
reluat in perioadă modenă au putut demara datorită unei
lucrări extraordinare de redeschidere şi susţinere in lemn
executată de echipa de muncitori in subteran. S-a realizat un
pasaj vertical prin rambleul unei corănzi moderne situată in
etajul superior, respectiv un puţ susţinut in lemn, cu profil
dreptunghiular cu o adâncime de 13 m. Acest puţ permite
accesul in reţeaua minieră antică sub-jacentă dar mai ales
asigură o cale de evacuare şi stocare a rambleului minier
rezultat in urma săpăturii.
Datorită complexităţii deosebite a lucrărilor de
pregătire, săpăturile arheologice propriu-zise nu au putut
-
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canal tipul Loeschcke X), fie prin resturile de lemn sau
cărbune de lemn. Rezultatele radiocarbon obţinute în anul
2002 pe diferite fragmente de lemn descoperite în mai multe
reţele miniere vin să ateste o exploatare minieră in epoca pre
romană la Roşia Montană. Această activitate minieră veche
(sec. III 1 î. a. Ch. şi secolul 1 d. Ch.) a fost revitalizată şi
intensificată sub controlul administraţiei romane.
Prezenţa nişelor de lampă săpate în partea
superioara a pereţilor atestă amenajări de iluminare în
subteran de epocă romană. Înainte de introducerea lămpilor
cu ulei, iluminarea în subteran se făcea după toate aparenţele
cu torţe de material lemnos, din care au fost descoperite
fragmente de lemne arse parţial.
Lucrările miniere au în general un calibru redus
(dimensiuni medii: lăţime la talpă 1 ,30 m, lăţime la tavan 1 , 1 O
m, înălţime 1 ,65, deci o suprafaţă a frontului de lucru de
aproximativ 2 m2) şi sunt întotdeauna calibrate regulat, fiind
săpate cu unelte de fier (daltă sau târnăcop), după cum o
atestă urmele de unelte pe pereţi. Unele sectoare cu minereu
extrem de dur, situate în proximitatea suprafeţei au fost
exploatate cu focul, cum sunt lucrările din partea sud-estică a
versantului sudic a masivului Cârnic. Prin intermediul
analizelor 14C realizate pe resturile de cărbune de lemn
recoltate din astfel de lucrări miniere putem să confirmăm şi
pentru aceste şantiere miniere săpate cu focul o vârstă
romană (rezultate 2002).
Secţiunile înguste ale galeriilor şi profilul trapezoidal
al acestora a permis evitarea unor lucrări importante de
susţinere in lemn. În depilajele de mari dimensiuni nişele de
susţinere din pereţi atestă instalarea unor sisteme de
sustinere a lucrărilor prin bârne de lemn. Din păcate, in zonele
vizitate aceste amenajări in lemn nu sunt conservate. În alte
sectoare ale sitului, nesăpate încă, cum este sectorul Orlea (la
nord de valea Roşia), au fost descoperite cadre de lemn de
susţinere în loc. În sectorul Ţarina a fost descoperit în cursul
explorării un puţ inundat prevăzut cu susţinere in lemn. Stadiul
actual de cercetare indică extrem de puţine amenajări de
evacuare a apelor de mină, însă nivelele profunde, inundate
ale masivului nu au fost încă atinse.
La Roşia Montană se prefera săparea de planuri
inclinate lungi de la suprafaţă şi nu puţuri verticale. Puteau fi
astfel distribuite spre concesiune şi spaţii miniere în
profunzimile masivului, acolo unde lucrările de cercetare sau
acces evidenţiau corpuri de minereu bogat. Axele importante
în subteran, cum sunt galeriile sau planurile înclinate au fost
realizate în vederea realizării unui decupaj a spaţiului minier şi
pentru a permite controlul exploatării. Ne putem imagina că
administraţia romană din mină supraveghea cu atentie
săparea unor astfel de lucrări miniere, cu lungimi cuprinse
între 30 până la peste 70 m.
Studierea planurilor reţelelor miniere conservate
permite reconstituirea organizării spaţiale a minei. Aceasta
reflectă o planificare a producţiei instituită de fiscul roman
pentru a servi cât mai bine finanţelor statului. Studiul reţelelor
miniere de la Roşia Montană include cercetarea logicii
dezvoltării acestora, care este condiţionată de natura
zăcământului, de tipul şi numărul de exploatanţi nevoiţi să
lucreze în conformitate cu un program stabilit prin legi. Minele
de aur şi argint de la Alburnus Maior constituie fără îndoială

Reţelele miniere bine dezvoltate studiate şi in mare
parte săpate (evacuarea rambleului antic sau modern) oferă o
viziune coerentă asupra topografiei subterane. Ea se
articulează în jurul unor opţiuni de strategie a minerilor
referitoare la forma standardizată a şantierelor (galerii
trapezoidale, planuri inclinate echipate cu trepte, şantiere
răsturnate înguste, camere cu pilieri), etajarea acestora pe
două sau trei nivele de exploatare şi punerea lor in legătură
prin intermediul unor lungi galerii de asistenţă. Aceste opţiuni
sunt asociate de urmărirea riguroasă a indicilor de
mineralizare.
Studiul lucrărilor miniere antice a demonstrat că
minerii antici au atacat diferite corpuri de minereu. Ei au
urmărit în special filoanele de cuarţ, micile filoane de adular,
breciile sub formă de dykeuri sau de buzunare neregulate,
zonele de stockwerkuri silicifiate sau prezenţa aurului liber,
urmărind să menţină exploatarea în permanenţă in zonele
cele mai bogate ale zăcământului. Anticii au exploatat filoane
sub-orizontale sau sub-verticale. Zonele de intersecţie intre
filoane, sau zonele de intersecţie intre filoane şi corpurile de
brecii reprezintă zonele preferenţiale in care s-au condus in
antichitate lucrări de exploatare deoarece astfel de zone se
remarcă prin conţinuturi extrem de bogate. Bogăţia
zăcământului Roşia Montană se explică prin combinarea,
suprapunerea şi intersecţia diferitelor tipuri de structuri
mineralizate. Studiile mineralogice efectuate în paralel cu
cercetările arheologice au arătat că in aceste zone de
exploatare, lucrările miniere se opresc in momentul in care se
trece din corpul de minereu bogat in zone mai sărac
mineralizate sau in roca gazdă sterilă.
În paralel cu lucrările de cercetare se derula un
program de eşantionare a minereului, care după toate
probabilităţile era tratat la suprafaţă (atelierele de tratare a
minereului şi zonele de metalurgie sunt deocamdată
insuficient cunoscute), in strânsă legătură cu inaintarea
fronturilor de lucru. Vestigiile probărilor antice se regăsesc şi
în prezent sub formă de brazde dreptunghiulare practicate pe
rronturile unor lucrări. Descoperirea unor zone bogat
mineralizate genera in mod firesc săparea/deschiderea unor
şantiere de exploatare de dimensiuni mari a căror dezvoltare
spaţială era legată de geometria indicilor de mineralizare:
camere cu pilieri în cazul unor structuri mineralizate sub
orizontale, şantiere inclinate sau depilaje verticale în cazul
unor filoane sub-verticale. Cele două tipuri majore de lucrări
miniere, de cercetare şi de exploatare erau legate între ele
printr-o reţea densă de galerii sau planuri inclinate săpate în
steril, cu scopul facilitării circulaţiei şi aerajului in zonele de
exploatare. Întreg acest dispozitiv de lucrări denotă stăpânirea
unei adevărate arte a minei.
Observaţiile topografice şi geologice, combinate cu
rezultatele cronologice obţinute in urma săpăturilor
arheologice, evidenţiază o distribuţie regulată a vestigiilor
miniere, in mai multe zone de exploatare, ceea ce sugerează
un program minier roman de mare anvergură lansat la
începutul sec. 11 d. Ch. şi continuat până in sec. III d. Ch.
Datorită săpăturilor arheologice miniere, marea majoritate a
vestigiilor reperate şi presupuse antice au putut fi datate de
epocă romană, fie prin descoperirea de fragmente de lămpi de
lut ars cu ulei (firmalampen, databile sec. 11 d. Ch., lampă cu
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unul dintre cele mai vaste complexe miniere de epocă romană
şi săpăturile arheologice ce se derulează in prezent in acest
sit reprezintă cel mai mare şantier arheologic preventiv/de
salvare în mediu minier în prezent din Europa.
Planşa 61 .

1 65. Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba
Punct: Tăul Secuilor
Cod sit: 6770.02
Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Aiburnus
Maior"

Cercetări geofizice
Florin Scurtu (GEI-PROSECO Bucureşti)

În cadrul contractului nr. 171/1 944 din 1 8 august
2003 incheiat intre Muzeul Naţional de Istorie a României in
calitate de beneficiar şi S.C. GEI-PROSECO S.R.L. în calitate
de executant, s-a stabilit efectuarea de către executant a unei
cercetări geofizice la Roşia Montană (intr-o zonă ce urma să
fie stabilită in teren), pe o suprafaţă de 1 ha (10.000 m2).
Perimetrul de lucru a fost amplasat in zona Tăului
Secuilor, iar obiectivul acestei cercetări a constat in
evidenţierea zonelor ce conţin morminte de incineratie.
Având in vedere faptul că perimetrul de lucru era
divizat prin prezenţa Tăului Secuilor şi a digului său precum şi
de garduri vii care delimitau proprietătile
' particulare din zonă
lucrările geofizice au fost realizate in patru perimetre vecin �
dar neadiacente (anexa 1 ), numite sectorul A (in suprafată
totală de 2430 m2, situat pe terenul proprietatea lui Ioachi m
Tomuş), sectorul 8 (in suprafaţă totală de 3000 m2, la N de
sectorul A şi de Tăul Secuilor), sectorul C (in suprafaţă totală
de 4000 m2, la E de sectorul A) şi sectorul D (in suprafaţă
totala_ de 3000 m2, la V de sectorul A), acoperindu-se deci în
total o suprafaţă de 1 2 430 m2, cu 24,3 % mai mult decât
suprafaţa convenită prin contract. Această depăşire a
suprafeţei. contractate a fost consecinţa necesitătii de a urmări
extinderea spre sud a ariei în care s-au eviden tiat mai multe
zeci de m�rminte de incineraţie in sectorul D, ulti m ul abordat.
In afara măsurătorilor geofizice, au fost stabilite, cu
ajutorul aparaturii GPS din dotarea noastră, coordonatele
geografice ale unor puncte caracteristice din fiecare din cele
patru sectoare, cu o precizie de o zecime de secundă de arc.
Metoda de cercetare geofizică preconizată a fost
magnetometria, cu o metodologie de măsurare adecvată
oustificarea petrofizică a acestei alegeri fiind prezenta zonelor
de arsură, cu contrast pozitiv de susceptibilitate �agnetică
faţă de roca gazdă), eventual completată prin electrometrie,
dar măsurătorile magnetometrice pentru stabilirea variatiei
diurne a câmpului geomagnetic au arătat existenta' u�or
perturbaţii foarte puternice ale acestui câmp, de ordinu l zecilor
de nanotesla pe parcursul câtorva zeci de secunde, valori
care depăşeau cu mult nivelul amplitudinii preconizate a
câmpului magnetic anomal datorat unor morminte de
incinerare. Cauza acestor perturbaţii puternice este prezenţa
unor "curenţi vagabonzi" care pleacă de la instalaţiile electrice
ale exploatării miniere, principala sursă fiind transportul
electric (alimentat cu curent continuu furnizat de la staţia de
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redresare din cadrul exploatării). Toate încercările noastre de
a surmonta aceste "zgomote" puternice nu au dat rezultate,
deoarece impulsurile erau absolut aleatorii şi inegale in
diferite puncte in acelaşi moment. Ele au caracter foarte local
fiind generate în fiecare punct de către curentii electrici
vagabonzi din imediata apropiere a solului, i�tensitatea
acestor curenţi fiind la rândul ei funcţie de conductivitatea
electrică locală a solului, deci diferind de la un punct la altul.
Această situaţie ne-a obligat să utilizăm in măsură
mai mare decât apreciasem iniţial metoda rezistivimetrică
(sondaje electrice verticale Schlumberger şi profilare Wenner),
dar urmare a intreruperii temporare a alimentării cu curent
continuu a instalaţiilor miniere, la solicitarea noastră şi prin
bunăvoinţa conducerii Exploatării Miniere, am putut efectua şi
cercetări magnetometrice in condiţii de precizie suficiente
pentru scopul cercetării noastre.
M�sură.torile rezistivimetrice realizate in sectorul A au permis
ev1denţ1erea
zonelor ce conţin morminte de incineratie. Aceste
zone ocupă circa 50 % din suprafaţa acestui sector 'şi indică o
foarte probabilă continuare spre vest.
In sectorul B, la N de sectorul A şi de Tăul Secuilor,
cercetarea a inceput cu măsurători de profilare
rezistivimetrică, dar faptul că principala zonă anomală de
minim coincidea cu o zonă in care stratul superficial de sol
fusese îndepărtat prin arătură ne-a determinat să realizăm
câteva sondaje electrice verticale, in trei puncte caracteristice
ale sectorului. Am constatat astfel că unele anomalii
rezistivimetrice d� maxim, pe care in cazul unei interpretări
neatente le-am f1 putut atribui unor zone cu morminte de
incineraţie (zonele de arsură prezintă rezistivitate electrică
mare), se datorează de fapt prezenţei in imediata apropiere a
solului (mai ales in zona centrală a sectorului, care formează
o mică ridicare locală), a unui fel de argilă prăfoasă albicioasă,
foarte uscată şi friabilă, cu rezistivitate reală de peste 2500
Om. Acoperirea intregii suprafeţe a sectorului 8 cu măsurători
ale câmpului geomagnetic a condus la cartarea corectă a
zonelor cu anomalii generate de prezenţa zonelor de arsură.
Comparaţia cu harta rezistivităţii aparente a arătat că aceste
zone au ca efect şi creşterea rezistivitătii, dar nu toate
anomaliile rezistivimetrice de maxim cores pund la astfel de
zone.
Examinarea hărţii magnetometrice arată din primul
moment că in partea nordică a sectorului 8 există câteva zone
de maxim de mici dimensiuni, mai ales pe marginile de vest şi
est ale sectorului, in timp ce in partea sudică anomaliile de
maxi.m o�upâ zone extinse, prezentând o tendinţă de alungire
pe d1recţule SSV - NNE şi VNV - ESE, perpendiculare una pe
cealaltă. lnterpretarea arheologică a acestei situaţii ar putea fi
aceea ca_ zonele de anomalii locale pot reprezenta morminte
individuale, in timp ce celelalte zone anomale pot reprezenta
construcţii mai masive, din roci vulcanice nealterate sau
cărămidă. În această interpretare, colţul de SV al hărtii ar fi
ocupat de o construcţie de relativ mari dimensiuni (cea : 25 m
x 20 m), care s-ar fi putut extinde şi mai mult spre V. O altă
construcţie, cu latura de circa 8 m, ar putea fi prezentă in
zona cent�ală, iar alta in partea de NV a sectorului 8.
In sectorul C cercetarea s-a realizat numai cu
metoda magnetometrică. Alura generală a hărtii.
magnetometrice a sectorului C este asemănătoare cu cea di n
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Celelalte anomalii magnetice de maxim, de m1c1
dimensiuni, din cadrul sectorului C nu le vom analiza
individual, ele neprezentând particularităţi individuale şi
reprezentând probabil efectul unor morminte de incineraţie.
Sectorul D a fost de asemenea acoperit numai cu
măsurători magnetometrice. Nu vom face multe comentarii
asupra acestei hărţi, deoarece simpla privire a ei, ţinând
seama şi de comentariile făcute asupra anomaliilor
magnetometrice din sectoarele 8 şi C, arată prezenţa a peste
50 morminte de incineraţie distribuite pe întreaga suprafaţă a
sectorului, reprezentate în harta noastră prin zonele anomale
de maxim (colorate în nuanţe de roşu) de mică extindere.
Vom menţiona totuşi că zona anomală intens
negativă (albastru închis) din caroul D 4 este generată de o
şină de fier înfiptă vertical în pământ pentru a folosi ca stâlp al
porţii de intrare din drum în perimetrul îngrădit de proprietarul
terenului.
Forma complexului de anomalii din carourile A3 - A4
- 83 - 84 poate indica prezenţa unei construcţii de formă
pătrată, cu latura de cea. 1 2 m.
În final putem aprecia că cercetarea noastră
geofizică în zona Tăul Secuilor a fost fructuoasă, în ciuda
obstacolelor neaşteptate create de paraziţii industriali
provenind de la instalaţiile electrice ale exploatării miniere.
Aşa cum ne aşteptam, cercetarea magnetometrică bine
proiectată şi executată are o eficien!ă arheologică mai mare în
cazul nostru concret, ea permi!ând, în condiţiile menţionate,
evidenţierea individuală a mormintelor de incineraţie, în raport
cu cercetarea rezistivimetrică, ale cărei rezultate sunt mai
"integrale" chiar prin definiţie.

sectorul 8: se constată atât anomalii de mică întindere şi mică
amplitudine, împrăştiate pe o mare parte a suprafeţei
sectorului şi corespunzând probabil unor morminte de
incineraţie, cât şi o abundenţă relativă de anomalii mai largi,
de amplitudini şi extinderi mult mai mari, cu corespondent
fizice-arheologic probabil în prezenţa în subsol a unor
construcţii mai extinse. Colţul de NV al sectorului este ocupat
de o zonă anomală de minim, ea suprapunându-se peste o
zonă de relief negativ ce se continuă şi spre vest până în
sectorul A, constituind probabil o veche albie de pârâu. Aceste
valori de minim constituie valorile de fond ale hărţii noastre,
fată de care vom judeca localizarea şi amplitudinea
a�omaliilor magnetometrice din restul hărţii. În această zonă
practic nu avem anomalii de maxim, cu excepţia a două
anomalii punctuale care ar putea avea substrat arheologic.
În partea nord-estică a sectorului se află o anomalie
puternică (amplitudine cea. 40 nanotesla în raport cu fondul
hărţii) de forma unui cerc deformat spre V. Această anomalie
corespunde în mod obligatoriu unei construcţii masive din
argilă arsă sau din roci vulcanice, cu un diametru de 8 - 10 m,
care fie că a fost iniţial circulară dar o parte din materialul de
construcţie s-a deplasat spre V ca urmare a distrugerii
construcţiei şi dărâmării sale în direcţia respectivă, fie că a
avut de la început această formă (această "construcţie" ar
putea fi şi un turnul sau o mică haldă, dar datorită
dimensiunilor foarte mici ultima variantă este foarte
improbabilă).
Imediat la NE de această anomalie (la baza digului
de la S de Tăul Secuilor) se află două mici anomalii ce ar
putea corespunde unor morminte.
Alte anomalii puternice, cu aceeaşi interpretare
fizico-arheologică exprimată mai sus, se află în zona centrală
şi in zona sudică a sectorului C.
Una din aceste anomalii, situată în partea central
estică a sectorului, are o formă complexă, fiind constituită de
fapt din trei nuclee, locale dar foarte intense, care din cauza
apropierii lor reciproce dau impresia de unitate, dar de fapt ele
pot fi foarte bine trei entităţi diferite. O altă zonă anomală de
amplitudine relativ mare (peste 25 nanotesla) se află în zona
central-vestică a sectorului.
Zona sudică a sectorului are o structură
magnetometrică mult mai complexă, ea conţinând o mulţime
de anomalii de diferite forme, dimensiuni şi amplitudini.
Cea mai puternică anomalie din zonă, din punct de
vedere al amplitudinii sale, este situată la limita dintre
carourile H2 şi 12, unde se constată existenta unei anomalii
dipolare, având la sud valori maxime de peste 250 nT iar spre
nord-est valoarea minimă coboară până la -400 nT. Datorită
amplitudinii sale foarte mari şi extinderii mici, considerăm că
această anomalie se datorează prezenţei în subsol, în
această zonă, a unui obiect metalic, din fier. Probabil că acest
obiect metalic nu este foarte recent, pentru că el nu apare
izolat, ci într-o zonă în care apar şi alte anomalii magnetice
puternice, deci probabil acest obiect metalic aparţine
complexului. Acest complex poate fi de formă circulară, cu
diametru! de cea. 15 m, având în vedere că anomaliile
puternic pozitive se dispun în cerc în jurul unei anomalii
negative centrale.

1 66. Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara
[Uipia Traiana Sarmizegetusa]
Punct: La Cireş - Necropo/a Estică
Cod sit: 91063.02

Colectiv: Felix Marcu (MNIT), Virginia Rădeanu (MCDR
Deva), Ovidiu Ţentea (MNIR)
Deşi obiectivul campaniei 2003 în necropola estică
a Coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost finalizarea
cercetării arheologice a incintei funerare A, porţiunea
respectivă nu a putut fi investigată datorită opoziţiei
proprietarului terenului. Datorită acestui fapt, cercetarea
arheologică a cuprins arealul situat între latura estică a incintei
A şi drumul roman.
S 7 (9 x 5 m) a fost trasată paralel cu S 3, păstrând
un martor de 20 cm, fiind perpendiculară pe S 6. Au fost
identificate următoarele tipuri de complexe: morminte de
incinera!ie, un mormânt de inhuma!ie, două gropi cu caracter
neprecizat, ziduri de piatră delimitând o platformă şi un perete
de lemn.
Platforma a fost identificată în campania 2001, in
partea estică a sec!iunii S 3, c. 5 7. Aceasta este delimitată
în partea nordică de traiectul zidului Z 3, iar înspre E şi V de Z
5, respectiv Z 4. În S 7, c. 2 - 3, au fost identificate limitele
acestei platforme. Astfel, dimensiunile ei sunt: 4,20 (E V) şi
3,50/3,60 (N - S). Substruc!ia platformei a fost realizată din
bolovani de râu amestecaţi cu pietriş. Partea superioară a
-

-
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acesteia a fost finisată cu mortar, cotă care marchează şi un
nivel de călcare in faza de funcţionare a incintei funerare
amintite (nivelul in cauză corespunde cu cel al crepidei
zidurilor incintei). Lucrările de construcţie a platfonmei au fost
sesizate in partea sudică a acesteia, sub forma unor straturi
de balast alterna! cu mortar şi material ceramic şi tegular rulat
- contextele 20 şi 36. Lângă această platformă au fost
identificate două bucă� de plumb care păstrează in interior
amprentele unor scoabe de metal. Acestea puteau fi utilizate
la fixarea unor monumente funerare (sarcofage, statui).
Paralel cu latura sudică a platformei, corespunzător
nivelului arheologic dat de aceasta, s-a conturat o structură
liniară având aspectul unei benzi late de aproximativ 50 cm.
Această structură (P 6), foarte puţin adâncă (0, 10-0,1 5 m), a
fost identificată şi in S 5/2002 şi S 2/2001 , având acelaşi
traiect, paralel cu Z 3. Funcţionalitatea acesteia rămâne încă
imprecisă; se poate preciza însă că P 1 2 apa�ine unor
structuri constructive diferite de cea din care fac parte P 1 - P
1 1 , P 1 3, P 1 4 - care apa�in celui mai timpuriu nivel
arheologic, anterior necropoleP.
Morminte de incineraţie - complexele G 46 - G 51 ,
probabil G 53 (cercetare nefinalizată).
G 46 Localizare: S 7, c 1 . Dimensiuni: 0,40 x 0,35
m. Complexul, pa�ial distrus, este delimitat pe două laturi de
două tegulae dispuse in cant. Inventar: un opaiţ.
G 47 Localizare: S 7, c 1 . Dimensiunile gropii: 0,80 x
0,75 m. Groapa nearsă. Inventarul (urcior, oală, terra sigillata
locală, căniţă, capac, acetabulum, opaiţ - fragmentare, cuie,
oase) a fost depus împreună cu resturi din rug.
G 48. Localizare: S 7, c 5. Descoperit pa�ial. Inventar: două
turibula fragmentare, fragmente dintr-o oală, un vas de sticlă
fragmentar, patru cuie.
G 49. Localizare: S 7, c 5-6. Dimensiunile gropii: 1 ,1 O x 0,40
m. Orientare: ENE - VSV. Groapa nearsă a fost pa�ial
distrusă de amenajările ulterioare ale platformei. Inventar:
fragmente din două oale, un capac, o farfurie, un fragment de
terra sigillata locală, un fragment de terra sigillata de import,
un cui, cărbune, oase calcinate
G 50 Localizare: S 7, c 4-5. Dimensiuni: 1 ,90 x 0,80 m.
Orientare: ENE - VSV. - mormânt cu groapa arsă. Forma
gropii este aproximativ dreptunghiulară in plan orizontal, iar in
profil se distinge o treaptă. Construcţia funerară a fost
realizată din tegule dispuse pe marginea gropii, mormântul
fiind acoperit cu o lespede de gresie (fragmentară). Inventar:
fragmente din două oale, un castron, un opaiţ intreg, as
(Antoninus Pius pentru Diva Faustina 1, datare post 141 p.
Chr.)2, o cochilie fragmentară, cărbune.
G 51 . Localizare: S 7, c 6. Dimensiunile gropii: 1 ,1 5 x 0,55 cm.
Orientare: ENE - VSV. Groapă nearsă. Inventar: fragmente
ceramice nedeterminabile.
G 52. Localizare: S 7, c 1 -4. Dimensiuni: 1 ,00 x 0,45 m.
Orientare: E - V. Cameră funerară construită din cărămidă,
acoperită cu o lespede de gresie (fragmentară). Inventar:
urcior intreg, bul/a (pandantiv de bronz cu rol apotropaic),
colier compus din trei scoici perforate, o piesă de os, o piesă
de chihlimbar şi un dupondius perforat în trei locuri (M.
Aurelius, post 178 p. Ch.), vase ceramice întregibile şi
scheletul răvăşit al unui copil.

G 53 Localizare: S 7, c 4. Descoperit pa�ial.
Orientare: ENE - VSV. Complexul reprezintă un mormânt ale
cărui limite sunt marcate de tegule dispuse în cani. Inventar:
căniţă întreagă cu o toartă, patru cuie şi oase calcinate.
Gropi cu funcţionalitate neprecizată: G 54 şi G 55 (S
7, c.4).
Z 6 este realizat din bolovani de râu de dimensiuni
mari. Faţa vestică a acestuia este marcată de şase bolovani
făţuiţi doar pe o latură. Intervalul dintre Z 6 şi Z 2 (limita estică
a incintei A) este de 1 ,50 m. Z 6 nu este un zid propriu-zis, el
pare, mai degrabă, menit să susţină o po�iune mai ridicată,
rezultată probabil în urma realizării mormintelor G 50, G 53
etc. Date suplimentare vor putea fi aduse de finalizarea
cercetării acestei suprafete.
În caroul c 5 � fost identificată, parţial, amprenta
unei structuri liniare, având aspectul unui perete (P 14),
orientat aproximativ N - S, apa�inând unei construcţii
corespunzătoare primului nivel arheologic, fiind suprapus
parţial de mormântului G 49.
În nivelul cel mai timpuriu au fost angrenate
fragmente atipice de ceramică preistorică.
Cercetarea arheologică a suprafeţei S 7 nu a putut fi
finalizată datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile şi a
fo�ei de muncă insuficiente.
A fost realizată ridicarea topografică (Dorin Ursuţiu MNIT, in sistem de coordonate Stereo 70) a săpăturilor
arheologice din campaniile 2001 - 2003, a drumului roman, a
săpăturilor realizate la inceputul deceniului nouă, a
mausoleului " , precum şi a unor descoperiri mai importante
"rezultate
din periegheze efectuate in zona necropolei de E a
Sarmizegetusei.
Inventarierea, desenarea şi prelucarea primară a
materialului ceramic au fost efectuate de către Raluca
Nicolicea şi Mariana Egri (MCDR Deva).
Ptanşa 62-A.

Note:
1 . F. Marcu, Virginia Rădeanu, O. Ţentea, Golania Ulpia
Traiana Sarmizegetusa. Necropola Estică. CCA 2002, p. 276;
F. Marcu, Virginia Rădeanu, O. Ţentea, Golania Ulpia Traiana
Sarmizegetusa. Necropola Estică. CCA 2003, 269.
2. Determinările monedelor amintite în acest raport au fost
realizate de dr. Cristian Găzdac (IAIA Cluj).
1 67. Satu Nou, corn. Oltina, jud. Constanţa
Punct: Valea lui Voicu, Vadu Vacilor
Cod sit: 62510.02, 62510.03

Colectiv: Niculae Conovici - responsabil, Anca Ganciu (IAB),
Mihai lrimia (UO Constanţa),

Săpături sistematice, desfăşurate in perioada 4.0823.08.2003. Fondurile au fost asigurate de IAB, iar diurna,
cazarea şi transportul de M. lrimia din partea MINAC.
A fost încheiată cercetarea secţiunii magistrale S 11
de pe Platoul li, prin definitivarea prelungirii nordice. S-a trecut
la astuparea în continuare a S 11 de la Valea lui Voicu. S-a
executat parţial sondajul in S 1 Vadu Vacilor, iar partea
terminată a fost parţial astupată.
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Valea lui Voicu
S-a cercetat Gr. 42, hallstattiană, uşor tronconică, in
dreptul ţăruşului 16 N al S 11. D 0,60-0,70 m, a = 0,40 m.
Fundul este bătătorit şi lutuit. Umplutura conţine cenuşă,
pietre, fragmente ceramice, un dinte de animal, oase puţine,
fragmente de lipitură. Remarcăm fragmente de vas cu pereţii
groşi, de culoare roşcată. Pe fundul gropii, spre S, apare o
lespede de dimensiuni mijlocii şi o piatră mai mică. Se
completează desenul S Il şi se fotografiază. Simultan şi in
continuare se astupă S 11 in zona valului şi a şanţului de
apărare. Se reuşeşte să fie umplut aici cea. 2/3.
Vadu Vacilor
S 1 este trasată de-a lungul malului, singura zonă
neimpădurită. La inceput are 52 m pe o lăţime de 2 m, apoi se
prelungeşte spre N şi ajunge la 62 m. Este orientată NNE 3 1
- ssv 21 1'.
Primele rânduri de cazma dau material amestecat
getic şi grecesc, pietre şi silexuri. Oase nu apar. Solul este
perforat de galerii de animale, unele care sunt active încă.
Cel mai nou nivel arheologic apare la -0,55 -0,65 m.
Aici ies primele oase, corodate din cauza solului acid. Nivelul
se materializează astfel:
- C 1 N - aglomerare oblică de pietre şi cioburi, orientată SSV 
NNE. Ea merge până la -0,85 m dar mai rar.
- C 2, -0,56 -0,60 m - vatră mare (cuptor cu substrucţie de
piatră), având spre N cioburi (intre care un fund de kantharos
attic) şi pietre.
- C 3, -0,50 m - fragment de zgură de fier; fragment de
strachină din Hallstat, purtată.
- C 8-9, la răzuială apare o groapă care se adânceşte mult in
jos, in malul de E (Gr. 2, cu d = 1 ,37 m şi a = 0,86 m). Este
plină cu pământ brun, fragmente ceramice şi pietre mici. Ar
putea fi recentă (?)
- C. 1 1 , -0,50 m - aglomerare oblică (orientată SSE-NNV) de
pietre, fragmente de vatră şi cioburi de amfore.
- C. 1 2, -0,45 m - toartă de amforă Cnidos cu ştampilă şi un
fragment de cupă turnată cu decor in relief (grecească).
- C. 14, -0,50 m - fragment de râşniţă primitivă; - 0,63 m fragmente ceramice şi pietre inspre malul de V.
- C. 1 5, -0,60 m - lespede de piatră.
- La începutul C 1 6, la -0,63 m, apar două fragmente de chiup
din pastă roşie cu nisip; sub chiup apar fragmente mari de
amfore, totul peste o lespede destul de mare de piatră. Apare
şi un fragment de zgură sticloasă. Alte fragmente de chiup şi o
greutate de piatră perforată şi arsă apar in c. 1 7.
- C. 23-26 se adânceşte groapa unui bordei bogat in
materiale: fragmente ceramice getice (borcane, căţuie,
fructiere, căni, chiup, creuzet) şi greceşti (între care amfore
ştampilate de Rhodos şi Cnidos, amfore de Sinope, kantharoi,
lagynoi), fusaiole, plăsea fragmentară din os, oase corodate,
pietre, cărbune, cenuşă şi fragmente hallstattiene şi un
zdrobitor de piatră purtate. La baza complexului (bordei?) se
află un strat subţire de cărbune la -1 ,15 m, suprapunând direct
solul viu.
- C 22 - 23, in profilul estic, Gr. 7, de formă alungită (bordei?).
De aici apare un fragment de toartă de Rhodos. Adâncimea
este de 0,60 m în solul viu, cu un diametru de 2,20 m.
Apartenenţa la nivel este incertă.
=

'

Nivelul următor apare la -0,80 -0,90 m. De acesta
apa�in in mod sigur următoarele complexe:
- C 3N - 4N, -0,90 m, zonă cenuşie de formă aproximativ
ovală, cu material: oase, pietre, ceramică lucrată cu mâna şi
la roată, arsură. Dimensiunile sunt de aproximativ 1 ,40 x 2,20
m. incluzând cuptorul din C 4N.
- C 4N, fragment vatră răsturnată (cuptor dezafectat). de
formă circulară. In zonă apar fragmente de amfore, castron
lucrat cu mâna, oase de animale mari, toartă de Rhodos. Sub
resturile de vatră apar fragmente ceramice, oase şi pietre.
Sub ele apare Gr. 8, de formă circulară, 0=1 ,05 m, a=0.460,47 m, conţinând fragmente de amforă, fragmente ceramice
lucrate cu mâna şi la roată, fragmente de vatră decorată,
oase, toartă Cos, pietre.
- La -1 ,1 O m, spre malul de E, groapă tronconică, care se
adânceşte în solul viu (Gr. 5). Dimensiuni; d = 0,82 x 0,73 m,
O = 1 ,77 m, a = 1 ,34 m. Nu a fost terminată. Inventarul este
bogat in ceramică, dintre care amintim to�i ştampilate de
amfore de Cnidos şi Rhodos, fragment attic cu palmetă
ştanţată, strachină cu prag, căni (una cu toartă in torsadă),
fragmente de altar cu decor liniar ş.a. Mai ies multe pietre
(marcând primul nivel de cuptorire), lipitură, cărbune, ocru,
fragment de râşniţă grecească, bulgări de pământ ars, bulgăre
de minereu (?) etc. Se pot observa două nivele de cuptorire a
gropii.
- C 5, se conturează o groapă cilindrică, puţin adâncă (Gr. 1 )
de consistenţă variabilă din cauza galeriilor de animale, cu
diametru! de 1 m. Se adânceşte cea. 0,25 m. Conţine puţine
fragmente ceramice (un fragment de amforă, o buză de
castron cu marginea invazată - Hallstatt, piatră, câteva
fragmente ceramice foarte mici, toate in jumătatea nordică).
Coboară la -1 ,25 m. Nu are consistenţă de groapă, foarte
puţină cenuşă, in schimb au apărut granule de cărbune.
- C 1 1 - cele două pă�i superioare de amfore (1 Cnidos şi 1
Sinope), aflate la -0,80 m sub aglomerarea oblică de la -0,50
m. suprapun Gr. 4.
- C 1 0-1 1 , in malul de E, la răzuială apare o groapă alungită
(bordei?), cu adâncimea de 0,30 m, având în partea de S o
groapă în formă de sac, cu cenuşă, cărbune, pietre,
fragmente de vase lucrate cu mâna şi la roată (vas
bitronconic, buză castron lucrat la roată). fragment de vatră,
fragmente de amfore în bordei se afla pământ brun, destul de
tare, cu fragmente ceramice, in special amfore şi oase. Gr. 4,
intra jumătate in malul de E, avea diametru! maxim de 1 ,60 m
şi adâncimea de 1 ,58 m in partea de S şi conţinea: fragmente
de altar decorat cu şnurul, fragmente ceramice puţine (intre
care de chiup), oase. Nu a fost terminată, intrând in mal.
- C 12, -0,90 - 1 ,37 apare Gr. 3 - de formă cilindric-ovală, cu
diametrele de 1 ,35 x 1 , 1 O m. Conţinea cenuşă, puţine resturi
de arsură, pietre de râu, două fragmente hallstattiene, două
fragmente de amforă.
- C. 14, Gr. 6, cilindrică, D = 1 ,22 m şi a = 0,40 m, intră in
malul de E. Conţinea puţine fragmente ceramice lucrate cu
mâna (castron, borcan, fragmente de amforă), pietre mici, lut
ars.
Nu a fost descoperit aici un nivel hallstattian, ci doar
materiale purtate. Este dificil de stabilit unde începe solul viu,
datorită gropilor şi găurilor de animale care se suprapun.
Se astupă in C 1 5-20, fără a se termina lucrul.
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întregul material arheologic recoltat este transportat
şi depozitat la MINAC. Aici el este curăţat, restaurat,
conservat, inventariat, fotografiat şi desenat in vederea
publicării. Cel mai reprezentativ este expus. Pentru studiu
este necesară prezenţa la Constanţa a intregului colectiv de
cercetare cel puţin 3 - 4 săptămâni pe an, ceea ce nu s-a
întâmplat până acum.
Planşa 62-B.

Bibliografie:

Aşezarea getică fortificată de la Satu Nou -"Valea lui Voicu"
(corn. O/tina, jud. Constanţa). Raport preliminar, Thraco

Dacica 1 O, 1989, p. 1 1 5-1 54;

Săpăturile arheologice in aşezarea getică fortificată de la Satu
Nou, corn. O/tina - campania 1989, Pontica 23, 1 990, p. 81-

96;

Timbres amphoriques et autres inscriptions ceramiques
decouverts a Satu Nou (comm. d'Oitina, dep. de Constantza),

Dacia NS 35, 1 991 , p. 1 39-1 76;

Descoperiri hallstattiene in zona davei getice de la Satu Nou,
corn. O/tina, jud. Constanţa, Pontica 26, 1 993, p.51 -1 14;
Noi date arheologice privind inceputurile culturii Poieneşti Lukaşevka şi prezenţa bastamilor in Dobrogea, SCIVA 43,

1 992, 1 , p.3-1 4 (autor N. Conovici).

Sistemul defensiv al davei getice de la Satu Nou-Valea lui
Voicu, Studia in honorem Ion Niculiţă, Chişinău 1999, p. 196-

21 1 .

Rezultatele cercetărilor au fost făcute cunoscute la
diferite manifestări ştiinţifice. Alte studii sunt în pregătire. De
asemenea, fiecare campanie a fost prezentată la sesiunile
anuale prin rapoarte preliminare de săpătură şi figurează in
CCA începând cu anul 1 995.
Resume
Valea lui Voicu
On a fini S 11 N, avec la decouverte de la Fosse 42,
hallstattienne. On a continue le remplissage de la zone de la
fosse et du vallum de defense du Plateau 11 (ca 2/3 realise).
Vadu Vacilor.
Nous avans commence S 1 magistrale sur la câte
Ouest du promontoire, pour etablir la stratigraphie . et la
chronologie du site. Nous savions de l'etude �es t1mbre�
amphoriques ainsi que par comparaison avec le s1te Valea lUI
Voicu, qu'ici habitait la meme population �urant le 11 s. av. J.
C. Nous avans decouvert deux niveaux Getes du lle s. et de�
materiaux epars de l'epoque du Hallstatt. Pour le lle s., 11
s'agît des agglomerations de pierre et tessons, des huttes,
des fous et des fosses. Les amphores timbrees ou non de
Rhodes, Cnide, Cos et Sinope et les autres importation�
grecques datent avec precision le site. La partie non occupe
par les complexes a ete remplie.
1 68. Săbăoani, corn. Săbăoani, jud. Neamţ
Punct: La Bisericuţă, La Izvoare
Cod sit: 124215. 02, 124215.05

c a n' pa n : c:

2003

Principalele obiective din campania 2003 au fost
conservarea şi restaurarea celor două cuptoare de ars piatră
din sec. al XIV-lea, în primul punct, precum şi finalizarea
săpăturilor arheologice din aşezarea şi necropola Sântana de
Mureş in cel de-al doilea punct.
Cuptorul nr. 1 , cel mai mic, restaurat în proporţie de
50% încă din anii descoperirii lor de către Domniţa Hordilă şi
restauratorii de la MI Roman, a fost conservat, realizându-se,
mai întâi stabilitatea suportului de pământ, apoi asigurarea
unui schelet metalic pentru prinderea porţiunilor de pereţi
dislocate şi completarea zonelor distruse, curăţirea pragului şi
a porţiunii de var păstrate din sec. al XIV-lea, după care s-a
realizat impregnarea şi peliculizarea.
Cuptorul nr. 2, distrus în parte încă din sec. al XIV
lea, a fost refăcut refolosindu-se porţiunile de pereţi păstrate
mai bine şi fragmentele dislocate, găsite în interiorul lui. S-a
procedat la o reconstituire a pereţilor prin turnarea unui strat
de beton armat, la care s-a ataşat, cu ajutorul unei armături
metalice, un perete care imită pământul ars al cuptorului, aşa
cum a fost el descoperit. in două zone ale cuptorului s-au
montat şi fragmentele de lipitură zgurificată, care s-a mai putut
recupera. În acelaşi mod s-a reconstituit şi gura de foc.
intreaga reconstituire şi restaurare a cuptorului nr. 2 a fost
executată după aceleaşi metode ca la cuptorul nr. 1 ,
rămânând ca pentru anul 2004 să se facă impregnarea şi
peliculizarea finală, care nu a putut fi realizată în acest an din
cauza temperaturilor scăzute.
in lunile septembrie şi octombrie 2003, paralel cu
restaurarea cuptoarelor, au fost efectuate cercetări
arheologice în obiectivele datate în sec. al IV-lea p. Chr. de La
Izvoare.
Au fost trasate trei sectiuni: S XXV, XXVI şi XXVII,
cu lungimea de 26 x 2,5 m, 21 � 2 m şi 20 x 2 m în zonele
deja amintite. Rezultatele au fost concludent�, p rin aceea că
atât spre S cât şi spre V s-a_ putut dehm1ta _1nt1nderea
necropolei din această perioadă. In secţiunile săpate au fost
surprinse alte materiale şi complexe, care aparţin epocii neo
eneolitice, epocii bronzului, primei epoci a fierului, sec. 11 - III
p. Chr., sec. VI - VII şi sec. XIV - XV. Din aceste perioade au
fost descoperite, mai ales, ceramică şi câteva obiecte din fier.
În nivelul de sec. 11 III a fost descoperită şi o monedă
imperială romană. în S XXVII a mai fost surprins un mormânt
de inhumaţie aparţinând unui copil.
Dintre complexele cercetate remarcam cateva
bordeie, resturile unor cuptoare de copt pâine şi gropi cu
resturi menajere din sec. VI - VII şi din evul mediu. Toate au
dat un material arheologic foarte interesant.
-

_

_

1 69. Săcelu, corn. Săcelu, jud. Gorj.
Grui; Turiţa
Cod sit: 8 1 781.04, 8 1 763. 0 1

Punct:

Colectiv: Vasile Marinoiu - responsabil, Dumitru Hortopan,
Mădălina Mărgineanu (MJ Gorj)

Colectiv: Vasile Ursachi - responsabil: George Hance�nu
(CMJ Neamţ), Domniţa Hordilă, Petru Vomescu (CMIA Bacau)
_

Campania arheologică din anul 2003 de la Săcelu s�
a desfăşurat in intervalul 4 - 22 august în punctele Grw. ŞI
Turiţa.
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in punctul "Grui" cercetările au avut drept obiectiv principal
verificarea existenţei unor eventuale complexe funerare, aici
presupunându-se că ar fi necropola romană. Săpăturile s-au
efectuat pe terenurile private ale locuitorilor din satul Hăieşti
care le exploatează agricol.
Au fost trasate două casete (C 1/2003 = 2 x 2 m şi C
2/2003 =2 x 2 m) şi o secţiune (S 1/2003 = 7 x 2 m) care deşi
au fost adâncite până la 0,50 - 0,70 m nu au dus la
descoperirea unor materiale arheologice de epocă romană,
terenul fiind intens exploatat, în ultimii ani, din punct de vedere
agricol, iar acest fapt a dus la distrugerea vestigiilor antice. Ca
urmare a acestui fapt, cercetările arheologice de la Săcelu s
au desfăşurat în aşezarea rurală romană din punctul Turiţa,
situat pe malul drept al răului Blahniţa în apropierea
săpăturilor efectuate de Petre Gherghe în anii 1983-1 984 1 •
A fost trasată o secţiune, S 1/2003 = 8 x 2 m şi s-au
deschis două casete (C 1/2003 = 2 x 2 m şi C 2/2003 = 2 x 1
m).
Secţiunea S 1/2003 este orientată E -V fiind paralelă
cu drumul comunal Săcelu - Hăieşti. Comparativ cu săpăturile
realizate de P. Gherghe care a surprins fundaţiile unor
locuinţe, S 1/2003 nu a evidenţiat nici un element constructiv.
Materialul arheologic descoperit este fragmentar,
fiind reprezentat de vase lucrate în special la roată şi mai
puţin cu mâna de culoare roşie, cenuşie sau albă (oale,
castroane, străchini, afumători, fructiere, imitaţii de terra
sigillata etc.), care se regăsesc din punct de vedere tipologie
şi în lucrarea lui Gh. Popilian2 , precum şi fragmente din două
opaiţe. S-au mai descoperit fragmente de vase din sticlă,
piese din bronz (o fibulă) şi fier (un piron, alte fragmente de
formă nedefinită). Totuşi materialele descoperite indică faptul
că suntem în apropierea unei locuinţe de epocă romană.
Din punct de vedere stratigrafic, între O -o, 12 m se
afiă stratul vegetal, între -0,14 -0,68 m este stratul de cultură
romană, iar de la -0,68 m începe pământul steril din punct de
vedere arheologic.
Casetele C 1 şi C 2/2003 au fost deschise lângă
secţiunea S 1/2003, însă au furnizat doar materiale
arheologice romane în stare fragmentară, care constau în
vase ceramice lucrate cu roata sau cu mâna de culoare roşie
său cenuşie şi din sticlă. Stratigrafia celor două casete este
similară secţiunii S 1/2003.
Cercetările arheologice viitoare vor avea drept
obiectiv investigarea unor eventuale elemente constructive
care ar avea legătură cu cele reliefate în campaniile efectuate
la sfârşitul veacului

--

_

;

-

pots, bronze pieces etc. which are !rom the 2nd - 3rd centuries
A.D.
1 70. Sâncrăieni, corn. Sâncrăieni, jud. Harghita
Punct: Câmpul de sus
Cod sit: 85699.04

Colectiv: Valeriu Cavruc - responsabil, Dan Buzea (MCR)

În perioada 02-20.09.2003, în scopul eliberării
terenului de sarcină arheologică în zona lucrării Conducta de
transport Dn. 400 x 40 bar Tuşnad - Miercurea-Ciuc şi
racorduri de gaze naturale şi SRM-uri de predare pentru
localităţile Cozmeni, Sânmartin, Ciuc Sângiorgiu şi Sâncrăieni,
jud. Harghita au fost efectuate cercetări arheologice de
salvare.
La cea. 600 - 800 m S de la marginea satului
Sâncrăieni, jud. Harghita, între DN 1 2 şi calea ferată Sfântu
Gheorghe - Miercurea-Ciuc, 500 m NE de Olt, pe prima terasă
a acestuia, pe traseul conductei de gaz metan, în timpul
lucrărilor de excavaţie a şanţului pentru conductă, au fost
descoperite urme de locuire din neolitic, epoca bronzului,
prima epocă a fierului şi perioada medievală. Examinarea
terenului a arătat că acestea sunt răspândite pe o suprafaţă
de cea. 200 x 80 m, conducta afectând doar extremitatea de E
a situ lui. Situl nu a fost până acum consemnat în literatură.
În scopul salvării vestigiilor arheologice afectate de
şanţ, de-a lungul conductei de gaz metan au fost deschise
şase secţiuni (S) însumând suprafaţa de 396 m2.
� (28 x 4 m). În stratul arabil, până la adâncimea de 0,30 m,
au fost descoperite materiale arheologice sporadice. Între
adâncimea de 0,30 şi 0,50 m, solul a fost de culoare brun
cenuşie, în amestec cu fragmente ceramice, lipitură arsă şi
oase de animale. La adâncimi între -0,50 şi -0,80 m a apărut
stratul steril - sol nisipos de culoare galbenă. Materialul
arheologic descoperit în S 1 a fost relativ sărac: 185 fragmente
ceramice, 5 fragmente de oase de animale, 85 fragmente de
lipitură, 4 piese de fier şi 5 pietre neprelucrate. Predomina
ceramica din prima epocă a fierului (151 fragmente). 1 3
fragmente ceramice apa�in epocii bronzului, restul
materialului ceramic aparţinând perioadei moderne.
U (32 x 4 m) prezenta aceeaşi stratigrafie ca şi S 1 .
Materialul arheologic descoperit include 93 fragmente
ceramice, 18 fragmente de lipitură, 14 fragmente de oase de
animale, 1 corn, şi 2 pietre neprelucrate. Predomina ceramica
din prima epocă a fierului (77 fragmente), dintre care se
remarcă fragmente ale unei amfore din pastă semifină, de
culoare roşie în interior şi neagră pe exterior, bine lustruită şi
decorată pe corp cu caneluri late dispuse în valuri. 15
fragmente ceramice au fost atribuite epocii bronzului, 2
fragmente ceramice datează probabil din sec. IV-VI. Restul
materialului ceramic aparţine perioadei moderne .
.s.J!l (28 x 2 m) avea aceeaşi stratigrafie ca şi S 1 şi 1 1 .
Materialul descoperit în stratul de cultură cuprinde 59
fragmente ceramice, 25 fragmente de lipitură, 2 pietre
neprelucrate. Predomina ceramica din prima epocă a fierului
(37 fragmente). Au mai fost descoperite 2 fragmente ceramice
din epoca bronzului, 2 din neolitic, un fragment din sec. al IV
lea şi 15 din perioada modernă.

Note:
1 . P. Gherghe,

Dovezi ale continuităţii dacice in aşezarea
romană de la Săcelu, ArhOit SN 4, 1985, p. 47-57.
2. Gh. Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1976,

passim.

The archaeological research from Săcelu-Grui in
2003 did not permit the discovery of the supposed tombs.
This research was made near the last decade
diggings. In that area we discovered common pottery, glass
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in cuprinsul S III au fost descoperite şi cercetate
două complexe (Cmp) adâncite. Cmp. 1 - o groapă
dreptunghiulară (2 x 1 m) cu pereţii şi fundul drept - a fost
descoperit la adâncimea de 0,70 m. Umplutura - pământ
negru puternic pigmentat cu resturi de lemn carbonizat şi
fragmente de lipitură de culoare roşie. În interior, în jumătatea
de E a gropii, se aflau resturile unei instalaţii de foc. Urmele
acesteia se prezentau sub forma unei aglomerări de
fragmente mari de lipitură arsă şi cenuşă neagră, printre care
se aflau fragmente de oase calcinate. fragmente ceramice cu
urme de ardere secundară, fragmente de piese de fier şi
câteva grăunţe de cereale carbonizate. Aceste urme erau
răspândite pe suprafaţa de 1 x 1 m. Judecând după urmele
pereţilor instalaţiei in situ s-a constatat că, camera de ardere a
fost de formă dreptunghiulară. În dreptul instalaţiei de foc, pe
fundul gropii, a fost surprinsă o aglomerare de arsură de
culoare neagră. Inventarul arheologic găsit în Cmp. 1 include:
30 fragmente ceramice, 42 fragmente de lipitură, 39
fragmente de oase de animale, 5 pietre neprelucrate, precum
şi 9 piese de fier, unele întregi, altele fragmentare: un brăzdar
de plug, o ţesală, o foarfecă, un cui cu capul inelar, un piron şi
4 fragmente de cercuri de butoi (?). Inventarul ceramic
apa�ine mai multor epoci - de la prima epocă a fierului până
la sec. al Xlii-lea, predominând materialele medievale,
acestea fiind găsite inclusiv pe fundul gropii.
Cmp. 2 - o groapă dreptunghiulară cu pereţii în pantă uşoară
spre interior şi fundul drept ( 1 ,80 x 0,80 cm, adâncimea 0,70
m de la suprafaţa actuală a terenului) - a fost descoperit cu
O, 1 O m deasupra nivelul solului steril. Umplutura - pământ
negru tasat. Fără inventar.
S IV ( 10 x 2 m) a fost deschisă la NV de S III, pe panta văii ce
delimitează aşezarea dinspre NNV. Grosimea stratului arabil 
sub 0,20 m. intre adâncimile de 0,20 şi 0,30 m pământul era
de culoare cenuşie, cu mult nisip. Solul steril (nisip galben) a
apărut la adâncimea de 0,30-0,40 m. Stratul de cultură a fost
foarte sărac, în toată secţiunea găsindu-se doar 23 fragmente
ceramice şi 15 fragmente de lipitură. Predomina materialul
ceramic din prima epocă a fierului, doar 2 fragmente ceramice
apartinând epocii bronzului. A mai fost descoperit un piron din
fier �u capul pătrat. in S IV a fost descoperit şi cercetat un
complex (Cmp. 3)
Cmp. 3 - urmele unui şanţ orientat de-a lungul malului terasei
- a fost surprins la nivelul solului steril. El avea lăţimea de
1 ,30-1 ,60 m şi adâncimea de 0,30·0,40 cm. Umplutura pământ negru, afânat cu multe resturi de lemn carbonizat şi
fragmente de lipitură de culoare roşie. in partea sa de E,
inclusiv pe fund, au fost descoperite resturi menajere
moderne. Pereţii şanţului au fost în pantă spre interior, iar
fundul drept. Printre resturile menajere moderne au fost
descoperite: un fragment ceramic din epoca bronzului; un
fragment din epocă nedeterminată şi 3 fragmente de lipitură.
S V (12 x 2 m) a fost deschisă la E de S IV. Stratul arabil gros
de cea. 0,20 m conţinea câteva fragmente ceramice rulate.
Între adâncimile de 0,20 şi 0,40 m a apărut pământ nisipos de
culoare maroniu-gălbui, în care au fost găsite materiale
arheologice sporadice. La adâncimea de 0,40 m a apărut
stratul steril - nisip galben. În S V s-au găsit: 10 fragmente
ceramice din prima epocă a fierului şi 2 fragmente ceramice
din perioadă modernă.

S VI (24 x 4 m) a fost deschisă la SE de S 1. Stratul arabil gros
de 0,30 m, a fost sărac din punct de vedere arheologic. intre
adâncimea de 0,30 şi 0,55 m, a apărut pământ de culoare
maronie, cu puţine materiale arheologice. La adâncimea de
0,55-0,70 m a apărut stratul steril - pământ galben nisipos.
Materialul arheologic din această secţiune este format din: 6
fragmente ceramice din prima epocă a fierului; 3 fragmente
ceramice de factură modernă şi un fragment de lipitură. Au
mai fost descoperite 2 obiecte de fier: un fragment de seceră
(?) şi un fragment de vârf ascuţit cu destinaţie necunoscută.
În urma săpăturilor arheologice de salvare au fost
descoperite resturile unor locuiri succesive din neolitic, epoca
bronzului, prima epocă a fierului, sec. IV - VI, şi sec. XII- XIII.
Zona afectată de săpături reprezintă periferia de E a aşezării,
al cărei centru se află spre V, ocupând terasa Oltului, până în
apropierea căii ferate.
Materialul arheologic se află la depozitul MCR şi
este în curs de prelucrare, restaurare şi conservare.
171 . Sânnicolau Mare, jud. Timiş
Punct: Se/işte
Cod sit: 155537.03

Colectiv: Adrian Bejan - responsabil, Liviu Măruia (UV
Timişoara), Marius Grec (Univ. Arad)

Situl arheologic Sânnicolau Mare- Selişte se află la
500 m de ieşirea din oraşul Sânnicolau, pe şoseaua spre
municipiul Arad, pe latura nordică a şoselei. Terenul este
proprietatea primăriei din Sânnicolau Mare care îl închiriază
localnicilor sub formă de parcele.
Cercetări arheologice sistematice începând din anul
1995. S-a stabilit stratigrafia sitului, succesiunea nivelelor de
locuire şi zonele cu pondere maximă pentru fiecare nivel. Din
anul 2000 s-a iniţiat o a doua etapă de cercetare pentru a se
determina raportul dintre complexele de locuire. S-au
descoperit până în prezent, în cele 24 de secţiuni practicate
(cu casetele adiacente), următoarele complexe de locuire:
- epoca bronzului: un segment al şanţului de apărare şi două
morminte de incineraţie în urnă.
- epoca postromană (sec. IIIN - VI)· patru locuinţe, cinci gropi
de provizii, cinci vetre de cuptor, două morminte de inhumaţie,
segmente de şanţuri care, probabil, despă�eau complexele
de locuire. În campaniile anului 2002-2003, pe o lungime de
15 m în secţiune, s-a degaja! un şanţ care, probabil, înconjura
un complex de locuire. S-au surprins două laturi şi unghiul
rotunjit dintre ele;
- sec. VIII IX- o locuinţă;
- sec. XI XII- nouăsprezece locuinţe, două cuptoare, o vatră
exterioară locuinţelor, şaisprezece gropi de provizii, şapte
gropi menajere;
- feudalismul dezvoltat treisprezece locuinţe, cincisprezece
gropi de provizii, o groapă menajeră, o vatră exterioară
locuinţei.
PNCA 6 (epocă postromană, sfârşitul mileniului 1 p.
Chr., feudalism timpuriu, feudalism târziu).
Caracter de şantier şcoală pentru practica de
specialitate a studenţilor din anul 1, secţiile istorie, istorie · o
limbă străină şi istorie · teologie.
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- studiul organizării habitatului în aşezările primului mileniu p.
Chr. şi în feudalism, precum şi stabilirea stratigrafiei sitului şi a
relaţiei dintre complexele de locuire.
Pe parcursul acestei campanii de investigaţii s-au
trasat trei secţiuni (S 1 S 3/ 2003, respectiv S 22 S 24),
având lungimi de 30 x 1 ,50 m. La acestea, acolo unde
desfăşurarea săpăturilor a impus-o, se adaugă trei casete
adiacente (C 1 C 3/2003). Un obiectiv important al
campaniei din 2003 a fost urmărirea complexelor postromane
apărute în 2002. S-au depistat în continuare cele două laturi
ale şanţului. Latura orientată cu aproximaţie N - S (puţin
curbată spre N) continuă în capătul nordic al secţiunii S
1/2003 (S 22). Înspre V, solul viu se ridică foarte sus, la
aproximativ 1 m de suprafaţă, complexele feudale eliminând
aproape în totalitate elementele de cultură mai vechi. În
aceste condiţii, latura care traversează secţiunea de la V spre
E se surprinde, cu dificultate, 0,05-0,06 m adâncime în solul
viu, pe o distanţă de aproximativ 3-3,30 m, între groapa de
provizii feudal timpurie şi G 1/2003 (groapă mare feudală)
(Gp. 10D. Orientarea şanţului este puţin oblică faţă de axa V 
E, orientată în general NV - SE.
Intentia noastră a fost să depistăm complexele
postromane di � interiorul celor două laturi ale şanţului. Încă
din 2002 s-a surprins la V de secţiunea S 2/2002 marginea
unei vetre (C. 4pr). În urma degajării a rezultat o vatră de mici
dimensiuni, cu axele de 0,80 x 1 ,1 O m. Stratul de arsură este
relativ subţire, dovedind o folosire nu prea îndelungată a sa.
La 1 m S de această vatră, într-o groapă circulară,
s-a degaja! partea inferioară a unui cuptor circular (C 5pr).
Pereţii cuptorului nu închid complet diametru! vetrei, spre S
rămânând o deschidere de aproximativ 0,3Q-0,40 m (gura
cuptorului?). Diametru! vetrei este de aproximativ 1 ,20 m
(puţin oval). Din zona ambelor vetre au rezultat câteva
fragmente ceramice cenuşii, lucrate la roată. În exteriorul
gropii circulare, spre SE, s-a degaja! o groapă de stâlp cu
diametru! de 0,40 m şi coborând până la adâncimea de 1 ,45
m (-0,45 m sub nivelul de călcare postroman).
Locuirile ulterioare, îndeosebi cele feudale, au
distrus majoritatea urmelor postromane care au mai putut
exista în zonă. Surprinzător, la V de cuptorul menţionat, în
cadrul secţiunii S 2/2003, a apărut un mormânt de epoca
bronzului distrus, din care s-a păstrat doar partea inferioară şi
din care s-au recuperat pa�ial urna (de dimensiuni relativ
mici) şi fragmente dintr-un alt vas din mormânt. S-au păstrat
relativ bine resturile osteologice ale cremaţiei, depuse în urnă,
dar amestecate cu pământul din surpare.
Materialul arheologic rezultat din săpătură este
reprezentat, în majoritatea covârşitoare a sa, îndeosebi din
ceramică, extrem de fragmentară, fără posibilităţi reale de
reconstituire. Ceramica este tipică şi specifică orizontului
cronologic căreia îi apa�ine, în totalitate fiind de uz curent şi
de provenienţă locală, fără a conţine vreun element mai
deosebit. Un caz deosebit îl reprezintă cele două vase
aparţinătoare mormântului de epoca bronzului care, chiar
dacă apăsarea pământului le-a distrus, se pot reîntregi, fiind
păstrate toate fragmentele componente. in această campanie
au apărut şi unele fragmente de obiecte din fier, extrem de
corodate şi greu identificabile, dintre care mentionăm unele
piese de harnaşament (psalii, pinteni rotunzi) şi obiecte de uz
-

-

-
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curent (cuţite de bucătărie). Materialul osteologie se înscrie în
nota specifică a sitului, fiind reprezentat îndeosebi de oase de
animale mari (probabil bovine, cabaline şi, eventual, porcine).
În campania acestui an au rezultat, în depunerile din jurul
vetrelor feudal timpurii, numeroase cochilii spiralice de melc,
cât şi oase şi solzi de peşte, elemente care fac indiciile
preferinţelor culinare ale localnicilor feudali. Întreg materialul
arheologic descoperit se află depozitat în depozitul de
arheologie al Catedrei de Istorie, la UV Timişoara, sala 31 1 .
Cercetare clasică, efectuată prin executarea de
secţiuni şi casete adiacente, care surprind stratigrafia şi
complexele arheologice pe verticală şi orizontală. Materialul
arheologic rezultat este transportat în depozitul de arheologie
al UV Timişoara pentru investigaţie arheologică şi
antropologică (scheletele din cele două morminte apărute
până în prezent). Terenul este reda! agriculturii după fiecare
campanie anuală. Nu au apărut, până în prezent, vestigi care
să impună protejarea lor pe loc. Punerea în valoare a
obiectivului se va face prin publicarea monografiei arheologice
şi prin studiile ştiinţifice care vor fi întocmite.
Următoarele campanii de cercetare pe platoul
Selişte de la Sânnicolau Mare vizează stabilirea relaţiilor
dintre complexele de locuire contemporane prin deschiderea
unor casete în care se urmăreşte stratigrafia orizontală pentru
a se putea deduce raportul care a existat între elementele de
habitat apa�inând aceluiaşi nivel cronologic. De asemenea se
vizează lămurirea succesiunii etapelor de locuire din preistorie
(epoca bronzului) şi până în feudalismul târziu (sec. XVII XVIII), prin departajarea clară a nivelelor de cultură specifice.
Totuşi considerăm că cercetarea respectivului sit se poate
apropia de final, rezultatele campaniilor de până acum
urmând să facă subiectul unei monografii.
Până la ora actuală nu au apărut elemente de
habitat care să impună restaurarea şi conservarea lor pe loc.
După fiecare campanie arheologică terenul este evacuat de
urmele excavaţiilor şi reda! agriculturii.
Bibliografie:
Cronicile anuale de cercetări arheologice publicate în
volumele sesiunilor anuale de rapoarte arheologice: Brăila
1996; Bucureşti 1997; Călăraşi 1998; Vaslui 1 999; Deva 2000;
Suceava 2001 ; Buzi aş 2002; Covasna 2003.
During the 9 years of archaeological research
carried in the Selişte point from Sânnicolau Mare the following
dwelling complexes resulted:
1. The mediaeval settlement (171h - 1 81h centuries), represented
by: 13 dwellings, 1 5 food storage pits, one dirt pit, and one
exterior fire paler.
Il. The early mediaeval settlement, represented by: 19
dwellings, 16 food storage pits, 7 dirt pits, 2 ovens and an
exterior fire plane.
III. The period !rom the end of the 15t Millennium A.D (8th - 91h
centuries), with one dwelling.
IV. Post Roman period, represented by 4 dwellings, 5 food
storage pits, 5 ovens, 2 tombs and 3 segments of the ditch
which probably separated the dwellings.

295
www.cimec.ro

C ro n ica cercetă rilor arh e o l og ice cl r n R o m �1il1a

V. The Bronze Age, revelled by the profile, carried though a
defence ditch and 2 cremation tombs destroyed (at one only
the bottom of the pit was kept).
1 72. Sântimbru, corn. Sântimbru. jud. Alba
Punct: Biserica Reformată
Cod sit: 7393.01

Colectiv: Marius-Mihai Ciută responsabil; Ileana Burnichioiu,
Călin Anghel, (Univ. Alba Iulia), studenţi ai Univ. Alba Iulia
·

Cercetarea arheologică a acestui obiectiv face parte
din grantul cu tema Biserica medievală din Sântimbru. Studiu
istoric, de artă şi problematica conservării şi a fost realizată cu
sprij inul logistic şi material al Univ. Alba Iulia şi al Ministerului
Educaţiei şi Cercetării. Campania anului 20031, desfăşurată în
perioada 1 8 septembrie - 2 octombrie, în baza autorizaţiei de
săpătură nr. 263/2003, a avut ca obiective principale
cercetarea, prin intermediul secţiunilor de control şi informare
stratigrafică, a arealului învecinat laturii nordice a navei
bisericii, în vederea surprinderii nivelurilor de fundare şi a
situaţiilor stratigrafice nederanjate, care să ofere indicii despre
fazele de constructie
parcurse de monument.
În urma 'unei prealabile documentări bibliografice şi
la faţa locului legată de rezultatele etapelor anterioare ale
cercetării2 - s-a deschis S 111/2003, cu dimensiunile de 1 2 x 2
m, orientată N - S, perpendiculară pe peretele nordic al navei3
şi pe jumătatea primului contrafort de la E - V, al navei (cel
aflat imediat spre V faţă de contrafortul care face legătura
dintre navă şi altar) (numit C 2). Extinderea secţiunii la 1 2 m s
a făcut pentru a atinge şi partea nordică a zidului de incintă al
bisericii (Z 1 ), relevat şi în campania anterioară pe E şi S4, dar
vizibil pe anumite po�iuni şi la suprafată.
Încă de la săparea primului nivel (decopertarea 00,30 m), au fost găsite în capătul sudic al secţiunii încastrate
pa�ial în fundatia navei două blocuri masive de calcar (de
provenienţă romană, refolosite), legate între ele cu mortar,
care au constituit soclul contrafortului unei faze mai vechi de
construcţie (notat C 1/2003), presupusă romanică. Blocul
dinspre E păstrează, pe toată lungimea, o scotie bine
profilată, iar cel dinspre V resturile unei teşituri realizate
ulterior, mai neglijent. Scotia şi teşitura contrafortului
corespund înălţimii la care se află, în vecinătate, dar şi pe alte
po�iuni - din partea de V a bisericii un soclu mai vechi,
marcat cu preponderenţă din cărămidă, dar şi piatră, în care
s-a cioplit aceeaşi scotie.
Tot la acest nivel (-0,10 -0,30 m), între carourile 4
7, a apărut şi prima lentilă de mortar amestecat cu fragmente
de ţigle, olane, cărămizi etc. Dealtfel, nivelurile următoare de
săpare, au relevat straturi şi lentile succesive, conţinând
materiale de construcţie şi provenind de la frecventele
restaurări şi reconstruiri pe care le-a suferit monumentul în
ultimele două secole. Aceste lucrări au deranjat profund
straturile şi nivelurile arheologice anterioare, până la
aproximativ -0,50 -0,60 m (pe alocuri chiar către ·0,80 -0,90
m). în imediata apropiere a peretelui bisericii (în carourile 7-8),
unde nivelul de călcare era aflat cu aproximativ O, 10-0,15 m
mai jos decât în restul secţiunii5, s-a relevat, exact în profilul
de V, extremitatea unei construcţii adosate contrafortului
•

·

·
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actual al bisericii, realizată probabil mai recent, din pietre
fasonate amestecate cu pietre de râu şi resturi de olane,
legate cu mortar.
Tot primul nivel de săpare a relevat. în caroul 1 ,
partea superioară a zidului de incintă, realizat din pietre de râu
de mari dimensiuni, prinse cu mortar. Grosimea zidului s-a
dovedit a fi de aproximativ 0,50-0,60 m, orientarea
segmentu!ui surprins în secţiune fiind SE - NV (cea. 2,5 m).
In caroul 8, la adâncimea de aproximativ 0,45-0.50
m a fost relevată centura de beton, cu o grosime de
aproximativ 0,40 m, adăugată, după toate probabilităţile, la o
restaurare de la începutul secolului XX. Aceasta s-a dovedit a
avea peste 1 m înălţime (1 , 15 m); şanţul care a fost executat
pentru realizarea cofragului de manşonare în care a fost
turnată (caracterizat printr-o culoare închisă, distinctă,
pigmentată puternic cu mortar şi cărămizi) a distrus toate
nivelurile şi straturile anterioare, adâncindu-se în sterilul
arheologic galben loessoid cu cel puţin 0,50 m. Pe fundul
gropii (G 1 1 ) s-a surprins o peliculă consistentă de ciment
amestecat cu alte materiale de construcţie.
La săparea acestui nivel, care corespunde în
extremitatea nordică unei faze de prăbuşire, spre interior, a
zidului de incintă au fost sesizate două gropi de mormânt (G 1
în caroul 2 şi G 2 în acelaşi carou, apa�inând epocii moderne)
care se adânceau mult în nivelurile anterioare, străpungând
atât o lentilă groasă de mortar (apa�inând cel mai probabil
momentului construcţiei zidului de incintă), precum şi alte
lentile de mortar şi pământ galben loessoid, mai recente decât
prima lentilă.
După depăşirea stratului de reconstrucţii succesive,
la adâncimea de 0,60 m, în urma răzuirii fundului secţiunii, s
au relevat (pa�ial sau integral) o serie de gropi de morminte
(peste 18) care se întretăiau, făcând astfel dificilă
recunoaşterea lor întocmai. Din acest motiv, gropi care nu au
putut fi sesizate iniţial au trebuit să fie numerotate cu terminaţii
de genul G 9A şi G 9bis, pentru a arăta proximitatea lor faţă
de o groapă anterior descoperită.
Din aceste gropi doar 8 au fost golite (M 1 - M 8),
dovedind prin poziţia lor stratigrafică şi prin adâncimea de la
care porneau că ar putea apa�ine unei epoci mai timpurii
(medievale). Din păcate, nici unul din mormintele descoperite
nu a prezentat inventar (cu excepţia sicriului din lemn şi a
cuielor din fier). Se pare că era o regulă ca defuncţii să fi fost
îngropaţi fără inventar, în cazul în care acestea nu au fost
jefuite. Unele dintre acestea au fost braconate încă din
vechime, lucru dovedit de pildă de M 1, de copil, al cărui sicriu
a fost deschis şi lăsat cu capacul deoparte. În preajma acestui
mormânt a fost descoperit şi unul din puţinele artefacte
arheologice, o piesă din bronz decorată în relief cu motive
florale, care a aparţinut probabil, legăturii unei cărţi. in
majoritatea cazurilor, gropile mormintelor sunt orientate E V,
existând însă multe cazuri când acestea prezintă devieri
notabile, sau chiar când ele ajung să fie orientate pe direcţia N
- S. Multitudinea inhumărilor practicate in acest areal de-a
lungul secolelor, a determinat frecvente intersectări şi
suprapuneri, frecvente fiind chiar cazurile în care gropi
moderne s-au suprapus aproape integral peste altele mai
vechi. La un moment dat al săpăturii, multitudinea
mormintelor, intersectate in cele mai bizare poziţii şi având
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consistenţe diferite ale solului de umplere (in funcţie de epoca
în care au fost realizate), a făcut aproape imposibilă
conturarea lor precisă, fiind rare situaţiile in care să fi rămas
porţiuni nederanjate de gropi.
Zidul adosat N - S (Z 2) la contrafortul aflat în
funcţiune (C 2) coboară la 1 m adâncime. Groapa de fundare
ii dovedeşte posterioritatea, prin faptul că tăia, atât groapa
contrafortului gotic (C 2), cât şi pe cea a contrafortului romanic
(C 1 ) . Maniera de dispunere a funda�ilor celor doi contraforţi
(C 1 şi C 1 - C 2) va putea face posibilă o interpretare
pertinentă asupra fazelor de construcţie a acestei părţi a
bisericii. Aceste structuri se află în curs de interpretare şi
reconstituire ideatică.
La adâncimea medie de aproximativ 1 ,80-2,1 O m a
apărut sterilul arheologic, galben loessoid, pe alocuri cu o
duritate ridicată. Complexele de tip mormânt care se
adânceau în sterilul arheologic şi care dovedeau o poziţie de
pornire din nivelurile aflate aproape de nivelul actual de
călcare (prin urmare, recente), au fost lăsate la acest nivel,
fără a fi golite, existând posibilitatea apartenenţei la
inmormântări din perioada modernă şi/sau chiar
contemporană (sec. XIX - XX).
Situaţia stratigrafică relevată în cele patru secţiuni
de control şi informare stratigrafică executate până la ora
actuală dovedeşte faptul că pe ariile exterioare navei şi corului
straturile sunt puternic deranjate de amenajări recente (sec.
XIX - XX), iar surprinderea unei situaţii stratigrafice concrete
in ceea ce priveşte etapele realizării fundaţiei monumentului
este aproape imposibilă.
Cercetarea arheologică a monumentului Biserica
Reformată de la Sântimbru va fi continuată într-o nouă
campanie, direcţionată - pe cât posibil - spre deschiderea de
unităţi planimetrice, pentru evidenţierea etapelor sale de
construcţie, dificil de clarificat doar cu mijloacele existente, ca
şi spre formularea unor observaţii legate de starea sa de
conservare.
Se recomandă executarea unor secţiuni în interiorul
bisericii şi/sau perpendicular pe turnul-clopotniţă, precum şi la
imbinarea dintre fosta sacristie şi altar care poate să dea şi
limita lui Z 2, între navă şi altar, pe sud, ca şi în zona fostului
portal romanic (sudic).
Planşa 63.

•

Note:
1 . De un real sprijin ne-am bucurat, pe· durata săpăturilor, din
partea primăriei comunei Sântimbru, în special a d-lui Ovidiu
Popa, primarul localităţii, căruia îi mulţumim şi pe această
cale. La săpături au participat studenţii: Horiana Raica,
Mihaela Benga, Maria Căbulea, Simona Praţa, Paul Avram,
Hăprian Marius şi Ciortea Ciprian, de la specializarea Istorie
Arheologie a Facultăţii de Istorie şi Filologie a Universităţii mai
sus·amintite.
2. M. Simina 2003, 274. Informaţii utile ne-au fost oferite cu
amabilitate de dl Nicolae Popa - supraveghetorul bisericii - şi
de vecinul acestuia, Gheorghe Popa, care ne-au confirmat
faptul că pe partea nordică a bisericii nu s-au practicat
înmormântări în ultimii 80-90 de ani. Am dorit astfel să evităm
surprinderea unor morminte recente.

3. S-a executat perpendiculara pe perete utilizându-se regula
triunghiului pitagoreic (,.triunghiul de aur" 3 - 4 - 5 m).
Numerotarea carourilor din cadrul secţiunii s-a făcut dinspre N
spre S (1-8) .
4. Simina 2003, 274.
5. Probabil, centura de ciment înconjoară întreaga biserică. În
campania anterioară a fost surprinsă pe latura sudică a navei
şi pe extrema estică a altarului (Simina 2003, 274).
Bibliografie:
Simina 2003 - M. Simina,

Raport privind cercetarea
arheo/ogică de la Sântimbru - Biserica Reformată, CCA 2003,

Covasna, p. 274.

1 73. Scânteia, com. Scânteia, jud. laşi
Punct: Dealul Bodeştilor (La Nuci)
Cod sit: 98925. O 1

Colectiv: Cornelia-Magda Mantu Lazarovici - responsabil (IA
laşi), Senica Ţurcanu (CMNM laşi), Linda Ellis (Universitatea
de Stat din San Francisco, S.U.A), Maria Geba, Arina Huşleag
(Laboratorul de restaurare conservare laşi) Maria Ştirbu; Dan
Botezatu (CCB laşi); Nicolae Buzgar (UAIC laşi); Florin Scurtu
(GEI-PROSECO Bucureşti).

Aşezarea Cucuteni A3 de la Scânteia se situează
din punct de vedere geografic in Podişul Central Moldovenesc
şi se află la o distanţă de cea. 35 km S de laşi. Situ! se
găseşte la cea. 1 ,5 km SE de satul Scânteia (reşedinţă de
comună), pe drumul spre satul Bodeşti, pe marginea de V a
Dealului Bodeşti. Zona unde este amplasată aşezarea se
prezintă sub forma unui promontoriu, înconjurat pe trei laturi
de o zonă mai joasă, mărginit pe latura de N de un mic pârâu,
afluent al altuia mai mare, Rebricea. Suprafaţa aşezării este
de cea. 8 ha, făcând parte din categoria siturilor de mari
dimensiuni.
Primele informaţii cu privire la această aşezare se
datorează învăţătorului 1. Trofin, care în anii 1 970 a adus
materiale din această aşezare cercetătorului A. Niţu la
Institutul de istorie şi arheologie "A. O. Xenopol " din laşi.
Terenul pe care este situată aşezarea a fost parţial deranjat
pe latura de vest de tranşeele construite în timpul războiului,
iar la începutul anilor '80, cea. 20% din marginea de NV a
aşezării a fost distrusă de lucrările pentru construirea unui dig
care mărgineşte lacul artificial amenajat pe pârâul ce se varsă
în Rebricea. Cercetările arheologice sistematice au început în
anul 1985 şi cu mici întreruperi au continuat până astăzi. Ele
au fost concentrate mai ales pe latura de N a aşezării, pornind
de la zona ce a fost distrusă de lucrările mentionate. Stratul
de cultură este între -0,35 -1 m, iar unele gropi ating -3 m. Cu
prilejul cercetărilor au fost investigate 1 1 locuinţe (din care 2
au fost săpate doar parţial), 2 complexe şi 214 de gropi
aparţinând culturii Cucuteni.
Prin săpăturile efectuate s-a descoperit un material
arheologic extrem de abundent, constând din ceramică,
plastică antropomorfă şi zoomorfă, unelte şi arme din silex,
piatră, cupru. Majoritatea materialelor au fost descoperite în
zona din jurul locuinţelor, în perimetrul acestora sau în gropi.

Aşezarea a avut două nivele de locuire. Caracteristica

297
www.cimec.ro

C ro n ica cercetă r i l o r a rh e o l o g i c e d i r R orn ar: ?,

principală a aşezării o constituie numeroasele statuete
antropomorfe (peste 900, majoritatea fragmentare), vasele cu
caracter antropomorf, ceea ce constituie dovezi ale existenţei
aici a unui import centru de cult. La aceasta se adaugă
descoperirea unui sanctuar şi a altor construcţii ce conţin
amenajări de cult (L 8, cu o vatră de cult decorată), sau un
inventar legat de acesta (L4 in care a fost descoperit un pithos
de mari dimensiuni, cu reprezentarea cuplului divin). Unele
gropi, prin inventarul lor atestă de asemenea astfel de practici.
Cercetările de până acum au oferit informaţii importante şi in
ceea ce priveşte sistemul de construcţie al locuinţelor (1 O sunt
de tipul cu "platformă"), amenajarile interioare sau
funcţionalitatea lor. Deoarece pe latura de E a aşezării, cea
care comunică printr-o şea cu restul Dealului Bodeşti, părea
să fie un şanţ de apărare am trasat un şanţ de verificare. Cu
acest prilej au fost descoperite alte două locuinţe (L6, L9) şi
un mormânt dublu de inhumaţie, dar nu a fost identificat şanţul
de apărare. Rezultatele cercetărilor de la Scânteia au făcut
obiectul mai multor studii şi articole de specialitate publicate in
ţară şi străinătate, ca şi a unei expoziţii speciale (vezi
bibliografia anexată).
Preocupările noastre privind cercetarea
interdisciplinară a sitului in discuţie sunt constante. Primele
prospecţiuni magnetice efectuate intre 1994-1 995 au dus la
constatarea că locuinţele erau dispuse pe şiruri. În urma
acestor prospecţiuni s-au deschis trei suprafeţe pentru
verificarea rezultatelor (1, 11, III). În Suprafaţa III, unde s-au
concentrat săpăturile arheologice din ultimii ani, au fost puse
in evidenţă 3 locuinţe de suprafaţă cu platformă de mari
dimensiuni (L 9, L 1 O, L 1 1 ), o vatră mare in aer liber, ca şi un
atelier pentru prelucrarea silexului (Suprafaţa III). Noile
prospecţiuni magnetice, efectuate de dr. Florin Scurtu, conduc
spre concluzia că aşezarea are o suprafaţă mult mai mare
decât s-a apreciat, iar numărul structurilor identificate este mai
mare decât cel presupus iniţial. Pe laturile de E (unde am
trasat secţiunea pentru identificarea şanţului de apărare) şi S,
structurile identificate ar putea fi in legătură cu sistemul de
apărare al aşezării. Ele coincid parţial şi cu structurile ce apar
pe fotografia aeriană a zonei, car par să indice o delimitare a
aşezării, de formă rectangulară. Verificările in teren, din
perioada următoare, vor stabili dacă toate structurile
identificate pot fi atribuite comunităţii cucuteniene de la
Scânteia şi care a fost funcţionalitatea lor. Analizele privind
concentraţia de fosfat din sol pe zona sitului, efectuate de
praf. dr. Unda Ellis in campania de cercetări 2003, verifică o
parte din observaţiile formulate cu ocazia prospecţiunilor
magnetice.
Determinările zooarheologice au contribuit la
formularea unor ipoteze privind sistemul de subzistenţă folosit
de comunitatea de aici, in care, alături de agricultură,
creşterea animalelor (şi mai ales a bovinelor) a jucat un rol
important, in timp ce vânătoarea a constituit doar o activitate
secundară.
Analiza industriei litice a adus date extrem de
interesante cu privire la zonele de provenienţă a materiei
prime, ilustrând relaţii de schimb cu zona Prutului mijlociu, a
Siretului şi a flişului est carpatic, situate la o distanţă
apreciabilă. Descoperirea unor fragmente de hematit a dat
posibilitatea an ali zării pigmenţilor folosiţi la pictarea vaselor.

--

'>:: .· r : -, - , 1 ::: :� o c ::;

In anul 2003 au fost descoperite şi câteva bile de
oxid de mangan, care prezintă analogii cu descoperirile de la
Dumeşti, jud. Vaslui şi constituie dovezi incontestabile ale
prelucrării pe loc a ceramicii, chiar dacă nu au fost încă
descoperite ateliere şi cuptoare pentru ars ceramica.
Săpăturile din ultimii ani au dus la descoperirea a
numeroase oase umane disparate, aflate atât in gropi,
locuinţe, cât şi in zonele dintre complexe. Analiza
antropologică ca şi toate informaţiile legate de aceste
descoperiri au făcut obiectul a două studii.
Pentru stabilirea cronologiei absolute a sitului, există
câteva date radiocarbon şi s-au recoltat probe pentru datare
prin metoda arheomagnetică şi termoluminiscentă.
În anul 2003 s-au incheiat cercetările pe latura de V
a Suprafeţei III şi s-au delimitat in intregime locuinţele L 10 şi
L 1 1 . Suprafaţa săpată a avut 29,50 m L x 5 m 1.
Locuinta 1 1 . Resturile din L 1 1 erau concentrate in carouri le 01
- 2, la adâncimea de 0,56 m (N)-0,50 m (S). în suprafaţa
cercetată, L 1 1 avea o lungime de cea. 6,25 m, iar colţul ei de
V intra în mal, cu cea. 0,25/0,30 m. O bună parte din zona
centrală şi de E a platformei L 1 1 din suprafaţa cercetată era
foarte fărâmiţată şi friabilă la suprafaţă. Unele bucăţi de
platformă erau de dimensiuni mari, altele erau mai mici. Spre
colţul de E al L 1 1 , unele bucăţi sau părţi de platformă aveau
culoare negricioasă, spre deosebire de restul ei, care era
roşiatică.
Pe latura de V a L 1 1 (spre malul secţiunii, in
carouri le 01 - 1 ) pe o lungime de cea. 2 m par să fi existat 2
rânduri de platformă, puse una peste alta. La marginea de SV
a platformei, unele bucăţi erau ridicate in picioare şi arse
puternic, chiar vitrificate. Mai multe fragmente de chirpici
mărunţi, provenind probabil de la pereţii casei, au fost
identificaţi mai ales pe marginea de NE a suprafeţei cercetate
din L 1 1 şi in zona centrală; sporadic alte fragmente apar şi in
rest. Fragmentele de chirpici acopereau parţial platforma şi o
parte din vasele care erau pe ea.
Pe porţiunea de V a L 1 1 pe care am cercetat-o in
anul 2003, peste platformă se găseau 3 vase sparte in situ.
Primul vas, de tipul pithos, era spart peste platforma podea,
dar bucăţi din el au fost descoperite şi la cea. 20 cm sub
nivelul platformei. In partea de V a acestui vas, situat pe latura
de nord a părţii cercetate din L 1 1 , era o zonă liberă, fără
urme de platformă, de cea. 1 x O, 50 m, de formă alungită, in
care putem presupune că era aşezat iniţial vasul. Cel de al
doilea vas, spart in situ, era de tipul fructieră, iar ceva mai la S
de el se aflau resturi dintr-un al treilea vas, din ceramică
grosieră.
La cea. 2 m S de marginea de NE a porţiunii
cercetate din L 1 1 s-a găsit un fragment de perete decorat cu
caneluri.
Platforma din zona cercetată era uşor înclinată, SV
- NV. După ce am ridicat vasele şi am demontat bucăţile de
platformă, aici erau cea. 1 4 rânduri de urme de loazbe,
orientate NV - SE, cu o 1 21 - 24 cm (una singură era ceva
mai lată, de 25,5 cm). Cele mai multe bucăţi de platformă
aveau o grosime de cea. 5 cm, dar erau şi altele ceva mai
groase. In zona in care am găsit două rânduri de platformă,
cele de deasupra erau ceva mai subţiri, plate, de cea. 3 - 4

298
www.cimec.ro

,

=

C rom ::a

cer·cetărilor arheologice d r n

cm. Ele ar putea indica o refacere a platformei pe această
zonă.
Peste platformă, printre dărămăturile de pereţi au
apărut puţine fragmente ceramice sau pietre. Notăm faptul că
pe latura de V a L 1 1 , în dreptul caroului 01 s-au descoperit
mai multe fragmente de bile de oxid de mangan (una chiar
întreagă), fragmente de hematit, folosite aşa cum se ştie la
pictarea vaselor.
Sub platformă, alături de amprentele de la loazbele
de lemn au apărut şi câteva pietre: una din ele, provenind de
la o râşniţă spartă (în caroul 1), de 24 x 1 2 cm, era aşezată în
lungul amprentei de la una din loazbe; cea de a doua piatră,
de 30 x 1 5 cm, era în dreptul caroului 1 . Alte 2 pietre (22 x 12
cm şi 15 x 9 cm) erau exact pe marginea platformei, în zona
în care aceasta intra în malul de vest a secţiunii. S-a răzuit cu
atenţie suprafaţa de sub platformă, dar nu s-au identificat
gropi de pari sau urme de la tălpicii care ar fi putut susţine
platforma.
Materiale arheologice apar mai concentrate dincolo
de marginea de N a platformei, o piatră de râşniţă, alături de
alte două pietre ceva mai mari, câteva oase şi bucăţi de
chirpici provenind probabil de la pereţi. O concentrare ceva
mai consistentă de materiale arheologice s-a constatat în
schimb pe latura de SE a suprafeţei cercetate din L 1 1 . Aici
erau dispersate mai multe pietre (2 din ele proveneau de la
râşniţe sparte), fragmente de oase de animale (unele
maxilare), fragmente ceramice şi câţiva chirpici. Lângă
marginea platformei au apărut mai multe fragmente de silex.
In carou! 3 materialele arheologice erau relativ rare, dar în
carou! 4 în apropiere de L 1 O, erau ceva mai dese.
Locuinta 1 O. Resturile L 1 O erau mai puţin consistente
comparativ cu cele ale L 1 1 . Bucăţi de chirpici arşi, mici şi
fărâmicioşi erau răspândite sporadic spre marginea
platformei. Fragmentele de platformă erau şi ele mici şi
friabile, prost conservate, spre deosebire de zona centrală şi
de E a acestei locuinţe, unde in anii anteriori au apărut bucăţi
de platformă de mari dimensiuni, bine conservate. Resturile
locuinţei zăceau la -0, 60 (N) -0,58 m (S).
In zona centrală şi de S a L 10, peste dărămăturile
de la pereţi şi peste platformă au fost descoperite numeroase
artefacte de silex. Trei vase sparte in situ au fost descoperite
unul în zona centrală a dărâmăturilor din L 1 O (vasul 1 ), un
altul in apropierea colţului de NV (vasul 3) şi ultimul în colţul
de SE (vasul 2), peste resturile de la platformă. Două pietre
de râşniţă au fost găsite una în colţul de NV, dincolo de
platformă, iar alta la marginea de sud a platformei L 1 O.
Groapa 195. În carourile 2 - 4, in spaţiul ceva mai liber dintre
cele două locuinţe a apărut gr. 1 95. La nivelul -0,68/-0,70 m s
a observat că partea dinspre V a Suprafeţei III, era in această
zonă mult mai închisă la culoare. După răzuire a fost pusă în
evidenţă la 0,80 m groapa 1 95, care avea D. Max. 5,25 (N - S)
x 4 m (E - V). In marginea de N a gropii, dar spre malul de V
al secţiunii, a fost descoperit parte din craniul unui bovideu, cu
coarne, orientat N - S; la cea. 2,50 m E de acesta a apărut un
vas spart in situ, aşezat cu gura in jos. Cele două descoperiri
par să ilustreze un ritual, legat de umplerea gropii. Groapa, de
formă aproximativ circulară, s-a îngusta! mereu (-1 , 1 7 m; 1,57 m; -1 ,74 m; -2,17 m; -2,34 m; fundul ei era la -2,70 m).
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Ea a fost probabil săpată în scopul scoaterii pământului
necesar la construcţia L 1 O sau L 1 1 .
Umplutura gropii nu este unitară, ceea ce
demonstrează că nu s-a făcut intr-un singur interval de timp.
Până la cea. -1 ,93 m, umplutura este alcătuită din pământ de
culoare închisă amestecat in diferite propo�ii cu mici
fragmente de cărbune şi cenuşă. Partea de jos a gropii consta
dintr-un amestec dur de cenuşă, pământ de culoare gălbui
verzuie şi fragmente de cărbuni, cu un inventar destul de
sărăcăcios (mai ales între -2,17 şi -2,70 m). În schimb partea
de deasupra a gropii 1 95, avea un inventar destul de bogat,
iar câteva din piesele descoperite sunt deosebit de
interesante.
Alături de vase intregi (2 cupe au apărut la -1 ,74 m,
-1 ,93 m şi respectiv -2,37 -2,57 m, iar o farfurie la -2,03 m)
sau fragmentare, artefacte din silex, piatră sau cupru (un cui
de cupru a fost descoperit la nivelul -1 ,57 -1 ,74 m), a fost
descoperită o jumătate dintr-un vas de os (realizat pe o rotulă
de bovideu). Piesa este identică cu una similară, descoperită
la Mărgineni Cetăţuia1•
La -1 ,1 O m, aproximativ în zona centrală a gropii, a
apărut o calotă craniană aparţinând unei femei adulte (cea.
30-35 ani), înconjurată de cioburi.
Revenind la complexele descoperite şi cercetate in
2003, în carou riie 4 - 5, la -0,83 m, de-a lungul malului de V al
Suprafeţei III a apărut o grupare de cioburi. Din dreptul
ţăruşului 6 şi până la capătul secţiunii, pe o lungime de 8,50 m
şi o lăţime de 4,80 m s-a constatat un alt complex, pe care l
am denumit L 1 OA, care ilustrează un nivel mai vechi, anterior
L 1 O. Aglomerarea consta din fragmente ceramice, oase de
animale, pietre şi fragmente de chirpici. În zona centrală a
acestei concentrări s-a descoperit o piatră de la o râşniţă
spartă în două, chirpici şi fragmente de la vase mai mari sau
mai mici, alături de câteva fragmente de platformă, care
proveneau de la o construcţie dezafectată.
Menţionăm că in apropiere de râşniţă a fost
descoperit un fragment dintr-un maxilar uman, apa�inând unui
bărbat de 16 17 ani. După ridicarea materialului am răzuit
zona acestui complex, dar nu au fost descoperite gropi de pari
sau de la alte construcţii. Printre piesele descoperite in
această zonă se remarcă 2 fragmente care se unesc, ale unui
idol de mari dimensiuni, de 22,5 cm înălţime, pictat tricrom.
Ceea ce atrage atenţia la această statuetă sunt resturile unui
"
pe spatele ei.
"rucsac aşezat
De un nivel mai vechi se leagă şi descoperirile din
zona centrală a caroului 7, care par să indice o zonă cu
caracter gospodăresc. Aici au fost descoperite 4 percutoare
trecătoare, un fragment dintr-o râşniţă, alături de mai multe
pietre mici şi mijlocii. in acelaşi carou, pe latura de E a
suprafeţei cercetate, erau concentrate mai multe fragmente de
chirpici, oase şi o altă piatră de râşniţă, care le legăm de
aceeaşi zonă gospodărească.
De acelaşi complex se leagă şi o vatră pe care am
prins-o in mal, in dreptul caroului ţăruşului 8. Pe partea
dinspre malul secţiunii, vatra avea o lungime de 0,25 m şi o
lăţime de O, 12 m; ea a avut două nivele şi era construită direct
pe sol.
Pe mijlocul caroului 8, la 0,93 m adâncime a fost
surprins un alt complex (2,40 x 2,40 m), legat probabil de
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prelucrarea silexului. Ploaia torenţială a făcut imposibilă
cercetarea lui completă în ziua descoperirii, iar după ploaie
probabil copii din sat au distrus acest complex. Am mai
recuperat de aici 35 pietre mici şi mijlocii, 6 plăci de piatră
drepte, ce ar fi putut fi folosite drept nicovale şi 3 percutoare.
După cercetarea integrală a tuturor complexelor
menţionate până aici, s-a continuat săparea Suprafeţei III,
prilej cu care au fost descoperite alte 19 gropi, de dimensiuni
incomparabil mai mici decât gr. 195 şi fără a avea un inventar
identic. 1 1 dintre gropi (196 - 202, 204 - 207) erau grupate sub
zona unde se aflau resturile L 1 1 . Celelalte 8 gropi (203, 208 21 4) erau în carourile 5-8 şi mai ales in carouri le 6-8, sub L 1 O.
Săpăturile arheologice din anul 2003 au oferit aşa
cum se observă un bogat material arheologic (aflat încă în
curs de curăţare şi restaurare la CMNM laşi), ca şi informaţii
preţioase in legătură cu laturile de V ale celor 2 locuinţe
menţionate. Astfel, coroborând datele din campania 2003 cu
cele obţinute anterior, putem preciza acum că L 1 1 avea
următoarele dimensiuni: 10,50 m L (pe latura de S şi peste
1 0,75 m pe cea de N, care intră cu încă 20 - 30 cm in mal) şi
o 1 = 5,50 m (pe latura de E şi 6,25 m pe cea de V). Locuinţa
avea axul lung orientat pe direcţia E - V (şi era uşor înclinată
NE - SV). Reamintim că pe latura de E a locuinţei a funcţionat
probabil un război de ţesut, aşa cum rezultă după numărul
mare de greutăţi de lut ars descoperite aici.
Locuinta 10, cu axul lung orientat pe aceeaşi
direcţie, avea H l,75 x 7,25 m. În anul 1995, când am început
cercetarea acestei locuinţe, fragmentele de platformă din zona
ei centrală erau extrem de bine păstrate şi se puteau observa
şi deosebi cu uşurinţă de cele provenind de la pereţi. Din
acest motiv, dar şi din curiozitate am cântărit bucăţile de
platformă şi cele provenind de la pereţi. Resturile de lut ars qe
la pereţi cântăresc 399 kg, iar cele de la platformă 1 .924 kg. In
acest caz, apreciem că pereţii casei erau construiţi mai ales
din lemn şi probabil că doar anumite zone erau acoperite cu
lut. Din păcate, deşi săpătura s-a făcut cu multă atenţie nu s
au putut constata nici de această dată gropi de pari de la
structura de rezistenţă a pereţilor sau urme de la tălpicii in
care presupunem că aceştia puteau fi infipţi. Considerăm,
chiar dacă nu putem încă dovedi, că locuinţele de acest tip
aveau structura pereţilor sprij inită pe tălpici de lemn, aşezaţi
poate pe bucăţi mari de lemn, la o distanţă de cea. 0,1 5-0,20
m deasupra solului.
Spaţiul dintre cele 2 locuinţe era de cea. 9 m, iar in
apropiere de L 1 1 a fost şi o vatră in aer liber, cu 2 nivele,
folosită în timpul anotimpului cald. Considerăm că cele 2 gropi
de mari dimensiuni 187 şi 195 au fost săpate iniţial pentru
extragerea lutului în vederea construirii locuinţelor, atribuire
care s-a dat şi altor gropi de mari dimensiuni din alte aşezări
cucuteniene. Ulterior construirii locuinţelor ele au fost folosite
cu ocazia unor practici magico-religioase, care presupuneau
depuneri de ofrande, aşa cum demonstrează conţinutul lor.
Exemplele etnografice şi cele din viaţa de zi cu zi
completează informaţiile obţinute prin săpături cu privire la
constructia locuintelor. Astfel, în imediata apropiere a sitului,
in prim ăvara a� ului 2003 s-a construit o casă foarte
asemănătoare celor pe care le cercetăm la Scânteia, dar care
avea şanţuri de fundaţie cu gropi, pentru structura de
rezistenţă a pereţilor. Pereţii erau din nuiele împletite, aşezate

din
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orizontal, peste care s-a adăugat lut bătut, amestecat cu paie.
Discuţia cu proprietarul casei ne-a furnizat unele informaţii
interesante. La construcţia casei, care avea o suprafaţă de
circa 6 x 7 m, s-au folosit 2 care de nuiele (cea. 400 nuiele). În
apropierea casei s-a săpat o groapă de 4,20 x 2,20 m, adâncă
de 1 ,60 m, din care s-a scos pământul necesar pentru
construirea casei. Trei persoane au lucrat o lună de zile la
ingropatul parilor şi la impletitul nuielelor (de la pereţi).
Baterea lutului peste pari şi nuiele a fost realizată de 3
persoane în decurs de 5 zile.
Din datele prezentate, putem aprecia că procesul de
ridicare al unei case cucuteniene diferea de cel menţionat aici
doar datorită folosirii altor unelte, din materiale mai puţin
rezistente şi care ar fi determinat prelungirea procesului de
construcţie. Avem în vedere şi faptul că perioada de timp
necesară ridicării unei construcţii se putea reduce, dacă la
acest proces ar fi participat un număr mai mare de membri din
comunitatea respectivă.
În incheierea prezentării noastre, menţionăm faptul
că la cercetările arheologice din 2003 de la Scânteia au
participat şi 2 studenţi americani, de la San Francisco State
University şi respectiv Welsley College, Boston. Prof. dr. Linda
Ellis, împreună cu cei doi studenţi menţionaţi a făcut o analiză
cu privire la concentraţia fosfatului din sol, verificând astfel
informaţiile preliminare oferite de prospecţiunile geomagnetice
de aici cu privire la marginile aşezării.2
Ca şi în anii precedenţi, concomitent cu săpăturile
efectuate şi ulterior, s-au spălat, desenat, fotografiat şi fişa!
piesele de inventar mărunt şi o parte a ceramicii descoperite
în anul 2003 şi anterior, in vederea întregirii documentaţiei
pentru elaborarea monografiei aşezării.
Expoziţia cu piesele descoperite la Scânteia Magia
restaurării. Capodopere cucuteniene" a fost itinerată la" Turnu
Severin şi Slatina, bucurându-se de un real interes din partea
cercetătorilor, studenţilor şi iubitorilor de istorie.
Note:
�. Monah, F. Monah, C.-M. Mantu, Gh. Dumitroaia,
Cucuteni. The fast cha/colithic civilisation of Europe, Bucureşti
1997, p. 228, fig. 221 .
2. Rezultatele obţinute vor face obiectul unui studiu separat,
care se va publica în Arheologia Moldovei 27.
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The Cucuteni A3 settlement from Scânteia is
situated on the Dealul Bodeşti, at about 1 .5 km southeast from
the village. The northwestern part of the site was partially
destroyed by hydrographical constructions. Based on
magnetic prospecting, the settlement seems to cover more
than 8 ha. Our research has started in 1 985. We have
investigated especially the northern area of the site. We have
discovered and excavated 1 1 dwellings and 214 pits. Houses
have been built with a platform made of wood and clay. Ali of
them have been destroy by fire. Some of them offer
interesting information regarding their interna! architecture.
Judging by ils inventory, House 1 was a sanctuary; other

houses were related to cult purposes too (House 8 contains a
decorated fireplace and House 4, a big pithos with the sacred
couple). A large number of anthropomorphic statuettes (over
900) and pots have been found, as well as other cult pots.
Archaeological material is very rich in the area of the houses
and in the pits (some of them also related to cult purposes).
We have used different interdisciplinary analysis in
aur research: radiocarbon, archaeomagnetism and TL for
dating; anthropological and zooarchaeological analysis for
bones; chemical analysis for the pigments used for painting;
geological analysis for the raw material, such as flint and
stones. Magnetic prospecting was also used in the last years,
to establish the area of the site and the number of the
constructions, their orientation a.s.o. This last analysis brings
new data that complete the archaeological excavations. The
area of the site is larger than we assumed and it seems that it
also had a defensive system. This year phosphate
concentration analyse was made at Scânteia by Prof. Dr.
Linda Ellis. The results will be published in Arheologia
Moldovei, no. 27.
In the lasi years our research was concentrated in
Surface III, where we have identified 3 dwellings (House 9, 1 O,
1 1 ) and an open fireplace. This area brings new information
about the construction of the houses and their functionality. A
workshop for flint and areas with household activities has also
been discovered.
In the year 2003 we have entirely research the west
part of the Houses 1 1 and 1 O. Both houses (House 1 1 , cea.
1 0.50 m x 5.50 m; House 1 0, cea. 10.75 x 7.25 m), had the
long axis oriented E-W. We have counted the rests of adobes
from the walls (399 kg) and the platform (1 924 kg) of the
House 1 O. Our conclusion is that the walls were built
especially with wood and only some parts have been
recovered with clay. No traces of postholes have been
discovered. Three pots, broken in situ, have been discovered
on each house on their west pari; the number of pots found in
these houses is bigger than in the other ones.
Other two earlier complexes belonging also to
Cucuteni A3 have been discovered. In L 1 OA we found a
fragment of a human jaw belonging to a 1 6 - 18 years old man
and a very interesting anthropomorphic idol with traces of a
"
" rucksack . Twenty pits have been discovered. Pit 1 95 was
the most interesting. At -0.80 m when the pit was identified
we have discovered a bull skull and a broken in situ large
bowl. At -1 .1 O m in the central part of the pit a fragment of a
female skull (30 - 35 years old) has been founded. In this pit at
ditferent depth we found also some entire cups and a plate,
fragments belonging to different other types of pots, flint tools,
anthropomorphic idols etc.
1 74. Sibiu, jud. Sibiu
Punct: Piaţa Gării, Strada Alexandru Odobescu - Sala De
Sport, Strada Cetătii
'
Cod sit: 143469.07, 143469.08, 143469.09

Colectiv: Petre Munteanu Beşliu (MNB Sibiu)

Piata Gării (săpătură arheoloqică preventivă)
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Zonele din proximitatea po�ilor de intrare apa�inând
fortificaţiei Sibiului medieval au intrat in sistemul de informare
arheologică cu ocazia unor săpături supravegheate şi a unor
sondaje arheologice efectuate in zona Po�ii Elisabeta.
Dintre toate structurile de apărare ale oraşului
medieval, Poarta Elisabeta a fost pusă in evidenţă datorită
prezenţei in vecinătate, pe lângă structurile defensive (şanţ,
val), a unor mănăstiri şi biserici cercetate arheologic.1 De
asemenea, terenul din afara zidului de apărare a fost sonda!
arheologic în 1996, cu ocazia amplasării pe strada Blănarilor a
sediului BRD. Actualul raport cuprinde informaţiile arheologice
esenţiale rezultate din întreaga zonă.
Proiectul de restructurare urbanistică a zonei a
permis continuarea cercetării arheologice în terenul aflat la V
de Capela Crucii. in prezent, zona din exteriorul Portii
Elisabeta, marcată de capela Crucii şi Gara C.F.R. este
cunoscută sub numele de Piaţa Gării.
Scopul cercetării arheologice în zona apropiată
Capelei Crucii este acela al relevării încărcăturii istorice,
cerinţă a Planului Urbanistic Zonal. in mod concret, sondajele
arheologice au avut sarcina de a verifica ipoteza amplasării
mănăstirii dominicanilor lângă sau sub Capela Crucii, de a
stabili traseul zidului de apărare şi amplasamentul
construcţiilor legate de apărarea intrării in oraşul medieval.
Condiţiile din teren şi cele financiare au modificat
planul iniţial al studierii arheologice a Po�ii Elisabeta.
Proiectul arheologic a cuprins două secţiuni perpendiculare la
V de Capela Crucii. Secţiunea 1 (S 1) a avut L de 19 m şi 1 de
1 ,5 m şi a fost trasată la 25,70 m de zidul vestic al Capelei
Crucii. A doua secţiune, de verificare a informaţiilor din S 1, a
avut dimensiuni mai modeste: 5 x 1 m.
Capela Crucii a intrat în circuitul bibliografic prin
monografia lui Soterius de la mijlocul secolului al XVIII-lea.
Autorul a transcris inscripţia aftată pe stâlpii bolţii ce
adăpostea Crucifixul începând cu 1683.2
Grupul statuar format din Isus pe cruce, Maria şi
Ioan, împreună cu bibliografia Capelei Crucii au fost cuprinse
in corpul de inscripţii medievale ale oraşului Sibiu.3
Capela Crucii este menţionată in ghidurile oraşului
Sibiu. in ghidul semnat de Alexandru Avram şi Vasile Crişan
aftăm că grupul statuar a fost recuperat dintre ruinele
mănăstirii dominicanilor.4 Afirmaţia a fost nuanţată in ghidul
cultural - artistic apărut in 1 998: "Crucifixul, provenit cu mare
probabilitate din mănăstirea dominicană din afara cetăţii, a
fost reamplasat pe locul respectiv (??), în aer liber, în anul
1 683".5 Alte informaţii ce trebuie verificate le aduce Andrei
Kertesz în Ghidul Sibiul şi imprejurimile: destinaţia de biserică
de cartier a capelei ridicate în 1755 şi trăsăturile crucifixului
care sugerează mai degrabă o lucrare târzie de la inceputul
secolului al XVIII-lea, în pofida semnăturii şi a datei pe care o
poartă.6
Chiar şi numai aceste referinţe bibliografice ridică
semne de întrebare asupra locaţiei mănăstirii dominicanilor şi
a relaţiei ei cu Capela Crucii. Din aceste motive este necesar
să aducem in discuţie monografia lui Friedrich Ziglauer7 şi
informaţiile istorice primare.
Studiul fundamental pentru evoluţia fortificaţiilor
oraşului medieval Sibiu, inclusiv pentru Poarta Elisabeta,
rămâne cel scris de Ludwig Reissenberger. Descrierea
6

turnului şi a porţii se regăseşte in albumul lui Johann Babel.
Informaţiile istorice au fost preluate in ghidurile de oraş
menţionate. Apartenenţa turnului la incinta lărgită a oraşului
nu ridică semne de intrebare.
Zona din afara Po�ii Elisabeta este cunoscută mai
ales datorită existenţei mănăstirii dominicanilor, distrusă de
tătari, după cum relatează Analele de la Erfurt.9 Menţionarea
refacerii mănăstirii în 1 246 trebuie privită cu rezervă,
documentele referindu-se in general la ajutorul acordat tuturor
mănăstirilor din Ungaria pentru a se reface.10 Călugării
dominicani sunt pomeniţi in mai multe rânduri in secolele XIII
XIV, intre altele, ca beneficiari ai unor donaţii testamentare.11
Mănăstirea dominicanilor reapare in documente doar in 1474,
când Magistratul permite comunităţii de călugări să se mute
intre zidurile oraşului: "monasterium extra muros Civitatis
invasionibus Teurcorum expositum intra muros transferatur".12

in testamentul plebanului Mathăus din Şona este amintită o
biserică sub numele de Zum Heiligen Kreuz. 13 Prevederea
testamentară are in vedere mănăstirea dominicanilor şi nu
capela rămasă in afara oraşului.
O biserică a leproşilor a fost distrusă prin ordinul
municipalităţii la 28 decembrie 1659, după cum relatează
Paulus Pr61fft: "28 Dezember-ltem ist die Seich-Kirch ausser
dem Elisabether Thor von uns in Grund abgebrochen
worden ".14 Anul 1683 aduce menţiunea existenţei unui

acoperiş pentru Crucifix15, dar in 1755 se ridică o construcţie
specială pentru adăpostirea lui: Capela crucii.16
Turnul de poartă Elisabeta a fost pomenit in lista cu depozitele
de pulbere ale oraşului din 1560 Beim Elizabeten thor in der
kyrschner turren 80. 17 Poarta Elisabeta a beneficiat în mai
multe rânduri de subsidii din partea comunităţii sibiene. Prima
menţiune este din anul 1478: Ad portam Elisabet dedi duobus
custodibus fior. 1 Steffano Curssori et Valentino Lanifici. ts

Consemnările despre poarta, podul şi valul de la "Sfânta
Elisabeta" se pot urmări până in anul 1501 .19
Săpături mecanice efectuate in anii 1987-1 988 au
afectat zidul de apărare şi şanţul adiacent in zona de la
intersecţia străzilor 9 Mai şi Blănarilor. Buza dinspre est a
şanţului se afta la 7,50 m faţă de zidul de incintă. În partea
inferioară, aftată sub apă, profilul şanţului este marcat de un
zid lat de 60 cm. În profilul şanţului, zidului din piatră i-a
corespuns un strat de nisip suprapus de nivelul de construcţie
a zidului. El a fost suprapus de un strat de pământ negru,
mâlos. Şanţul a măsurat 3,50 m adâncime. Din zona
investigată stratigrafic a fost recuperat un fragment dintr-un
gard din lemn format din pari dispuşi oblic şi crengi împletite.
La baza gardului au fost observate urme de arsură.
Substrucţia zidului de fundaţie este lată de 1 ,50 m. Zidul a fost
observat in groapa de excavator până la adâncimea de 0,80
m. Elevaţia zidului de apărare are lăţimea de numai 50 cm.
Materialul arheologic a fost evident până la
adâncimea de 1,70 m. Sub această cotă s-a aflat un strat de
pământ mâlos cu bucăţi de lemn. Puţine fragmente ceramice
şi materiale de construcţii au mai apărut în unele sectoare ale
secţiunii lungi de 29 m şi intre -3 şi -3,50 m.
Prezentarea situaţiei stratigrafice este necesară
pentru a convinge că zona cercetată nu era favorabilă unei
mănăstiri. Stratigrafia secţiunii 1 este dominată de un strat de
nivelare format din pământ brun, cu po�iuni in care a apărut
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material arheologic bogat. Dedesubtul straturilor de nivelare
se evidenţiază un strat consistent de pământ cenuşiu, mâlos
cu puţine materiale arheologice - bucăţi de cărămizi şi
fragmente ceramice. În carourile 2-3, sub stratul mâlos, a fost
observat un nivel de pietriş cu câteva fragmente ceramice
medievale. in stratul negru, crescut sub cel descris, se află
unul format din pământ negru, mâlos, marcat în caroul 3 de
arsură. Stratul de nisip, fără materiale arheologice se
adânceşte de la 2,70 m.
in extremitatea nordică a secţiunii, stratul de
pietriş cu bucăţi de mortar se adânceşte până la 2,20 m. Pe
malul de N al secţiunii nu se observă stratul de pietriş. Sub
nivelul de construcţie al zidului se află un strat de pământ
brun, cu pete galbene, precedat de un strat de pietriş şi unul
de pământ brun, cu pete maronii. Straturile nu conţin
materiale arheologice.
Amenajarea din cărămizi şi pietre de râu este
precedată de straturi de nisip, arsură şi de pământ brun şi
succedat de un strat de pământ negru ce poartă în partea
superioară pietriş sau beton.
in analiza situaţiei stratigrafice a terenului trebuie să
evidenţiem şi nivelul consistent de nisip ce succede într-o
zonă a secţiunii stratul de pământ cenuşiu, mâlos cu puţine
materiale arheologice.
Secţiunea 11 a ilustrat existenţa unui strat format din
pietre de râu, precedat de arsură la adâncimea cuprinsă între
limitele 0,80 m şi 1 m. Nivelul de depunere geologică - pământ
brun-maroniu cu pete galbene - se adânceşte de la 1 ,30 m.
Terenul se profilează în pantă de la jumătatea secţiunii spre
S, nivelarea fiind marcată de un strat de pământ cu fragmente
de cărămizi şi pietriş. intre -1 , 1 O m şi -1 ,30 m se observă
straturi de pietriş cu sau fără material arheologic. Peste
amenajarea cu pietre s-a depus un strat de pământ cu
fragmente de cărămizi şi moloz.
- substrucţie din pietre de râu şi pu�ne fragmente de cărămizi
groase de 4 cm. Zidul a fost afectat de o posibilă revărsare de
râu şi de un şanţ ulterior. Faţa nordică a zidului are h de 50
cm. Un rând de pietre iese în afara planului suprafeţei laterale
formând talpa zidului. La acest nivel au apărut alte câteva
pietre în vecinătatea zidului. Faţa nordică a zidului a fost
ascunsă de pământul aflat sub un cablu electric.
- pavaj din pietre de râu. Pavajul are lăţimea de 80 cm.
- pavaj din cărămizi. Urmele unui pavaj din cărămizi se află în
continuarea pavajului din pietre de râu. Pavajul a fost
amenajat pe un strat de pământ brun-gălbui.
- amenajare din cărămizi şi din pietre de râu.
Pavajul era format din două rânduri de cărămizi
suprapuse. Latura dinspre N a fost afectată de rădăcina unui
pom. Pe suprafaţa pavajului au apărut urme de arsură. Sub
pavaj au fost observate straturi de nivelare şi urmele unui
incendiu.
- în secţiunea 1 au mai apărut cabluri protejate de canale din
cărămizi şi o ţeavă de apă.
- urmele şanţului unei conducte din lemn au fost vizibile în S
11.

- urmele unor ateliere pentru prelucrat fier şi sticlă au apărut în

s 11.

Cercetarea arheologică a permis recuperarea unor
piese arheologice, a unor fragmente de piese din lut, sticlă,
metal.
Materialul ceramic descoperit aparţine în mare
măsură sec. XVII-XVIII: fragmente de recipiente smălţuite sau
nesmălţuite (oale, tigăi, căni, urcioare) capace, cahle cu
ornamente vegetale. Informaţii mai ample despre materialul
ceramic vor fi furnizate odată cu publicarea raportului final al
cercetării arheologice din zonă.
Într-un singur loc, într-un nivel inferior de pietriş,
au apărut fragmente ceramice nesmălţuite: două buze de
oale, una lăţită şi cealaltă rotunjită, un fragment de capac. Din
stratul inferior de pământ negru a fost recuperat un perete de
oală, fiind evidentă folosirea nisipului cu mică ca degresant.
Piese din sticlă: partea inferioară a unui recipient din
sticlă cu diametru! de 6 cm; flacon din sticlă cu planul circular,
înălţimea 8 cm, diametru 4 cm; flacon pentru parfum în forma
unui animal, fragmentar, L 1 3 cm; eprubetă din sticlă,
fragmentar, 1 8 cm, d 2,2 cm.
Piese din metal: aplică din bronz cu inscripţia
GESETZLICH GESCHUTZ ETERNIT; d = 2,5 cm; potcoavă
din fier cu deschierea arcului de 5,7 cm; fragment de cuţit din
fier cu 1 3 cm; răzuitor din fier, fragmentar, L 14 cm; verigă
din fier, d 9 cm; cârlig din fier, lungimea 1 6 cm.
Cercetarea arheologică a pornit de la prezumţia
expusă explicit sau implicit în bibliografia problemei, a
existenţei unei continuităţi de locuire începând cu mănăstirea
dominicanilor, biserica leproşilor şi leprozeria oraşului până la
construcţia ce adăposteşte, încep�nd cu anul 1755, grupul
statuar creat de Petrus Lantregen. In analiza istorică avem în
vedere că nu există o bază de date istorice solide pentru a
demonstra relaţia topografică directă între mănăstirea
dominicanilor şi Capela Crucii din 1755. Cea mai veche
localizare a adăpostului grupului statuar - care a mobilat după
cele mai avizate opinii mănăstirea dominicanilor - este
datorată lui Morando Visconti. Mărturiile mai vechi indică doar
o localizare generală a bisericii - în afara oraşului sau în afara
Porţii Elisabeta. Pro monasterio sanctae Crucis pomenită în
testamentul plebanului din Şona din 1502 poate fi la fel de
bine mănăstirea dominicanilor din interiorul incintei medievale
şi nu biserica rămasă pe locul fostului claustru dominican.
Conţinutul testamentului este util însă analizei istorice pentru
că o prevedere se referă la leprozeria oraşului .2o
Scrisoarea în care se fixează condiţiile intrării
dominicanilor în Sibiu aduce in discuţie vechea mănăstire,
spune documentul, distrusă. 2 1 Este la îndemână ipoteza că
mănăstirea ruinată nu a fost abandonată, ci transformată în
leprozeria amintită in 1502, ce trebuia amplasată la o distanţa
de siguranţă faţă de oraş.
Cercetarea arheologică nu a relevat însă un teren
bun de fundaţie ci unul inundabil, neprielnic unei construcţii de
amploare. Chiar zidul care a fost amenajat intr-o perioadă
care, stratigrafic analizată, succede evului mediu a fost afectat
de sursele de apă învecinate: canale şi heleştee. Secţiunea 1 1
a arătat că spre est nivelul de la care s-au depus straturile de
pietriş este mai inalt. Pe de altă parte, ea a surprins, sub
forma a doi bolovani de mari dimensiuni, limita zidului din S 1
cu funcţie, probabil, de dig. Descoperirea este interesantă
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pentru că, după informaţiile de până acum, digurile erau
confecţionate din împletituri de lemn şi pământ
Pe un teren uşor înălţat s-au amenajat înainte de
mijlocul secolului al XVIII-lea ateliere de fierărie şi sticlărie.
Lipsa flacoanelor din sticlă pledează pentru producerea sticlei
de ferestre, iar consistenţa depunerilor pentru o perioadă
scurtă de folosire.
De fapt, trenul a devenit prielnic activităţii umane
după ce a fost ridicat considerabil nivelul de călcare prin
depuneri repetate de pietriş şi moloz. în secolul al XVIII-lea,
acţiunea a fost finalizată şi în această zonă au apărut, potrivit
informaţiilor lui Johann Sobei, grădinile baronului Brukenthal şi
Reissenfeld împreună cu Capela Crucii.
La nivelul actual, al cercetării arheologice a terenului
de la V de Capela Crucii, nu se poate concluziona că
mănăstirea dominicanilor şi leprozeria au fost pe acest loc.
Amplasarea unei comunităţi de leproşi în zona cercetată
arheologic este greu de crezut, având în vedere distanţa faţă
de oraş. Mai degrabă, amplasarea Capelei Crucii este
rezultatul restructurărilor urbanistice şi sociale (vezi
comunitatea care producea sticlă) din a doua jumătate a
secolului al XVII-lea şi secolul următor.
Strada Alexandru Odobescu - Sala De Sport
La jumătatea lunii august 2003, cupa excavatorului
angajat în lucrări pregătitoare construirii sălii de sport din
curtea Liceului de Artă din Sibiu s-a oprit în bolţile unor clădiri
îngropate în mal. Prin intervenţia DCCPCN Sibiu a fost
asigurată asistenţa arheologică de specialitate. Cursul
evenimentelor a condus mai întâi la temperarea demolării
pentru a facilita asistenţa arheologică. Substrucţiile au fost
demolate până la limita străzii actuale. Bolţile şi zidurile
rămase în afara perimetrului sălii de sport, dezvelite de
constructori, s-au prăbuşit în iarna anului 2003-2004. Nu ştim
dacă propunerea înaintată Primăriei Sibiului de conservare a
zidurilor nevandalizate şi continuare a cercetării arheologice
fost luată serios în considerare. Importanţa istorică şi starea
actuală a sitului arheologic impun însă intervenţia instituţiilor
centrale abilitate.
În perioada august - septembrie 2003 am asistat
la "desfacerea" (termen tehnic pentru "demolare") unor
structuri de zidărie, care, în cea mai mare parte, au fost
înregistrate fotografic, iar dimensiunile consemnate în scris.
Au fost recuperate planuri de încăperi mai apoi distruse,
situaţii stratigrafice, amenajări sub sau în structura zidurilor,
material arheologic - inclusiv monede. Câteva repere în teren
au fost marcate topometric. O desincronizare cu activităţile
specifice şantierului de construcţie a împiedicat înregistrarea
stratigrafică a terenului dintre Groapa cu lei şi casa de la
numărul 22.
La activitatea de recuperare arheologică au
participat, prin voluntariat. in perioade şi cu aport deosebit
tineri specialişti. Cercetarea camerelor aflate sub nivelul
drumului este la inceput, astfel că raportul se limitează doar la
obiectul contractului: asistenţa arheologică pentru eliberarea
de sarcină istorică a terenului destinat sălii de sport.
Interesul cercetării arheologice a fost determinat
de amploarea sitului arheologic ce urma a fi afectat de
amplasarea sălii de sport, intr-o zonă situată sub terasa
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superioară a oraşului medieval. Terenul pe care urma să fie
amenajat spaţiul de sport al Liceului de Artă a putut fi locuit
numai după ce lacul Kempel a fost desecat Deasupra
terenului cercetat arheologic se desfăşura in evul mediu
strada Hundsriicken. Actuala stradă Alexandru Odobescu
(Pempflingergasse), văduvită in 1934 de insula de case
devenită sit arheologic, cobora pe sub turnul de poartă adosat
Primăriei Vechi spre vechiul arsenal al oraşului.
Clădirea cunoscută sub numele de Casa cu Lei a
fost propusă pentru repertoriul monumentelor istorice din 1916
şi trecută în lista refăcută în 1923 de Michael Csaki.
Emil Sigerus a fost martorul demolării clădirilor în
anul 1934. Demolarea 1-a determinat pe cunoscutul istoric şi
etnograf sibian să publice un articol cu informaţii istorice
despre clădirea binecunoscută localnicilor sub numele de
Lowengrube (Groapa cu /ei}.22 Din articolul lui Emil Sigerus
cunoaştem cea mai timpurie datare a unei bârne încastrate în
casa de la numărul 20 (anul 1 652) şi doi dintre proprietarii
Gropii cu lei: meşterul Johann Sebastian şi fiul său.
În inventarele Muzeului de Istorie din Sibiu există
piesele de lapidariu provenite de la Groapa cu lei: o statuie
miniaturală a Prorocului Daniel şi doi lei din piatră. În afara
pieselor de lapidariu, aceleaşi colecţii muzeale cuprind grilaje
de fier recuperate în urma demolării şi fotografii document ale
nefericitului eveniment. Un album aflat în fototeca muzeului
oferă imagini ale caselor de pe strada Pempflinger şi strada
Raţelor din perioada abandonării lor. Este surprinzător faptul
că insula de case relativ recent demolată, cu urme în colecţiile
muzeului, nu a fost menţionată în studiile de urbanism şi în
recentul repertoriu arheologic.
Ordinea de prezentare a informaţiilor arheologice
este dată de numerotarea crescătoare a caselor dinspre
terasa de sus spre terenul fostului lac, aşa cum apărea de la
sfârşitul secolului al XVIII-lea. Raportul cuprinde în prima sa
parte descrierea şi dimensiunile fundaţiilor şi camerelor,
pavajele, instalaţia de apă, gropile de provizii, relaţii
stratigrafice.
Depozitul de fier si cereale; azilul de femei (Pempflingergasse
w

Sub nivelul depozitului, din vechea construcţie a fost
vizibil un fragment de zidărie mixtă lat de 1 m. Construcţia
este marcată de fragmente ceramice glazurate. Pietre de râu
de mari dimensiuni au fost evidente în terenul natural, mâlos,
pe care s-a construit aşezământul social.
Din structura depozitului au fost scoase la iveală trei
segmente de zidărie: un stâlp lat de 1 ,30 m acoperit de un
strat gros de tencuială. De acest stâlp se lega un zid lat de
2,30 m ce forma latura dinspre curte.
Colţul dinspre stradă este format dintr-un stâlp cu
faţa de 1 ,40 m şi un fragment de zidărie lat de 1 ,50 m. Zidăria
stâlpului înglobează structuri mai vechi. Terenul învecinat a
fost consolidat cu fundatii' late de 30 cm, alcătuite din pietre.
Nu au fost observate urme de pavaj la nivelul încăperii
subterane din care au făcut parte zidurile menţionate.
Structurile de zidărie se regăsesc în planul constFucţiei de la
începutul secolului al XVIII-lea.
Drumul medieval învecinat depozitului era lat de
2,80 m şi pavat cu pietre de râu. Raporturile stratigrafice arată
că pavajul din pietre a fost amenajat după construirea azilului
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şi a clădirii de la numărul 16. Nivelul de construcţie al azilului
este suprapus de un nivel de incendiu, mai apoi aşezându-se
pavajul din pietre de râu. Sub nivelul pavajului se află straturi
consistente de pietriş cu puţin material arheologic şi profilurile
unor denivelări in pietrişul natural.
Conducta pentru apă a fost suprapusă de pavajul
drumului medieval. Din amenajarea pentru aducţiunea apei a
fost recuperat un manşon care lega tuburile din lemn.
Casa de la numărul 1623
Camera A se afla la parterul clădirii cu ieşirea inspre
curte.
Peretele dinspre stradă, lat de 90 cm, avea o firidă
cu lăţimea de 70 cm şi adâncimea de 70 cm. Golul de trecere
spre camera invecinată, spre teatru, era marcat de o uşă cu
cadrul din lemn şi lăţimea de 1 ,34 m. Deschiderea a tăiat un
arc din cărămizi anterior. Zidul dinspre curte, lat de 70 cm, cu
fundaţia din pietre şi cărămizi se termina cu un contrafort din
piatră cu planul pătrat de 65 x 65 cm. Lăţimea camerei este
de 2,70 m la nivelul fundaţiei.
Deasupra nişei din peretele spre stradă a fost
vizibilă o gaură (pentru stâlp?) tăiată de bolta camerei. Bolta a
fost adosată încăperii dinspre Pempftingergasse. Pe mijlocul
camerei a fost săpat un şanţ lat de 0,30 m şi adânc de 0,70 m.
Peste tencuiala camerei s-a depus glet, apoi straturi
succesive de zugrăveală cu pigmenţi galbeni, verzi şi roz.
Zugrăveala cu pigment galben a fost afectată de arsură.
Camera B invecinată camerei A are lăţimea de 3 m.
Se păstrează doar zidul dinspre stradă, fără fundaţie. Sub
talpa zidului se află pământ negru cu pietricele. Fereastra se
află la 2 m de talpa zidului.
Sub talpa zidului se vedea un pavaj lat de 0,70 m,
format din cărămizi groase de 5 cm. Pavajul este marcat de
arsură. Sub pavaj este un canal din lemn. Amenajarea din
lemn a tăiat un strat de lut şi unul de arsură. Zidul dinspre sud
prezintă un arc de descărcare in partea inferioară, cu
deschiderea de 2,40 m. Sub arc se află o zidărie lată de 50
cm. Cărămizile din arc au grosimea de 4-6 cm.
Camera B 1 a fost amenajată in continuarea
camerei B, sub nivelul străzii. Pentru rezistenţa pereţilor a fost
amenajat un arc din cărămizi lat de 50 cm. Arcul este ulterior
camerei A, adosându-se unei firide anterior amenajate în
lăţimea peretelui ei. Faţada camerei B 1 a fost ridicată lăsând
liber un spaţiu de 1 ,30 m intre ea şi arcul de cărămizi. Zidul
camerei B 1 este lat de 70 cm, iar golul uşii măsoară 1 ,30 m.
in spaţiul dintre arcul din cărămizi şi peretele camerei B 1 a
fost observată o bârnă cu laturile de 20 x 25 cm, probabil
căzută din tavan. Arcul s-a dărâma! in iarna anului trecut.
Camera C avea lătimea de 3 m. Ea are în coltul
dinspre sud gură de ventilaţie , iar in pământ o amenajare cu
ziduri din cărămizi, cu L de 1 ,20 m, 1 de 34-46 cm şi
adâncimea de 50 cm. Ea a fost suprapusă parţial de zidul
dinspre stradă. O nişă cu lăţimea de 1 ,20 m s-a aflat pe
peretele din spate.
Camera a fost alungită de la zidul de închidere ale
camerei B. Ea nu se continuă cu un spaţiu sub nivelul străzii,
aşa cum s-a întâmplat în cazul camerelor învecinate.
Casa cu numărul 18 (Groapa cu lei) are un perete comun cu
casa învecinată cu lăţimea de 1 m. Nivelul casei este cu 1 , 1 O
mai jos decât cel al casei învecinate.

Camera D are 2,70 m lăţime, iar în grosimea
peretelui un orificiu de aerisire cu d de 1 4 cm.
Camera D1 amenajată in continuarea camerei D,
sub stradă, a avut înălţimea de 2,30 m. Deschiderea între cele
două camere avea 1 m, iar zidul despărţitor, din cărămizi, era
lat de 45 cm.
Camera E avea 5 m lăţime şi lungimea urmărită
până la 10,40 m (latura dinspre curte a fost distrusă după
1934). Camera a fost pavată cu cărămizi. Peretele dinspre
teatru este lat de 70 cm. În grosimea peretelui se află un
orificiu de aerisire ce pleacă de la o deschidere lată de 70 cm.
Zidul lateral al etajului dinspre sud, alcătuit din piatră, este mai
lat decât cel al pivniţei. Prin amenajarea lui a fost afectată
umplutura unei gropi cu urme de arsură.
Peretele dinspre stradă are o deschidere pentru
acces dreptunghiulară şi câte o firidă de o parte şi alta.
Lăţimea zidului dinspre teatru este de 70 cm.
Casa cu numărul 20 a fost legată de casa învecinată printr-un
pavaj din lemn.
La 1 ,70 m de zidul Casei cu lei, în josul pantei, a
fost vizibil un zid paralel cu strada, care se adânceşte în
pietriş 0,60 m. El a delimitat o cameră de 2,50 m lăţime.
Următoarea cameră a fost mărginită de un zid lat de 80 cm,
alcătuit din cărămizi şi pietre, cu urme de arsură la nivelul
fundaţiei. Peretele despărţitor S are 30 de cm lăţime.
Sub nivelul casei au apărut urmele unei pivniţe late
de 2,14 m, cu zidurile late de 50 cm şi 15 cm. Talpa este la 2,25 m de nivelul străzii. Pivniţa este căpăcuită de un strat de
arsură, iar în umplutură s-au aflat fragmente ceramice
glazurate.
Deasupra pivniţei se afla un pavaj format de 1 - 2
rânduri de cărămizi. Camera ce a suprapus pivniţa avea o
latură de 3,80 m, iar următoarea cameră măsura 2,90 m.
Peretele dinspre S era lat de 60 cm. El mărginea o groapă
lată de 2,20 m umplută cu cenuşă.
Casa cu numărul 22 se compunea dintr-un coridor lat de 0,50
m cu dublu acces: spre o încăpere cu lăţimea de 4,70 şi urme
de refacere, de care a fost adosată spre curte o cameră mai
mare, cu planul de 6 x 6,50 m. O cărămidă hexagonală arată
că în etapa a doua de extindere camera de la parter a fost
pavată.
Coridorul permitea accesul şi spre o altă încăpere
subterană aflată sub actuala stradă. Fundaţiile camerei
amenajata spre curte erau din pietre de râu şi cărămizi. O
încăpere de 1 x 1 ,50 m, pe aceeaşi latură, marca intrarea din
�urte. Accesul în gârliciul pivniţei se făcea pe scări din lemn.
In stratul de nisip, sub nivelul scărilor, au apărut bucăţi de
cărămizi. Prin amenajarea gârliciului a fost intersectat un nivel
de pământ negru cu pigmenţi de pământ ars.
Gropile medievale
Groapă pentru provizii aflată sub nivelul casei de la
numărul 20. Groapa s-a adâncit până la -2,60 m faţă de
pavajul actual. Ea se află la 5,50 m de peretele camerei E, în
jos � l pantei. Dimensiunile gropii sunt: lmax. 2,80 m, h de 1 ,70
m. In umplutură erau prezente fragmente de cărămizi, arsură,
iar pe fund cereale carbonizate. Deasupra gropii au fost
observate straturi succesive de pământ brun şi galben şi apoi
fundaţia casei
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Groapa de sub camera C a fost observată după ce
s-a atins solul nisipos. Ea avea o formă cvasi circulară cu
axele de 3 x 2 m şi adâncimea de 2 m. Groapa avea o manta
de pietriş, material observat şi in umplutură. in fapt, groapa a
fost umplută cu pământ negru conţinând material arheologic:
fragmente ceramice, oase de animale, pigmenţi de var şi de
lemn ars. Marginea gropii nu a fost vizibilă sub nivelul camerei
B.
O altă groapă adâncită in nisip se extindea de sub
camera A in direcţia drumului medieval, unde se observă
depuneri de pietriş şi nisip. Pe fundul gropii a fost observată
amprenta păstrată pe o lungime de 82 cm a unei bârne din
lemn.
Sub nivelul casei 22 săpătura mecanică a lăsat să
se vadă in nisip amprenta unui şanţ cu 1 de 3,20 m.
Recuperarea informaţiilor despre amenajările din
curţile caselor a fost afectată de graba cu care s-au făcut
gropile pentru fundarea sălii de sport.
Amenajarea din bârne de lemn (fântână?) avea
lăţimea de 1 ,50 m şi adâncimea mai mare de 1 ,80 m.
Presupusa fântână s-a aflat la limita dintre gospodăriile
caselor 16-18 şi era compusă din stâlpi verticali care fixau,
împreună cu malul din pământ, bârne orizontale. Groapa
pentru posibila fântână se adâncea in stratul de nisip.
Groapa de var s-a aflat în perimetrul casei de la
numărul 22. Au fost recuperate puţine informaţii: lăţimea de 15
cm a zidului ce căptuşea groapa şi lungimea mai mare de 90
cm.
Pentru stratigrafia zonei este relevantă descrierea
depunerilor observată în groapa făcută de constructori la
limita dinspre Teatrul de păpuşi. Sub solul actual, format dintr
o depunere de 0,20 m de pietriş se află un strat de 0,90 m de
pământ brun cu arsură, amestecat cu nisip. intre -1 ,1 O şi -1 ,30
m este nisip, urmat în adâncime de un strat lat de 0,90 m de
pământ brun roşcat cu pigmenţi de arsură, apoi de nivele de
sedimente (nisip, pământ brun şi negru).
Împreună cu piesele întregi, din cupru, fier, sticlă,
transferate Laboratorului de restaurare al MNB Sibiu,
materialul arheologic cuprinde fragmente ceramice cu
caracteristicile produselor medievale şi trei monede: monedă
din cupru, an 1784, camera A; monedă de cupru, an 1785,
camera A; monedă de cupru, casa 22, camera adGsată.
Asistenţa arheologică a permis ilustrarea şi
completarea informaţiilor istorice despre insula de clădiri de
pe strada Alexandru Odobescu, parte a evoluţiei structurilor
urbanistice medievale şi moderne. Informaţiile şi materialul
arheologic prelucrate cu mijloace ştiinţifice pot intra in circuitul
cultural.
Efortul făcut pentru degajarea unor informaţii
planimetrice şi stratigrafice în condiţii de şantier, fără săpătură
manuală necesară cercetării arheologice, se cere continuat pe
terenul dezafectat al străzii Alexandru Odobescu.
Strada Cetătii (săpătură de salvare)
Restaurarea teatrului municipal (Sala Thalia) a fost
precedată de cercetări arheologice sistematice care au vizat
Turnul Lăcătuşilor şi edificiul amintit la inceput.24
Reabilitarea străzii Cetăţii şi excavarea terenului in
luna noiembrie 2003 a scos la lumină substrucţii şi amenajări

medievale. Interesul faţă de urmele arheologice s-a datorat
ineditului lor într-o zonă populată mai târziu cu clădiri, numită
din acest motiv auf dem Wiesen pe pajişte. Singura
construcţie cunoscută intre centura zidurilor de apărare şi
Piaţa Mare era o "moară a preoţilor", acţionată prin forţa
animalelor. Cercetarea şi punerea in valoare a unor vestigii
arheologice era contextuală efortului de restaurare a teatrului
şi a zonei, aşa cum s-a petrecut in sec. al XVIII-lea. La acest
efort ne-am alăturat deşi data calendaristică şi temperatura
vestea iarna, iar fo�a de muncă s-a limitat la cea a autorului,
sprijinit la ceea ce vom numi cuptorul 1 de colegii Claudiu
Muntean şi Mircea Dan Lazăr.
Săpătura necesară reabilitării drumului a lăsat în
urmă material ceramic medieval şi amenajări greu de
identificat inaintea unei minime intervenţii arheologice.
Cuptorul 1 . Amenajarea din cărămizi suprapusă de clădirea
de la numărul 1 O a străzii Cetăţii a fost mai uşor de dezvelit,
urmele ei fiind la suprafaţă. Lama buldozerului a cruţat un
rând de cărămizi care urmau un traseu circular. in interiorul
formei circulare s-a adâncit vatra unui cuptor de copt oale cu
axa N S de 1 ,50 m. in partea de S, cercul din cărămizi mai
lat la capete lăsa o deschidere de 50 cm. Vatra arsă roşu se
întindea cu 20 cm în afara circumferinţei deja menţionată.
Deschiderea era mărginită pe latura vizibilă de cărămizi de
mărime deosebită. Multe din cărămizile care au alcătuit bolta
se prezentau fragmentar. În interiorul presupusei guri de
ventilaţie erau evidente fragmente de cărămizi care au putut
sprijini un sistem de inchidere a cuptorului. Spaţiul care
alcătuia gura de alimentare era limitat de alt rând de cărămizi
ce se întindeau pe o lungime de 0,70 m. Urmele lăsate de
sistemul de închidere al vetrei cuptorului sunt mai complicate
decât la cel de ventilare. A fost evidentă o formă circulară din
lut cu urmele lăsate de rotirea unei tije axiale.
Descrierea anterioară apa�ine unui cuptor care a
suprapus un altul din care s-a păstrat o parte din vatra
adâncită şi gura de ventilaţie. Cele două cuptoare sunt
comparabile ca mărime. Stratul de depunere cu materiale
ceramice medievale s-a extins la nord de cuptor în adâncituri
care au avut legătură funcţională cu instalaţia de copt oale.
Cuptorul 2 a fost mai dificil de atins din cauza adâncimii şi a
extinderii sub un strat de beton. in schimb, am putut sonda cu
fo�e proprii terenul de la V de cuptor, in adâncimea Pajiştii.
Presiunile constructorilor şi ameninţarea vremii nefavorabile
sunt motive pentru care secţiunea arheologică ce s-a întins
doar pe o lungime de 6,50 m spre V în culoarul de trecere
intre străzile Cetăţii şi Tipografilor, nu s-a adâncit în groapa cu
var şi nu a atins nivelul inferior a unei zidării superficiale.
Straturile superioare ale terenului secţionat fuseseră
îndepărtate înaintea intervenţie noastre. Amenajările surprinse
in secţiune se intersectează. Ele apa�in însă perioadei
moderne, de locuire sistematizată.
Pereţii din cărămizi ai cuptorului 1 au fost afectaţi de
umezeala din teren. Cărămizile s-au degradat lăsând impresia
unei mase compacte de pământ roşu. Deosebirea
planimetrică faţă de cuptorul 1 este evidentă chiar in condiţiile
dezvelirii unei jumătăţi. Vatra s-a adâncit cu 0,40 m faţă de
nivelul de călcare. Una din ieşirile din spaţiul vetrei se afla
spre vest, fiind marcată de cărămizile intens arse. Axa de 1 ,40
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m evidenţiată arheologic se datorează unui decroş in zona
măsurată.
Constructie medievală (post medievală?)
Urmele unui stâlp cu fundaţia din pietre de râu şi
elevaţia din cărămizi groase de 4,5 cm au rămas in urma
săpăturii mecanice in dreptul intrării in curtea casei cu
numărul 16. Stâlpul cu o latură de 55 cm făcea parte dintr-o
construcţie din cărămizi a cărei mărime este sugerată şi de
lăţimea de 40 cm a fragmentului de zid păstrat.
Materialul arheologic aftat intre dărămăturile
cuptoarelor a fost incomplet ars şi de aceea precar conservat.
Cantitatea mare a fragmentelor ceramice obligă la o analiză
mai detaliată decât intr-un raport de asistenţă. Remarcăm
însă următoarele:
- fragmentele cahle plate cu personaje regale, ca de altfel
toate fragmentele de cahle au fost recuperate in vecinătatea
cuptorului 1 ;
- deschiderea gurii cănilor este disproporţionat de mare faţă
de restul corpului, iar peretele oalelor este nefiresc de subţire.
Săpătura arheologică de salvare a identificat două
cuptorare de ars oale in vecinătatea zidului de apărare şi al
turnului apărat de breasla olarilor. Astfel devine plauzibilă
identificarea unei zone atribuite breslei olarilor şi a unui teren
unde au existat, probabil, mai multe cuptoare de copt oale in
sec. XIV - XVI. Fragmentele de cahlă pot fi datate pe
considerente stilistice la mijlocul secolul al XV-lea, iar
funcţionarea cuptoarelor intr-o perioadă anterioară.
Vetrele celor două cuptoare şi structurile de
cărămizi au fost protejate cu carton gudronat şi acoperite cu
pietriş. Cuptorul 1 , faza a 11-a a fost marcat în asfalt cu
cărămizi moderne, rezistente. Substrucţia lui a fost acoperită
cu bucăţi de carton asfaltic, zidul nou construit fiind adus
imediat sub actualul nivel de călcare. Intersecţia cuptoarelor in
acel loc va fi prezentată doar grafic, neexistând soluţia
marcării buzei vetrei de cuptor inferior.
Note:
1 . Petre Munteanu Beşliu,

Zur Geschichte eines
Hermannstădter Klosterkirche aus der zweiter Hăfte des 13.
Jahrhunderts, Zeitschrift fOr SiebenbOrgische Landeskunde 1 ,
1993, p. 12-31 ; ldem, Încă o biserică dispărută: Biserica
Sfânta Elisabeta din Sibiu, în Biserici dispărute, biserici

regăsite, Sibiu, 2001 , p. 31-41 .
2. Soterius, Cibinium, ms. 26, Biblioteca Brukenthal. Autorii
versurilor sunt, după părerea lui Soterius, Valentin Franck sau
Matthias Miles. Tot el spune că pe acel loc au stat călugării.
3. Ioan Albu. lnschriften der Stadt Hermannstadt aus dem
Mittelalter und der FrOhen Neuzeit, Sibiu, 2002, p. 6-7.
4. Alexandru Avram, Vasile Crişan, Sibiu - ghid de oraş, f.a.,
p. 1 00.
5. Dr. Alexandru Avram, Vasile Crişan, Sibiu - ghid turistic,
Bucureşti, 1998, p. 1 1 1 . Mai jos însă, autorii revin cu aceeaşi
afirmaţie a recuperării Crucifixului dintre ruinele mănăstirii.
6. Andrei Kertesz, Sibiu şi imprejurimi, Editura Terra
Incognito, f.a . . p. 1 1 8.
7. Fr. Zieglauer, Zur Geschichte der Kreuz - Kapelle in der
Elisabeth - Vorstadt van Hermannstadt, Hermannstadt, 1 875.
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8. Ludwig Reissenberger, Ober die ehemaligen Befestigungen
von Hermannstadt, Archiv des Verein fOr SiebenbOrgische
Landeskunde 29, 2, 1 900, p. 315.
9. Civitatem dictam Hermanni vi/lam in April expugnantes,

usque ad centum ibi promerunt, predicatorum cenobioum
incendientes, Monumenta Germaniae Historica 1 6, p. 285.
1 O. Bela lvanyi, Geschichte des Dominicaner orden in
Siebenburgen und Ma/dau, SiebenbOrgische Vierteljahrschrift

62,1 940, p. 26.
1 1 . Ibidem, p. 27-28
12. Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
SiebenbOrgen 2, nr. 355.
1 3. Archiv des verein fOr SiebenbOrgische Landeskunde 1 2, p.
375 şi urm.
14. Trauschenfels, Fundgruben zur Geschichte
SiebenbOrgens, p. 382.
15. Zieglauer, op. cit., p. 14. El citează pe Johannes Seivert,
Van den Grafen der săchsischen Nation, Ungarisches
Magazin 2, 1782, p. 285.
1 6. Ibidem p. 1 5.
1 7. Reissenberger, op. cit., p. 364.
18. Quellen zur Geschichte Siebenburgens aus Săchsischen
Archiven, în Rechnungen aus dem Archiv der Stadt
Hermannstadt und Săchsichen Nation, Hermannstadt, 1 888,
p. 58.
1 9. Anul 1480: ad portam Elisabet; (idem, p. 86); pontis apud
portam beatae Elizabetae în 1497 (idem, p. 254) ante Elizabet
in 1 501 (idem, p. 339); propre vallum Elisabet (idem, p. 353;
pontem vesus Elisabet în 1501 (idem, p. 356); circa portam
sanctae Elizaabet (idem, p. 361 ).
20. Karl Fabritius, Geschichtliche Nebenarbeiten, Archiv des
Verein fOr SiebenbOrgische Laandeskunde 12, 1 874, p. 375,
Simlilter leprosisijibidem degenthibus 80 cubulos annone.

21. Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
SiebenbOrgen 7 p. 29.
22. SiebenbOrgische Deutschen Tageblatt, nr. 1 8342, 1 O iunie
1934.
23. Camerele caselor de la numerele 16 şi 1 8, mai bine
păstrate, sunt numerotate în serie cu A, B, B1 , C, D, D1, E.
24. Petre Munteanu Beşliu, Szabolcs Guttmann, Cercetările
arheologice de la Sala Thalia din Sibiu, Anuarul Institutului de
cercetări Socio-Umane Sibiu 2, 1955, p. 59-68.
The archaeological report presents the main results
of the archaeological rescue excavations in three places: 1
Decembrie Square - Piaţa Gării (The Railway Station Square),
Al. Odobescu Street and Cetăţii Street.
The archaeological excavations in Piata 1
Decembrie - Piaţa Gării (The Railway Station Square) show
that the location of the Dominican Monastery is not near The
Cross Chapel. In the place we excavated only a probably dam
wall was uncovered.
In 1 935 some mediaeval constructions were
destroyed near the Town Hali. In 2004, the excavations for
building a new sports arena demolished the underground
structure of the old houses. The report presents the
archaeological results of the surveillance: the dimensions oh
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the rooms, the stratigraphy, the finds (coins, ceramics, and
glasses).
Al lasi, 1 present the two mediaeval pot ovens
uncovered in Cetăţii Street and a lot of pottery and tiles.
1 75. Sighişoara, jud. Mureş
Punct: Dea/u Viilor, necropolă
Cod sit: 1 14523.05

Colectiv: Radu Harhoiu - responsabil, Adrian loniţă (IAB),
George Baltag (MI Sighişoara), Adrian Udrişte (absolvent FIB)

Punctul "necropolă" se află la cea. 300 m în amonte
de zona aşezării sitului arheologic Sighişoara Dealu Viilor.
Cercetările arheologice întreprinse aici au dus la identificarea
şi cercetarea unor importante vestigii arheologice (390
complexe) apa�inând epocii bronzului (cultura Wietenberg,
cultura Noua) şi apoi epocii postromane şi de la începutul
epocii medievale. Ansamblurile postromane sunt reprezentate
prin mai multe necropole (sfârşitul sec. al III-lea - începutul
sec. al IV-lea; sec. al IV-lea; sec. al VI-lea) a unor complexe
de aşezări (cuptor de ars ceramica din sec. al IV-lea; locuinţă
din sec. al VIII-lea), în timp ce începutul epocii medievale este
ilustrat printr-o întinsă necropolă de la sfârşitul secolului al Xl
lea şi din cel următor.
Secţiuni arheologice: Sd 1 . dimensiuni: 5 x 5 x 1 ,20=
30 m3; Orientare: N - S; Sd 11: 5 x 5 x 1 ,20 30 m3; Orientare:
N - S; Sd III. dimensiuni: 5 x 5 x 1 ,20= 30 m3; Orientare: N - S;
Sd li V: 5 x 5 x 1 ,20= 30 m3; Suprafaţă excavată: 1 20 m3
Cercetările arheologice din campania anului 2003
şi-au propus rezolvarea mai multor obiective. Unul din acestea
a fost continuarea prelucrării tipologice a materialului ceramic
din aşezarea de la Dealu Viilor, ceea ce a însemnat analiza
tipologică şi comparativă a inventarului ceramic al celor peste
100 de complexe apa�inând sec. III - VIII, respectiv XII. în
acest sens au fost desfăşurate paletele cu inventar ceramic al
complexelor şi s-a trecut la analiza lor comparativă. De
asemenea pe baza codului de culori s-a stabilit spectrul
coloristic al ceramicii din aşezarea de la Sighişoara Dealu
Viilor. în acelaşi timp au fost verificate la faţa locului desenele
efectuate la laboratorul de desen al IAB şi cele efectuate de
Daniel Spânu în baza arheologică de la Dealu Viilor. Au fost
desenate în continuare materiale arheologice atât din
aşezarea cât şi din lotul descoperit în campania 2003.
Rezultatul acestui demers colectiv, întreprins în special după
masa sau în zilele ploioase, a constat în definirea mai precisă
a tipurilor şi a variantelor şi în limpezirea spectrului tipologie al
ceramicii din situl Sighişoara DV. Menţionez că aşezarea de la
Sighişoara este unul din puţinele complexe arheologice cu
locuire continuă pe o perioadă impresionantă de timp,
materialul descoperit oferind posibilitatea realizării unei reţele
tipologice atât la nivelul întregului spaţiu transilvan, cât şi a
bazinului carpatic în general.
Obiectivul principal al campaniei din anul 2003 a
constat însă în realizarea cercetării arheologice din punctul
" necropolă" al sitului de la Sighişoara Dealu Viilor. Cercetările
din acest an continuă un şir lung de campanii de cercetare
arheologică întreprinse în acest punct începând din anul 1989
şi care, din lipsă de fonduri, au trebuit să fie întrerupte în anii
=

1 997-1 999. În felul acesta s-a conturat şi una din problemele
urmările de cercetarea din acest an, şi anume aceea a
identificării 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 schimbări masive, care au dus la
degradarea microzonei, au dus la pierderea sistemului de
borne şi, din păcate, la distrugerea unor complexe
arheologice.
În acelaşi timp au fost deschise noi zone de lucru în
vederea unei posibile identificări în teren a orizontului funerar
specific sec. al VIII-lea, nivel de locuire atestat în punctul
aşezare.
În vederea îndeplinirii scopului cercetării au fost
practicate patru sondaje şi s-a lucrat la cazma şi după caz la
şpaclu, detaşarea complexelor obţinându-se prin răzuiri
repetate. Materialul arheologic a fost recoltat pe complexe,
spălat şi depozitat în pungi şi cutii şi pe paiele în depozitul de
tranzit al bazei arheologice. Cu ocazia cercetărilor arheologice
din acest an au fost dezvelite următoarele complexe
(complexele se numerotează în continuarea celor din
campaniile anterioare):
Complex: nivel (Sd 1 ) : În afara complexului 387 (v. mai jos), în
această secţiune s-a identificat un nivel preistoric, reprezentat
prin ceramică lucrată la mână, reprezentată prin căni,
borcane, castroane, apoi un nivel de sec. III - IV, reprezentat
prin fragmente de căni din pastă de culoare roşie, castroane
din pastă cenuşie zgrunţuroasă sau cimentoasă şi apoi un
nivel de sec. XII, reprezentat prin vase borcan lucrate la roata
rapidă şi ornamentale cu caneluri.
Complex 387 M 1/ 2003 M 1 88 (Sd 1 D1): mormânt de
incineraţie în groapă circulară cu oasele incinerate grupate,
ceea ce denotă depunerea lor într-un recipient de materie
organică. Groapa de formă rotundă cu diametru! de 0,50 x
0,40 m se distinge clar la -0,60 m şi se adânceşte până la 0,75 m. Fără inventar: Oase incinerate, fragmente de
cărbune.
Complex 388 (Sd 2) : Cplx. 388 reprezintă o groapă de formă
ovală, care apare la -0,70 m şi care care-şi schimbă mereu
conturul. În interior apare o groapă masivă galbenă, un galben
mult mai aprins, diferit de pământul viu al sondajului, surprins
în jumătatea sa de N. Deasupra acestui nivel de pământ
galben, la adâncimea de -1 ,06 m, un strat puternic de
cărbune şi cenuşă gros de O, 1 O m. La -1 ,28 m umplutura este
de culoare galben aprins şi continuă. În restul sondajului, se
continuă la vârf de hârleţ, sondarea lui 389. Cioburi din ce in
ce mai puţine. 388 care se adânceşte foarte mult. După un
puternic strat galben aprins, in care nu s-a găsit nimic (şi care
în profilul N - S al secţionării gropii merge de la -1 ,30 m şi
până la -1 ,70 m), la această adâncime apare un strat cu o
grosime de 0,14 m, de pământ brun amestecat cu pământ
galben. în profilul martor N - S, la -1 ,40 m, s-au găsit câteva
oase subţiri de animal. Fundul gropii la -1 ,84 m. Probabil din
umplutura gropii şi câteva fragmente preistorice (bronz final,
început de Hallstatt), dintre care unele canelate. Va trebui
reverificată in 2004.
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linii în val, funduri drepte, linii în val neîngrijite; apare şi un
ornament realizat cu un fel de roată dinţată combinat cu
poansonări romboidale, ornament destul de rar în spectrul
ceramicii secolului XII. În cadrul materialului ceramic la roata
rapidă din pastă nisipoasă, apare şi un fragment cenuşiu,
prost ars, poate un rebut, ceea ce ar putea fi un indiciu asupra
unor ateliere în zonă. Pe baza materialului ceramic, complexul
se datează în sec. XII. Nivelul preistoric, care este tăiat de
complexul 386 este ilustrat de o ceramică lucrată cu mâna din
pastă nisipoasă sau cu pietricele, reprezentată de oale borcan
ornamentale cu unghia, cu coaste largi, cu apucătoare
unghiulare, cu brâu alveolar, de castroane.
Complex (Sd 4/nivel): ln Sd. 4 C3 la -0,40 -Q,45 m, fund de
vas cu inel din ceramică la roata rapidă, pastă cenuşie,
ciment, sec. III - IV, fragment buză ceramică sec. XII,
ceramică la roata rapidă, pastă cenuşie, nisipoasă, roşietică,
fragment ceramică lucrată cu mâna, pastă nisipoasă,
roşietică, cu brâu alveolar, iar în C 3, la -0,60 -0,65 m, 2
fragmente din ceramică la roata rapidă, pastă cenuşie,
nisipoasă, roşietică.
În Sd 4 82 la -0,65 -0,70 m, 2 buze de sec. XII:
ceramică la roata rapidă, pastă cenuşie, nisipoasă, roşietică,
un fragment de ceramică lucrată cu mâna, pastă nisipoasă cu
brâu alveolar; alături de care un fragment dintr-o toartă din
ceramică de factură romană, fină, roşie, dar şi zgrunţuroasă.
[Radu Harhoiu]

Complex 389 (Sd 2): S-a notat astfel nivelul preistoric din Sd
2, care este perforat de cplx. 388 şi care se manifestă sub
forma unui strat de cultură care apare la -0,40 m şi conţine
numeroase fragmente preistorice, dintre care remarcăm
fragmente de la vase mari lucrate cu mâna, din pastă de
calitate bună sau mai puţin bună, ceramică de culoare neagră
la interior şi gălbuie la exterior, reprezentată de un fragment
de farfurie cu umbo, decorat cu caneluri interioare, apoi
fragment de perete roşu-cărămiziu cu bandă de linii în zigzag,
fragmente mari de vas borcan lucrate cu mâna, din pastă cu
pietricele, cenuşii gălbui la exterior şi roşu cărămiziu la
interior, cu urme de vopsea neagră sau un fragment cu
apucătoare lucrat cu mâna, din pastă nisipoasă, cenuşiu
gălbui la exterior şi cenuşiu roşiatic la interior, de asemenea
cu urme de vopsea neagră pe exterior, un fragment de perete
puternic curbat, din pastă nisipoasă, lucrat cu mâna, brun
cenuşiu la exterior şi roşu-cărămiziu brun la interior,
ornamentat pe exterior cu un ornament unghiular, un fragment
din ceramică lucrată cu mâna, din pastă nisipoasă, brun
roşiatică, ornamentat cu benzi de linii în val şi caneluri sau un
fragment din vas mare, din ceramică lucrată cu mâna, din
pastă nisipoasă, negru la exterior şi roşu la interior, a cărui
buză este ornamentată cu caneluri, sau un fragment dintr-un
vas mare cu pereţii groşi din ceramică lucrată cu mâna, cu
pietricele, brun roşcat, ornamentat cu caneluri; în general un
material ceramic foarte bogat şi interesant.
Complex 390 (Sd 2D): in Sd 2, în jumătatea sudică, adică în
Sd 2D, la -1 ,44 m, s-a conturat o groapă de formă ovală.
Urmează să fie cercetată în anul 2004. Cplx. 390 se
conturează în stratul notat convenţional 389, ca o groapă de
formă ovală cu dimensiunile de: 1 ,5 x 1 ,30 m. Se manifestă
sub forma unei pete de pământ închisă, care se detaşează în
pământul viu. Inventar: Ceramică cu mâna, din pastă
nisipoasă, de culoare neagră, ornamentată cu caneluri.
Complex 385 (Sd 3): La -0,30 m, în malul din N a apărut o
aglomerare de pământ ars, bulgări de pământ, provenind
probabil de la o vatră (?). Aglomerarea pătrunde în Sd 3 spre
S cu cea. 0,45 cm. Grosimea aglomerării cea. 1 0 - 1 5 cm.
Fără inventar.
Complex 386 (Sd 3 D 3 - 4): În Sd 3 a-a săpat până la nivel
colţ SE: -0,35 m; colţ NV: -0,60 m. Pe acest nivel a apărut o
vatră notată cu 386, de formă ovală, aflată la 1 ,25 m de malul
de S şi 1 ,60 m de malul de E. Adâncimea pe crustă este de 0,44 m. Adâncimea vetrei: -0,59 m. Dimensiuni crustă: axa N
S: 0,65 m; axa E - V: 0,60 m. În jur , la cea. 0,20 - 0,30 m,
pământul poartă urme de ardere de culoare portocalie, de la
iradierea căldurii. Crusta este de culoarea portocaliu-roşcat.
Vatra a fost amenajată într-un strat de pământ negru (strat
aflat sub scurgerea de pământ galben din deal). Deasupra
vetrei şi împrejur - fragmente. ceramice cu decor în val,
lucrate la roata rapidă. Vatra aparţine probabil unei locuinţe.
cu dimensiunile de cea. 4 x 3 m, dar ale cărei limite nu au
putut fi exact precizate. Inventar: multă ceramică lucrată la
roata rapidă, din pastă nisipoasă de culoare roşie cărămizie,
brun-roşcată, sau cenuşiu brună. Alături de oale borcan cu
corp ovoidal sau cu umăr prelung, apare şi un fragment de la
o găleată de lut, din ceramică la roata rapidă, din pastă
cenuşie, nisipoasă, roşietică. Ornamentele constau din
caneluri orizontale, linie în val simplă sau încrucişată, benzi de

1 76. Siliştea, com. Români, jud. Neamţ
Punct: Pe Cetăţuie
Cod sit: 124 108.01

Colectiv: Neculai Bolohan - responsabil (UAIC laşi), George
Bilavschi (IA laşi), Creţu Cristina, Florica Măţău, Mădălina
Şarban, Nicu-Tizu Juglan (studenţi UAIC laşi)
Fonduri: Enzymes el Derivates Roumanie SA Costişa
(sponsor principal), Tele'M lnvest SA Piatra-Neamţ, SC Unic
SA Piatra-Neamţ, S.C. TCE 3 Brazi Piatra-Neamţ.
Partener: Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
În vara anului 2003 , în perioada 8 iulie - 4 august, a
fost continuată cercetarea aşezării de epoca bronzului de la
Siliştea, com. Români, jud. Neamţ, din punctul Pe Cetăţuie.
Obiectivele campaniei din 2003 au avut un dublu caracter. În
primul rând, se urmăresc aspecte generale, precum
încadrarea culturală a monumentului, determinarea
caracterului aşezării şi a etapelor acesteia, delimitarea
suprafeţei locuite şi stabilirea rolului avut în cadrul culturii
Costişa, precum. şi a raporturilor cu civilizaţiile învecinate şi
contemporane. In mod particular, anul acesta am dorit să
surprindem conturul structurii sau structurilor de locuire,
documentate prin aglomerări de artefacte, să urmărim traseul
"pietrarului" (denumire convenţională dată aglomerării de
gresii din caseta a) şi să evidenţiem urmele locuirii în spaţiul
împădurit, acolo unde este posibil.
În acest sens s-a prelungit secţiunea S 1 spre NNV
cu încă 3 carouri şi jumătate (7 x 2 m), s-au deschis 2 casete
de control în pădure la 1 6 m E de S 1 (CTRL 4: 4 x 2 m şi
CTRL 5: 2 x 2 m) şi s-au mai săpat încă trei casete (4 x 4 m),
una dintre acestea în prelungirea casetei a 2002, fără a se
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păstra martorul stratigrafic. Dispunerea secţiunilor de control
se adaptează totodată şi situaţiei arheologice care, in cazul de
faţă, impune deschiderea unei suprafeţe cât mai mari pentru
lămurirea configuraţiei structurilor de locuire din vecinătatea
valului de apărare. Până in prezent, informaţiile privind spaţiul
locuit al aşezării provin de pe o suprafaţă săpată compact, de
cea. 1 60 m2.
Observaţiile stratigrafice de etapă se înfăţişeaza
după cum urmează. Sub stratul vegetal de cea. 0,20 m apar
artefactele, care formează o depunere arheologică de cea.
0,40 m, urmată de un nivel de culoare gălbuie situat pe stratul
de gresii naturale, care reprezintă stratul steril din punct de
vedere arheologic. Unele observaţii de teren ne indreptăţesc
să credem că a fost întrebuinţată şi gresia situată pe platou,
nu doar cea rezultată în urma excavării şanţului de apărare,
de unde se presupune că ar preveni cantitatea descoperită
pănă in prezent.
Stratul arheologic, care are culoare cafenie, conţine
gresii de culoare alb-gălbuie şi roşie (arsă), fragmente
ceramice, fragmente osteologice, pietre şi obiecte din piatră,
obiecte din metal şi os.
Configuraţia, mărimea şi numărul insemnat de
gresii, aflate in stare naturală, arse superficial sau puternic,
constituie principalele indicii pentru intuirea structurilor de
locuire. Astfel, în caseta C, gresiile de mari dimensiuni descriu
o posibila structură de locuire rectangulară. În sprij inul acestei
idei vin şi observaţiile făcute asupra unora dintre gresii, care
păstrează urmele scobiturilor practicate in vederea susţinerii
unei podine de lemn (apreciere ipotetică). În aceeaşi casetă a
apărut un "complex de cult" situat sub o lespede de gresie
albă şi care este constituit din resturile osteologice ale unei
ofrande de carne însoţite de câteva fragmente ceramice.
Suprafeţele a 2002 şi a 2003 dezvăluie baza unei
construcţii de gresii albe şi roşii organizate într-un şir cu
lăţimea variind intre 0,70 m şi 2 m şi L de cea. 7 m. Locuinţa
căreia ii aparţine aglomerarea de gresii poate fi pusă în
legătură cu cel puţin două dintre complexele de cult
descoperite până acum. Complexul de cult descoperit anul
acesta, aflat in jumătatea nordică a caseta a 2003, este
reprezentat de o ofrandă de carne, însoţită de pigmenţi de
culoare cărămizie. Toate acestea au fost, probabil, plasate
într-o groapă, al cărei contur nu a putut fi sesizat, iar apoi
acoperite cu o gresie de mari dimensiuni (aprox. 30 x 50 cm).
Acest complex de cult reprezintă expresia unor ritualuri de
fundare.
O alta locuinţă a fost parţial sesizată in zona
carourilor 1 5-17 ale secţiunii S 1 şi in caseta B. Conturul nu a
fost surprins nici în plan, nici în profil (cu excepţia unei mici
porţiuni la baza profilului vestic din S 1). De data aceasta este
vorba despre o locuinţă adâncită, care apare la cea. -0,55 m
faţă de suprafaţa actuală de călcare, acolo unde stratul galben
cunoaşte intruziuni dinspre cel cafeniu. La 0,02-0,03 m
deasupra stratului natural de gresii este dispus un rând de
gresii arse superficial, care aparţin podelei locuinţei. De
asemenea, au fost identificate mai multe gropi de par, precum
şi pigmenţi de chirpic şi arsură.
Materialul arheologic este deosebit de bogat, fiind
reprezentat anul acesta de fragmente ceramice, vase

întregibile şi un vas miniatura!, aproape intreg, toate acestea
aparţinând culturilor Costişa şi Monteoru.
Cu uşurinţă se poate observa că ceramica grosieră
are o pondere însemnată, reprezentând cea. o treime din
întregul material. Aceasta, de multe ori, este sfărâmicioasă şi
exfoliată. Aici integrăm tipul ceramic al vasului de provizii,
bitronconic şi cu buza uşor răsfrântă, fără decor, sau cel de
dimensiuni mai mici, cu pereţii drepţi şi purtând, de regulă,
sub buză, un brâu intrerupt şi alveolat.
Repertoriul ceramic este completat de tipuri
ceramice corespunzând clasificării stabilite de Alexandru
Vulpe pentru staţiunea de la Costişa. Se întâlnesc tipuri
ceramice precum amfore (corp bitronconic, gât ingust şi inalt,
două torţi in bandă) şi ceşti (bitronconice, gura dreaptă sau
uşor arcuită, doua torţi usor înălţate faţă de buza vasului).
Aceste două tipuri se individualizează prin realizarea şi
dispunerea decorului in zona mediană a vasului. Acesta
constă din registre decorative, dispuse simetric jur-împrejurul
recipientelor, fiind format, în cea mai mare parte, din
triunghiuri fin incizate, dispuse cu vârful în jos. Câmpul
acestora este umplut cu incizii paralele, dispuse oblic. Partea
superioară a acestui registru este delimitată de unul până la
trei şiruri de incizii dispuse orizontal în zona care marchează
trecerea de la umărul la gâtui vasului. Acest tip de decor este
completat in unele cazuri, de aplicaţii plastice (grupuri de
brâie întrerupte, butoni), dispuse, de asemenea, simetric în
partea inferioară a registrului menţionat anterior.
Repertoriul ceramic este completat de castroane
tronconice cu deschidere largă, ceşti de dimensiuni mari, vase
miniaturale, precum cel descoperit în B, anul acesta.
Ornamentarea ceramicii prezintă o serie de motive
şi combinaţii de elemente decorative inedite. Apariţia lor la
Siliştea, în condiţiile în care materialele descoperite în situri
Costişa sunt publicate parţial, nu pare a fi totuşi o situaţie
excepţională. Câteva exemple în acest sens:
- decorul de tip "brăduţ" încadrat de linii incizate;
- fragmente de brâu alveolat cu decor Bessenstrich;
- decor tip Kammkeramik în combinaţie cu fragmente de brâu
alveolat;
- butoni cilindrici;- casete decorative realizate prin linii incizate
formând decor rectangular, au mai fost descoperite şi in alte
situri arheologice (Costişa, Poduri).
Formele ceramice de tip Costişa aparţin, de regulă,
categoriei semifine. De aceeaşi factură şi chiar mai îngrijit
lucrate, sunt fragmentele ceramice monteorene, din fazele 1
C3 şi 1 C2, care nu prezintă noutăţi tipologice şi decorative, în
contextul materialelor descoperite în anii anteriori.
Obiectele din os au fost găsite anul acesta într-un
număr mai mare şi in mod particular concentrate cu precădere
in zona structurii de locuire din S 1 şi caseta B şi sunt
reprezentate de impungătoare de diferite mărimi (de la 3 la 20
cm) şi de unelte pentru realizarea decorului ceramicii.
Artefactele din piatră sunt reprezentate de numeroase aşchii
de silex, fragmente de lame, eule, un vârf de săgeată,
trecătoare şi fragmente de râşniţă. Materialul arheologic este
completat de obiectele de podoabă din metal reprezentate
printr-un Noppenringe cu diametru! de 3,2 cm şi o verigă
provenind de la partea inferioară a unui alt Noppenringe, cu
diametru! de 2 cm. Până in prezent, numărul podoabelor de
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acest fel se ridică la patru. Acestea, deşi au fost găsite risipite
pe suprafaţa cercetată, la distanţe de cea. 1-1 ,5 m între ele,
se grupează două câte două, având diametru! de 4,5 şi,
respectiv, 3,2 cm; de asemenea, îndoiturile şi răsucirile
practicate sunt realizate "în oglindă" .
Inventarul obiectelor de metal a mai fost completat
anul acesta şi de o brăţară {diametru! de 5 cm) realizată dintr
o bară circulară în secţiune, cu diametru! de 4 mm şi capetele
petrecute. Contextul în care aceasta apare este deosebit de
bogat, caroul C oferind un număr însemnat de artefacte, în
general, pe întreaga sa suprafaţă. Cercetarea se află in curs.
În urma observaţiilor făcute pe marginea
descoperirilor din secţiunile de control efectuate în zona
impădurită, putem afirma că centrul aşezării se află în spaţiul
cercetat până acum. În altă ordine de idei, analiza materialului
arheologic, mai ales a celui ceramic, ne îndreptăţeşte să
susţinem ideea coabitării comunităţilor Costişa şi Monteoru.
Planşa 64-A.
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Abstract:

This year archaeological excavation at Siliştea - Pe
had some new objectives like observing the living
structures, following the trait of the stone cluster that was
identified lasi year and searching for the artefacts in the
afforested area.
There are not so many differences regarding the
stratigraphy. Under the vegetal stratum appear the artifacts
that form a 40 cm depth level, followed by a yellowish layer
without artifacts. There were identified three living structures
and two new cult complexes represented by animal bones
placed under big stone slabs.
The pottery represents the main evidences. It
belongs to the Costişa and Monteoru communities and
certifies their cohabitation.
There were also found many bone objects, stone
artifacts and metal ornaments such as a bracelet and a
Cetăţuie

Noppenringe.

1n. Siret, jud. Suceava
Punct: Dealul Ruina
Cod sit: 146664.02

Colectiv: Attila Lăszl6 - responsabil (UAIC laşi); Ion Mareş,
Bogdan Niculică (CMB Suceava); Mircea lgnat (UŞtcM
Suceava)
În anul 2003 au continuat cercetările arheologice
sistematice in situl arheologic de pe platoul Dealului Ruina
(amplasat in partea de E a oraşului Siret), in aşezarea
fortificată din Hallstatt-ul timpuriu, cultura Gava - Holihrady,
grupul Grăniceşti1 .
Săpăturile arheologice au fost efectuate cu studenti
din anul l de la Facultatea de Istorie şi Geografie din Suceava,
in cadrul practicii de specialitate. Contribuţia studenţilor la
buna desfăşurare a investigaţiilor arheologice din această

din România - campania 2003

campanie a fost deosebită, fapt pentru care colectivul de
cercetători le adresează mulţumirile cuvenite.
Situl arheologic de pe Dealul Ruina se conservă
relativ bine. Întreaga suprafaţă a platoului dealului a fost şi
este folosită ca teren agricol, arăturile afectând nivelul
superior al locuirii hallsttatiene timpurii, iar în zona aşezării
Cucuteni B (sector B), chirpiciul ars de la unele locuinţe a fost
dislocat şi scos la suprafaţă, alături de materiale arheologice.
Actual, platoul dealului este fărâmiţat în numeroase loturi
particulare şi, din acest motiv, cercetarea arheologică este
condiţionată de suprafeţele accesibile pentru efectuarea de
săpături. Pe latura de SE a platoului dealului se află o pădure,
care se întinde de pe coama valului de apărare şi acoperă
atât şanţul cât şi locuirea hallstattiană timpurie de după
sistemul de fortificaţie.
Rezultatele săpăturilor arheologice de până acum
reliefează importanţa deosebită a unei aşezări centrale, intens
locuită, din arealul ocupat de grupul Grăniceşti, atât prin
amplasarea sa geografică şi condiţiile oferite de spaţiul din jur,
cât şi prin controlul pe care 1-a deţinut asupra culoarului răului
Siret, cel puţin în zona din jurul staţiunii.
Obiectivele cercetării au constat în continuarea
cercetării unor complexe studiate parţial in anii precedenţi, în
sectorul A, în cuprinsul S V/1 998/2000 (magistrala care a
secţionat, pe o lungime de 208,80 m, mai puţin de jumătate
din aşezarea hallstattiană timpurie, secţiunea urmând a fi
prelungită până la marginea platoului dealului cu cea. 300 m pentru stabilirea stratigrafiei şi succesiunea civilizaţiilor in
sectorul B, unde se află şi aşezarea cucuteniană). De
asemenea, a fost prevăzută continuarea cercetărilor
interdisciplinare prin prelevarea materialelor pentru
determinări paleontologice, antracologice, geologice şi
pedologice. Având în vedere cercetarea interdisciplinară, ne
am propus să realizăm reconstituirea succesiunii în timp a
factorilor, in care au evoluat comunităţile umane din staţiunea
arheologică de pe Dealul Ruina şi din zonele din jur.
În acest an au fost deschise două casete: 2 A/2003
(C 9-1 2; m. 1 2,90 - 1 6,90 de la S V/1998) şi 3 A/2003 (C 1 4 1 7; m. 21 ,50 - 25,50 de la aceeaşi secţiune, fiind amplasate
pe latura de N a S V/1 998, paralel cu aceasta, în continuarea
Cas 2/2000 şi Cas 3/2000). Casetele au avut dimensiuni de 4
x 3,70 m, rezervându-se martori de 0,30 m între ele şi faţă de
S V/2000.
Locuinta 2/1 998, Complexul 2/2000. În S V/1998 (C 9 - 1 1 ; m.
1 3,50 - 16,50) şi Cas 2/2000 (C 6-9; m. 8,60 - 1 2,60 de la
SV/1 998) a� fost cercetate, parţial, depunerile unei locuinţe de
suprafaţă2. In C A1 , A2 şi B1 ale Cas 2A/2003, la adâncimea
de -Q,30/-0,35 m, în partea superioară a nivelului inferior
hallstattian timpuriu au fost delimitate, în continuare,
depunerile acestui complex de locuire: lipituri arse cu
impresiuni de nuiele, un fragment de vatră, pietre (unele cu
urme de ardere), fragmente ceramice de la tipuri diferite de
vase, oase de animale, o râşniţă cu trecător de piatră, trei
fragmente de statuete zoomorfe. În C B1 , la -Q,40 m a fost
dezvelită o grupare semicirculară de pietre de râu (unele arse)
şi un fragment de vatră răvăşită, ce par să indice locul în care
a fost amenajată instalaţia pentru încălzit a locuinţei; aici au
fost găsite un zdrobitor, o eule de piatră, oase de animale şi
fragmente ceramice.
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În Cas 3Af2003, la -D,30/-0,35 m au fost
descoperite, dispersate, câteva bucăţi de greutăţi tronconice,
un fragment de lipitură de vatră, câteva fragmente ceramice şi
puţine oase de animale. Depunerile apar răvăşite intre
Locuinţa 2/1 998 şi Vatra 2/1998, Groapa 1/1 998.3
Materialele arheologice rezultate din campaniile de
săpături sistematice de pe Dealul Ruina se află in colecţiile
CMB Suceava. Materialele osteologice din anii 1995 şi 1 998
au fost prelucrate4.
Obiectivele viitoarelor cercetări constau în
prelungirea S V/2000 (sector A) până la marginea platoului
dealului (sector B; 300 m lungime), deschiderea unor noi
secţiuni in zona fortificaţiei (sector A) şi in suprafaţa locuită
din afara şanţului de apărare (sector C).
Pentru cercetarea completă a unor complexe
arheologice studiate parţial in anii anteriori (din motive
obiective, suprafaţa îngustă a terenului disponibil cercetării,
parcelele din jur fiind ocupate cu diferite culturi agricole) vor fi
practicate casete, conform planului intocmit. Cercetările
interdisciplinare vor continua pentru cunoaşterea cât mai
exactă a tuturor factorilor caracteristici sitului arheologic de
pe Dealul Ruina şi a zonei din jur. De asemenea, am propus
ridicarea topografică, investigarea arheomagnetică şi
elaborarea unui studiu geomorfologic, acestea fiind
condiţionate de susţinerea financiară.
Situl arheologic de pe Dealul Ruina este afectat la
suprafaţă de lucrări agricole. Pentru conservarea şi protejarea
lui este necesară scoaterea temporară din circuitul agricol a
unor suprafeţe destinate investigaţiilor arheologice.
Planşa 64-B.

Note:
1 . Mircea lgnat. Ion Mareş, CCA 1 995, p. 83; Mircea lgnat,
Attila Lăszl6, Ion Mareş, CCA 1 996, p. 1 1 4 - 1 15; Attila
Lăszl6, Ion Mareş, Bogdan Niculică, CCA 1999, p. 107 - 1 08;
Attila Lăszl6, Ion Mareş, Bogdan Niculică, Mircea lgnat, CCA
2001 , p. 230 - 232; Attila Lăszl6, Mircea lgnat, Ion Mareş,
Bogdan Niculică, CCA 2002, p. 289-291 ; Attila Lăszl6, Ion
Mareş, Bogdan Niculică, Mircea lgnat, CCA 2003, p. 293-295.
2. Attila Lăszl6, Mircea lgnat, Ion Mareş, Bogdan Niculică,
Mircea lgnat, CCA 2001 , p. 231 .
3. /bidem.

4. Sergiu Haimovici, Studiul arheozoologic al resturilor osoase
provenite din aşezarea hallstattiană de la Siret - Dealul Ruina,
Suceava 29 (sub tipar).

1 78. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea [lbida]
Cod sit: 161277.01

Colectiv: Mihaela Iacob - responsabil, Dorel Paraschiv (ICEM
Tulcea), Costel Chiriac, Dan Aparaschivei (IA laşi), Lucreţiu
Mihăilescu-Bîrliba (UAIC laşi), Adrian Doboş, Gabriel Popescu
(IAB) Nicolae Miriţoiu, Andrei Soficaru, Nicuşor Sultana,
Mihaela Gătej, Mihai Constantinescu (CCA Bucureşti), Simina
Stane (UAIC laşi - Facultatea de Biologie), George Nuţu,
Răzvan Cazma, Alexandru Suharoschi, Naltalia Midvichi,
Valentin Piftor, Mihai Paraschiv (studenţi, UAIC laşi), Alina

Neagu, Daniela Dumitrescu (studenţi FIB), studenţi UAIC laşi,
UO Constanţa, FIB (membri ai Asocia�ei .Fortuna")

Cercetarea s-a desfăşurat in perioada 1 iulie - 31
august, in mai multe sectoare, cu finanţarea MCC (80
milioane lei) şi a ICEM Tulcea ( 1 70 milioane lei).
Sector Poarta de Vest
Campania din 2003 a avut drept scop evidenţierea
incintei şi a pila�lor podului la N şi la S de săpăturile
anterioare. În acest scop am trasat două secţiuni, una la N de
S 1, notată de noi cu S VII, şi a doua la S de S V, notată S VI.
In paralel am curăţat pavajele din S 1 şi din S IVb.
S VII are dimensiunile de 16,5 x 6 m, cu un martor
de 2 m spre S V, dimensiuni impuse de spaţiul rămas liber domeniu public al comunei - intre proprietătile situate la E şi S
de săpătură şi cursul răului Slava. În capăt� l de E al secţiunii,
la 2,95 m faţă de profilul de E şi faţă de nivelul actual de
călcare la -o, 15 m - profil N - şi -D,50 m - profil S, apare
marginea zidului de incintă, ce are o lăţime de 3,05 m. Zidul
urmează direcţia cunoscută anterior pe o distanţă de 3,30 m
spre S, după care face un unghi de 1 20° spre SV. În faţa
zidului de incintă, in interiorul cetăţii am coborât până la
adâncimea de 2,85 m (fată de peretele de S). Din profilul de N
şi până la punctul in care incinta îşi schimbă direcţia zidul este
dublat de o pita, ce apare la -0,30 m adâncime, şi coboară in
trepte spre S:
- treapta 1 se află la o adâncime de 0,80 m faţă de profilul de
N şi la o distanţă de 2,15 m raportat la acelaşi reper;
- treapta 11 adâncime de 1 , 1 O m şi la o distanţă de 2,35 m
faţă de profilul de N; este construită dintr-o placă de 0,90 m
lungime; deasupra ei se află o asiză din cărămidă;
- treapta III - adâncime de 1 ,35 m şi la o distanţă de 2,55 m
faţă de profilul de N; este construită dintr-o placă de 0,63 m
lungime şi 0,18 m lăţime;
- treapta IV - adâncime de 1 ,60 m şi la o distanţă de 2,80 m
faţă de profilul de N; este construită dintr-o placă de
aproximativ 1 m lungime;
- treapta V - adâncime de 1 ,90 m şi la o distanţă de 3,1 O m
faţă de profilul de N; până la adâncimea la care am coborât
are două asize din plăci de piatră legate cu mortar cu mult
mortar pisat in compoziţie; treapta are o lăţime de 1 ,5 m, iar
asiza ultimă e constituită din două plăci - una cu L de 1 m şi
cealaltă cu L de 0,50 m.
Stratigrafia profilului de S se prezintă in felul
următor:
- 2,95 m faţă de profilul de S până la in dreptul treptei IV (1 ,95 m) - urme de arsură cu material tegular şi ceramic;
- strat de mortar roşiatic utilizat la (re)construcţia piciorului de
pod;
- urme de arsură;
- strat masiv de dărâmătură (piatră, mortar şi cărămidă);
- strat de pământ negru şi piatră măruntă;
- strat subţire de pământ galben cu urme de chirpic;
- vegetalul actual.
Faţa interioară a zidului de incintă - paramentul - e
construită din blocuri şi blochete de dimensiuni diferite ce
alternează cu plăci şi pietre puse pe cant.
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Deasupra structurii din piatră urmau asize din
cărămidă: nu s-au păstrat decât câteva cărămizi, avem însă
amprentele acestora în mortar.
În restul casetei, pornind de la 0,55 m din profilul de
N apare latura de S a lui T 2. Spaţiul îngust dintre profil şi
latura interioară a turnului nu ne-a permis să coborâm decât
până la adâncimea de 2,1 O m. În schimb în exteriorul lui T 2,
am coborât până la adâncimea de 3,65 m faţă de cota incintei
(-4,50 m faţă de profilul de S), şi anume până sub nivelul
plintei incintei.
Turnul are la exterior două plinle: una cu lăţimea de
0,50 m în punctul de intersecţie cu incinta, lăţime ce descreşte
până la 0,20 m spre V, situată la o .,înălţime" de 1 ,60 m faţă
de plinta incintei; a doua plintă are o înălţime de O, 1 5-0,20 m
faţă de plinta 1 şi o lăţime constantă de O, 1 8--0,20 m pe toată
lungimea ei.
Profilul de S, urmărit de jos în sus se prezintă astfel:
- sub nivelul plintei incintei - pământ negru amestecat cu
tegulae;
- strat pământ negru;
- strat compact, la 0,25 m faţă de nivelul plintei incintei, de
material tegular ce . urcă" spre V;
strat masiv de material amestecat. piatră, ceramică, pământ
uşor cenuşos;
- la adâncimea de 1 ,75-2 m faţă de cota incintei strat de
mortar pe o lungime de aprox. 2,1 5 m; uşor deasupra lui şi
chiar în continuarea acestuia - nivel de 0,05 m de material
tegular mărunt şi bazalt pisat;
- strat de pământ cenuşos;
- strat masiv de dărâmătură;
- vegetalul antic;
- vegetalul actual.
În S IV b am continuat să înlăturăm dărâmătura din
faţa pita-ei podului. Au ieşit la iveală pavajul surprins în S V 
construit din bolovani mici de râu şi traseul vechiului curs al
râului Slava.
În S 1 am curăţat pavajul surprins în anul 2001 în
porţiunea dinspre capătul de E al secţiunii. Se observă că
pavajul coboară spre est; deasupra pavajului, în porţiunea
amintită a apărut o monedă de la Justinianus 1 .
S VI a fost trasată la 2 m N faţă de S 1; dimensiunile
acesteia sunt ceva mai reduse: 28 x 3 m, din dreptul ţăruşului
de caroiere 1 al lui S 1 şi până în dreptul ţăruşului 8. Au fost
cercetate incinta, un colţ al edificiului surprins în S 1 şi S 11 şi
pavajul. Astfel plinta incintei apare la 3,72 m adâncime fată de
cota păstrată. În faţa acesteia şi la nivelul acestei� . în
intramuros, apare o şapă de mortar alb, lată de 0,50 m;
deasupra, la 0,50 - 0,60 m faţă de nivelul plintei apare un
nivel din bolovani de râu; deasupra acestui nivel, la 0,20 m
apare un nivel cu mortar alb, urmat la 0,20 - 0,25 m . înălţime"
de o şapă de mortar roşiatic (tipul de mortar utilizat la
construcţia podului). Nivelul de mortar roşiatic corespunde cu
nivelul de demantelare al zidului edificiului, a cărui fundaţie
începe de pe nivelul cu bolovani de râu şi cu nivelul pavajului
surprins în capătul de E al secţiunii.
Din edificiu am surprins parte din latura de V şi un
perete de compartimentare spre E. Nivelul edificiului era
puternic incendiat. fapt constatat şi în campania din 2001 .
Edificiul, construit din blochete de calcar legate cu pământ.

avea cel puţin două camere şi a funcţionat cândva până în
momentul construcţiei podului.
În marginea de V a lui S VI - în exteriorul zidului de
incintă, am coborât până la nivelul şapei de mortar alb,la 2,1 O m faţă de nivelul de călcare (profil N) şi -1 ,95 m fa!ă de
cota incintei, care . merge" spre V 1 ,20 m pe profilul de N şi
1 ,50 m pe profilul sudic. Nu coborâm sub şapă. Deasupra
acesteia, la 0,30 m faţă de şapa de mortar alb, apare un strat
de mortar roşiatic.
Sector Curtina G
În secţiunea magistrală începută în campania 2001 ,
în zona intra muros, în ultimul carou (25) , a fost cercetat un
cuptor corespunzător unui nivel cu zgură de sticlă, nivel datat.
pe baza monedelor descoperite în campania trecută, în sec.
IV p. Chr. Înălţimea păstrată a cuptorului este de 44 cm,
diametru! exterior de 83 - 87 cm, iar cel exterior de 30 - 45
cm. Gura de alimentare a acestuia se găseşte la N.
În zona extra muros, la 7,76 m N de zidul de incintă,
la adâncimea de 1 ,63-1 ,75 m faţă de actualul nivel de
călcare, au fost descoperite fundaţiile unui edificiu din piatră
cu mortar; adâncimea acestora e de 94 cm. Orientarea
edificiului este NNE - SSV. A fost surprinsă în totalitate
lăţimea acestuia - 5,20 m şi lungimea pe o porţiune de 3,1 O
m. Colţul de NV al fundaţiei edificiului perfora un nivel datat,
pe baza unui opaiţ, a unor fragmente de amfore şi unui vas de
factură getică întregibil, în sec. 11 p. Chr.
La 5,95 m N de zidul de incintă, la adâncimea de
1 ,80 m faţă de actualul nivel de călcare, a fost surprins un
mormânt de copil (M 33) , din care am recuperat doar
jumătatea superioară a scheletului, cea inferioară rămânând
în profilul de E. Mormântul era orientat V - E şi prezenta o
piatră în dreapta craniului.
În caroul 3, în stratul vegetal, a fost descoperit un
denar emis de Marcus Antonius.
Sector Turnul 8
La 21 m V de secţiunea magistrală ce străbate
curtina G a fost trasată o secţiune paralelă cu prima (orientată
tot N - S), cu lăţimea de 6 m şi lungimea de 32 m, însă a fost
cercetată doar zona extramurană a acesteia.
Zidul de incintă pe tronsonul cercetat este realizat în
opus mixtum, are grosimea de 3,00 m şi a fost cercetat pe o
înăltime
' de 2,30 m.
În secţiunea amintită am surprins, în totalitate, latura
de V a turnului 8, aceasta măsurând 6,36 m şi parţial cea de
N (pe 4,1 O m). Turnul este realizat, ca şi incinta, în opus
mixtum; acesta se păstrează pe o înălţime maximă de 2,80 m.
La 0,55--0,60 m N de turn a fost descoperit un alt
zid, realizat din pietre de mari dimensiuni legate cu mortar, cu
grosimea de 3,00; cum acesta se întrerupe în dreptul colţului
de NV al turnului, probabil că avem de-a face cu un bastion.
Materialele arheologice recuperate constau în
numeroase cărămizi cu marcă de fabricant şi câteva
fragmente ceramice de epocă romana-bizantină (amfore L R
1, L R 2, farfurii Hayes 3), la care se adaugă un mâner de
amforă rhodiană romană timpurie (sec. 1 - 11 p. Chr.) şi un
fragment de la o strachină datată în pri ma epocă a fierului.
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Sector Extra muros vest 1
În campania din 2003 s-a continuat extinderea atât
spre V, cât şi spre E a suprafeţei cercetate in anul 2002.
În S 3, deschisă anul trecut, s-a săpat până la
adâncimea maximă de 0,60 m, fiind identificate resturile unui
dalaj din calcar, suprapuse de o dărâmătură din pietre şi ţigle.
S-au deschis alte trei secţiuni: S 4 (la V de S 3), S 5
(la 6 m E de S 2) şi S 6 (la 8 m E de S 5), fiecare cu lungimea
de 16 m şi lătimea de 4 m).
În S 4 s-a surprins închiderea edificiului 1 , cercetat
pa�ial in 2002. La V de edificiul amintit a fost descoperit un
mormânt de adult distrus pa�ial de lucrările agricole (se
păstrează doar membrele inferioare, bazinul şi o parte din
antebraţul drept); acesta este cel mai vestic mormânt al
necropolei romana-bizantine.
În S 5 şi S 6 au fost identificate resturile unor ziduri
din piatră şi pământ, ce urmează a fi cercetate integral in
campaniile viitoare.
Dintre materialele descoperite in această campanie
menţionăm o amforă sud-pontică datând de la sfârşitul sec. IV
sau începutul sec. V, numeroase fragmente ceramice din sec.
IV, o cheiţă din bronz şi şase monede din bronz din aceeaşi
perioadă. În S 6, in stratul vegetal, au fost descoperite câteva
fragmente ceramice medievale timpurii (sec. XI).
Sector Extra muros vest 2
În campania din anul 2003 au fost trasate cinci
secţiuni cu lungimea de 1 2 m şi lăţimea de 3 m, dispuse
astfel:
S 1 - la 1 m N de capătul de V al sondajului 2, săpat in 2002;
S 2 - la 1 m N de S 1 ;
S 4 la 1 m N de S 2;
S 3 - la 1 m S de capătul de V al sondajului 2;
S 5 - la 1 m V de capetele de V ale secţiunilor 1, 2 şi 4.
A fost cercetat un edificiu cu un singur nivel de
funcţionare, compus din două încăperi.
Materialele arheologice recuperate (ceramică,
sticlărie, monede) se datează in sec. IV p. Chr.
-

Sector Baza 3
În zona centrală a cetăţii, in curtea uneia din casele
ce compun baza arheologică, a fost trasat un sondaj cu
dimensiunile de 6 x 2 m; în acesta a fost identificat, la
adâncimea de 1 m, un zid din piatră legată cu pământ, căruia
îi corespunde un nivel de locuire datat cu monede emise de
Iustinian.
Sector P

La V şi NV de cavoul Tudorka, în zona în care în
anul 2002 au fost descoperite, in urma cercetărilor de
suprafaţă, numeroase piese paleolitice (musteriene), au fost
trasate trei secţiuni, cu următoarele dimensiunile de 6 x 3 m, 4
x 3 m, respectiv 9 x 1 ,5 m, însă nu au fost identificate astfel de
artefacte în contexte arheologice.

Periegheze
În campania din anul 2003 au fost continuate
cercetările de suprafaţă in teritoriul lbidei, fiind identificate noi
obiective, pe baza următoarelor descoperiri:

- la cea. 800 m V de de Mănăstirea Uspenia - fragmente
ceramice de epocă romană;
- la cea. 2 km V de de Mănăstirea Uspenia - fragmente
ceramice de epocă romană şi medievală (sec. XI);
- la cea. 3 km V de Mănăstirea Uspenia, în punctul .Carieră" fragmente ceramice de epocă romană şi un zid din piatră
legată cu pământ ce se observă pe o lungime de 3,5 m, pe
drum;
- la cea. 3,3 km V de Mănăstirea Uspenia, in punctul "Liliac" fragmente ceramice de epocă elenistică şi romană.
- la cea. 1 km S de Complexul monahal paleocreştin, in
pădure - mai mulţi tumuli.
Planşa 65.

1 79. Solca, com. Solca, jud. Suceava
Punct Slatina Mare
Cod sit: 146717.01

Colectiv: Gheorghe Dumitroaia, Dorin Nicola, Roxana
Munteanu, Constantin Preoteasa (CMJ Neamţ), Dan Monah
(IA laşi), Dumitru Boghian, Sorin lgnătescu (UŞtcM Suceava).

Săpăturile sistematice şi perieghezele efectuate in
preajma izvoarelor de apă sărată din Moldova, care au luat o
amploare deosebită in ultimii ani, impun clarificarea situaţiei
arheologice existente la Slatina Mare.
După cum se cunoaşte, in urma unicului sondaj
intreprins in 1968 de către M. lgnat, s-a afirmat cu tărie, in
dese rânduri, că aici ar exista cele mai vechi briquetages din
Europa, atribuite in 1977, de către N. Ursulescu, neoliticului
timpuriu (cultura Starcevo-Criş). Cum observaţiile noastre de
la Lunea, judeţul Neamţ nu coincideau cu demonstraţia
domniei sale, întrucât am descoperit briquetages doar în
nivelul Cucuteni, astfel de piese lipsind din depunerile
Starcevo-Criş din zona A, cât şi din depunerile neolitice
timpurii din zona B a Poienii Slatinei şi de la Oglinzi-Băi, eram
foarte interesaţi de verificarea situaţiei de la Solca. Prilejul s-a
ivit in anul 2003, când prin amabilitatea profesorilor M. lgnat şi
D. Boghian, am fost acceptaţi să participăm la săpături,
susţinute in cea mai mare parte, logistic şi metodologie, de
către colectivul de arheologi din cadrul CMJ Neamţ şi de
colegul dr. D. Monah. Campania din luna august 2003 a avut
ca scop determinarea perioadelor şi epocilor istorice in care a
fost exploatată sursa de apă sărată şi stabilirea unei
stratigrafii cât mai exacte a nivelurilor arheologice din
apropierea fântânii. Interesul nostru a devenit cu atât mai
mare, cu cât, anterior începerii săpăturilor, în luna iunie, am
făcut o recunoaştere de teren, prilej cu care am recoltat, de pe
intreaga suprafaţă a poienii in care se află fântâna de slatină
numai materiale ceramice care apa�in eneoliticului, resturi de
tip Starcevo-Criş, din epoca bronzului şi Hallsttat nefiind
documentate.
Noile săpături de pe Dealul Cociniş au debutat cu
trasarea secţiunii 1, la o distanţă de 10,5 m NV de fântâna de
slatină. Stratul vegetal consta în pământ de culoare brun-cafenie,
cu pu�ne fragmente ceramice neo-eneolitice şi de epocă
modernă, identificate mai ales spre estul sec9unii (la baza pantei).
În carourile 1 - 3, la -0,10 m, a fost idenmicat un pavaj de pietre,
aşezate în mai multe straturi, cu grosimea de 0,50-0,70 m,
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reprezentând, probabil, o amenajare modernă a platoului pe care
se află fântâna de slatină (atribuirea cronologică a acestei
structuri a fost posibilă datorită descoperirii câtorva obiecte din fier
şi a unor fragmente ceramice moderne în apropierea pietrelor).
Pe pantă pavajul se continuă cu un sediment brun-cenuşiu, de
consistenţă dură, din care s-a recuperat ceramică Cucuteni C,
înso�tă de numeroase fragmente de briquetages, unele
fragmente Cucuteni 8 din pastă fină şi fragmente provenind de la
vase din epoca modernă (ceramică smălţuită, roşie). Sporadic au
fost observate şi fragmente ceramice care ar putea preveni din
epoca bronzului. Toate artefactele descoperite în acest strat sunt
puternic corodate, rulate, ca urmare a alunecărilor de teren şi a
infiltraţiilor de apă sărată.
După îndepărtarea pavajului din primele trei carouri,
a fost evidenţiat, de la -0,60 m, un strat de culoare brună,
conţinând numeroase fragmente ceramice şi de chirpici ars.
De remarcat şi în această zonă prezenţa a sute fragmente de
briquetages şi cer�mică Cucuteni C, ca şi în cazul depunerii
scurse pe pantă. Intre nivelul cucutenian şi stratul mai nou,
care îl suprapune, se interpun din loc în loc lentile consistente
de lut galben (asemănător celui din stratul steril), provenite de
la amenajarea modernă a pantei împotriva alunecărilor.
La baza pantei situaţia stratigrafică este inversată,
datorită unor intervenţii din evul mediu târziu. Nivelul
aparţinând culturii Cucuteni, singurul rezultat ca urmare a unei
frecventări a slatinei in preistorie, este tăiat in carourile 6 8
de gropile unor stâlpi utilizaţi in perioada târzie a evului mediu
(sec. XVII - XVIII) la unele lucrări de consolidare a platoului
slatinei. Au fost surprinse, de asemenea, intre stratul steril şi
cel cucutenian, resturile unei împletituri din nuiele sustinută în
vechime �e pari; ulterior, intreaga structură a ajuns i� poziţie
secundara, ca urmare a surpării terasei.
În capătul de E al secţiunii, la -1 ,50 m a apărut,
de a�emenea, o adâncitură cu pământ de culoare neagră,
care msă datorită acumulării apei de ploaie in ultimele zile
de săpătură, nu a mai putut fi săpată in întregime.
Săpăturile de la Solca nu au oferit deocamdată
materiale arheologice mai vechi de faza 8 a culturii Cucuteni
ceea ce ar cor��punde nu doar rezervei exprimate de noi p�
baza descopennlor de la Lunea, cât mai ales materialului
arheologic provenit din săpăturile vechi. Pe baza observatiilor
din teren şi a vestigiilor culese, precizăm că la Solca Sl�tina
Ma:e nu su � t atestate, încă, depuneri Starcevo-Criş, şi cu atât
ma1 mult brtquetages din neoliticul timpuriu, şi nici materiale
concludente din epoca bronzului sau Hallsttat.
-

-

The 2003 archaeological researches from Solca Slatina Mare had revealed a rather consistent level formed as
a result of the production of crystallized salt from the
neighbouring salty spring in the Cucuteni period. This level
contains potsherds of Cucuteni 8 type and a great amount of
Cucuteni C pottery. Also, in the same level there have been
identifi�d a lot of potsherds of the briquetages-type, closest
analog1es being found in the 8 zone from Lunea - Poiana
Slatinei. The Cucuteni 8 layer is the only evidence of the
prehistoric exploitation of this salt spring.
The next moment documented here is dating from
the Late Middle Ages (17 h - 1 81h centuries), when a wood
t
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structure for holding the terrace was built. On the small
plateau where the salt fountain is situated there was also
revealed a part of a modern pavement, which superposed and
partially protected the prehistoric depasit.
1 80. Stelnica, corn. Stelnica, jud. lalomiţa
Punct: Grădiştea Mare
Cod sit: 94508.03

Colectiv: Niculae Conovici - responsabil, Anca Ganciu (IA8),
Gheorghe Matei (MJ lalomiţa)
Grădiştea Mare este o ridicătură de teren din Balta
8orcei, cu o suprafaţă de cea. 15 ha şi o înălţime relativă faţă
de terenul din jur de 0,50-2 m, situată la cea. 3 km NNE de
bacul de traversare de la Stelnica 1 .
Săpături sistematice, desfăşurate in perioada 7.07.1 9.07.2003. S-a lucrat in 4 sectiuni de mărimi diferite una
rămasă din campania precedentă: S XXV de 40 x 3 �- Se
adaugă S XXVI-XXVIII, S XXVII şi XXVIII, de o parte şi de alta
a morii de furaje, perpendicular pe S. XVII, neterminate. În
această zonă terenul este foarte afectat prin planşeuri de nisip
cimentat şi construcţia morii. Informaţiile localnicilor arată însă
că aici au fost descoperite anterior morminte. în spaţiile nu
prea mari rămase disponibile spre S s-au depus mari cantităti
de gunoi de grajd, a căror deplasare necesită o interventie c�
mijloace mecanice.
Fondurile au fost asigurate de MJ lalomita.
Vestigii medievale si moderne:
Din aceste perioade mai recente au fost înregistrate:
groapa de par din S. XXVI, C. 9; groapa de animal din S.
XXV; 3 gropi, 2 conducte (1 acoperită cu o bârnă de lemn) şi
un cablu de înaltă tensiune acoperit de cărămizi în S. XXVII acestea din urmă aparţinând morii de furaje; 3 pari de lemn
putreziţi şi resturi de plăci de ciment în S. XXVIII. Au fost
descoperite şi obiecte, dintre care amintim o lulea turcească
în S. XXVII, la M 297.
Necropola qetică:
În campania 2003 au fost înregistrate 7 morminte
geti.ce .. dintr� care 4 de inhumaţie, 1 de incineraţie cu urnă şi 2
de �nc�ne�ape cu oasele depuse direct pe fundul gropii ovale.
Au 1eş1t ŞI oase purtate de la alte morminte. Este de crezut că
numărul mormintelor din zonă a fost mai mare, dar o parte au
fost deranjate de construcţiile moderne, altele nu au fost încă
descoperite.
Mormintele de inhumatie:
M 295 (S.X�VI, C. 2, -0,50 m) - schelet de sex feminin după
1nventar. Onentare: SSE 250° - NNV 2500° (aproximativ S N): Poziţia: decubit dorsal, mâna dreaptă pe lângă corp, mâna
stangă pe abdomen. Tibia stângă este deplasată, paralelă şi
apropiată de cea dreaptă. Claviculele şi oasele picioarelor
sunt deplasate, coloana frântă.
Inventar: râşniţă, la picioare; fusaiolă mică, bitronconică, in
dreptul claviculei stângi; cute semicirculară perforată la un
capăt, suprapusă de o spirală din bronz cu decor granulat
(şarpe?) între femure; bucată de ocru roşu, sub formă de rocă
?iformă, spartă de lucrători, sub râşniţă. Toate obiectele de
mventar au ieşit după demontarea mormântului, nu apar in
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desen şi nici in fotografie. Groapa mormântului nu s-a
delimitat in plan, deşi in profil ea se prelungeşte cu cea. 0,25
m dincolo de cap. Aceasta din cauza faptului că malul S XXV
era mai uscat şi ne putea înşela.
M 296 (S. XXVII C. 7-8, ·0,60 m) adult, sex feminin după
inventar. Orientare: SSE 1 300°· NNV 3100°. De el apa�ine
lespedea deranjată de cablul de înaltă tensiune. Pozitie:
decubit dorsal, braţele întinse pe lângă corp, mâinile intră �ub
şolduri. Oasele sunt parţial deranjate la mâini, coloană şi
picioare. Mâna stângă este in�nsă pe lângă corp, cu degetele
sub oasele bazinului. Cubitus-ul şi radius-ul stâng se sprij ină
pe bazin. Mâna şi clavicula dreaptă sunt deplasate, sub
mandibulă şi pe vertebre. Tibia şi peroneul drept sunt puternic
depărtate unul de celălalt, calcaneul este pe loc, degetele se
află in poziţie relativ normală. Tibiile şi peroneele sunt împinse
cu partea superioară mai sus de bazele femurelor. Oasele
sunt masive, din�i in stare bună.
Inventar: lespede la picioare; fusaiolă bitronconică neagră in
dreptul calului drept; 2 fragmente de ocru roşu la picioare; vârf
săgeată bronz, sub coloană inspre osul sacru; mosor de lut,
sub cotul drept. spre interior; perlă bronz, sub cotul drept. spre
interior; aşchie silex neprelucrat la cap.
M 297 (S XXVII, C.2, -0,50 m, sub stratul galben depus de la
cântar). Adult, sex feminin. Orientare: SSE 1 300°-NNV 3100°.
Poziţie: decubit dorsal, mâinile pe lângă corp, uşor îndoite din
cot şi palmele pe bazin; maxilarul uşor deplasat, dantură
bună, lipsă un molar (alveola astupată). Coloana este
deplasată in jumătatea inferioară. Picioarele sunt cu genunchii
uşor ridicaţi şi flectaţi (poziţie de naştere?), rotulele lipsesc.
De la genunchi in jos, picioarele sunt uşor strânse, degetele
picioarelor sunt împrăştiate. in partea stângă, oasele bazinului
par rupte de osul sacru; tibia şi femurul stâng sunt fisurate.
Inventar: lespede fără urme de folosire la cap; obiect bronz
(pandantiv?) extrem de corodat in zona capului, deasupra
mandibulei; mărgică mare, intre omoplat şi braţul stâng;
mărgică mică din pastă de sticlă sub bărbie; fusaiolă elenistică
cu lac negru la cotul drept in interior; mărgică din sticlă cu
nervuri transversale, de culoare cărămizie neagră, sub
vertebre, trecută prin foc ca şi celelalte mărgele şi obiectul din
bronz (?); fund de vas attic cu lac negru şi vas cu corp gros,
globular, decorat cu caneluri orizontale, piciorul şi gura lipsesc
la picioare, după demontarea scheletului. Luleaua turcească,
cu decor ştanţat, fragmentară fără partea superioară, in
dreptul umărului stâng, este o piesă purtată.
M 298 (S XXVIII, C 3, -0,60 m). Senex, sex feminin. Orientare:
SSV 1 400° - NNE 2300°. Poziţie: decubit dorsal, braţele pe
lângă corp, cu palmele sub bazin pe femure, capul este uşor
intors spre vest, picioarele strânse. Craniul este crăpat in
zona tâmplelor; dantura incompletă, alveolele tocite. Cea mai
mare parte din oase sunt deplasate.
Inventar: lespede la picioare; fragmente de ocru roşu - între
lespede şi picioare, intre picioare, in zona genunchilor.
Toate scheletele apa�in unor adulţi de sex feminin,
ultimul chiar senex. Ele aveau, între altele, câte o lespede sau
râşniţă aşezată fie la cap, fie la picioare. Se adaugă ocru roşu,
mărgele de sticlă şi bronz, pandantiv, fusaiole, mosor, cute,
statuetă (şarpe) şi chiar vase. Vârful de săgeată găsit la M
296 sub coloană a produs moartea persoanei. Toate
mormintele au fost deranjate.
·

•

•

·

•

Mormintele de incineratie
M. 292 .(S. XXVI, C. 1 O, ·0,1 O -0,43 m). lncineraţie in urnă cu
capac. In apropiere fragment lucrat cu mâna. Nu se distinge
forma gropii.
Inventar: Urna cană (?) lucrată la roată, cu to�i orizontale,
corp sferic masiv, depusă cu gura in sus, lipseşte gura;
capacul fund de căniţă lucrat cu mâna. depus pe gura urnei.
Pe fundul urnei erau oase calcinate şi un fragment maxilar de
copil aparent nears. Deasupra urnei se aflau: o verigă de fier
(şaibă), un fragment de sârmă din fier şi câteva pietricele, una
mai mare.
M 293 (S XXV, C 2, ·0,28 0,38m, sub pietriş, spre colţul de
NV). lncineraţie cu oasele depuse pe fundul gropii. Groapa
este aproximativ pătrată (pa�ial tăiată de lucrători, puţin
adâncă), de culoare brun închis. Aici apar oase calcinate
puţine. Nu se poate stabili orientarea. Au apărut şi două
fragmente ceramice. Este foarte aproape de M 291 . M 293
corespunde gropii apărute anul trecut în c -2, în afara M 291 .
M 294 (S. XXVI, C. 4-5, ·0,40 ·0,50 m, in jumătatea vestică).
lncineraţie cu oasele depuse pe fundul gropii. Orientare NV
400°-SE 2200°. Oasele calcinate sunt mari şi multe, probabil
de adult, sex masculin (?). Unele sunt deplasate spre NNV. In
mijlocul grămezii acestea coboară până la -Q,55m.
Inventar: în dreptul oaselor apare un vârf de săgeată de
bronz, rupt; printre oase-vârf de lamă de fier, indoit (cuţit sau
foarfecă?); al 2-lea vârf de săgeată bronz, întreg; fragment
ceramic lucrat cu mâna, sub oase (s-a pus la oase). Aici
vârfurile de săgeţi au servit ca ofrande.
În S XXVI, C. 2, ·0,60 m. apare un alt fragment de
craniu de copil, antrenat într-o galerie de animal. Fragmente
ceramice getice şi elenistice (amfore, crater) au apărut in
toate secţiunile. A mai ieşit un fragment (baza) unei săgeţi de
bronz (C. 4) şi un fragment de fier în C 8.
Complexe Coslogeni
În această campanie au fost găsite doar fragmente
ceramice Coslogeni, în S. XXVIII.
Descoperiri neolitice
În campania anului 2003 au apărut doar câteva
fragmente de vase neolitice şi scoici, in S. XXVIII.
Alte complexe nefunerare descoperite în 2004
În afara complexelor amintite mai sus, au mai fost
identificate câteva vizuini de animal.
Pentru depozitarea materialelor şi a documentaţiei
de şantier, ca şi pentru prelucrarea informatică vezi CCA
2003.
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 apa�inând culturii
Coslogeni vor fi prezentate in expoziţia de bază a MJ lalomiţa,
în curs de amenajare.
•

·

•

•

•

Note:
1 . Pentru strati grafia generală a sitului şi descoperirile
anterioare vezi CCA 2001 , p. 232·235; CCA 2002, p. 297-301 ,
CCA 2003, p. 300·302.
Bibliografie:
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N. Conovici, Gh. Matei, Necropola getică de la Stelnica
Grădiştea Mare ljud. lalomiţa). Raport general pentru anii
1987- 1996, Materiale SN 1 , 1 999, p. 99-144.

resurselor avute la dispoziţie, au fost trasate secţiuni,
deschise casete pentru degajarea complexelor sau dezvelite
suprafeţe pentru urmărirea distribuţiei locuirii şi stabilirea
limitelor aşezărilor.
Staţiunea care cuprinde 1 5-20 ha este brăzdată pe
direcţia N - S de un pârâu cu maluri înmlăştinate care distinge
două sectoare clar delimitate, denumite în mod convenţional sectorul A, cel din dreapta, şi sectorul B - cel din stânga.
in sectorul A au fost deschise trei perechi de şanţuri,
pe latura sud-estică a suprafeţei anterior degajate, intre care
s-au păstrat martori de 0,5 m demontaţi în perimetrele
complexelor înregistrate: S 39/S 40 (28 x 2 m), S 42 (38 x 2
m), S 44/S 45 (52 x 2 m) şi alte două secţiuni S 38 (24 x 2 m),
respectiv S 43 (31 x 2,5 m) pe latura vestică şi nord-estică, iar
pentru degajarea altor complexe au fost deschise alte patru
casete: C 1/2003 = 6 x 3,5 m; C 2/2003 = 8 x 3 m; C 3/2003 şi
C 4/2003 de 4 x 3,5 m. Stratigrafic am înregistrat sub humusul
actual o depunere intermitentă aparţinând aşezării medievale
timpurii, urmează un strat de lut negru pigmentat cu chirpici şi
arsură, gros in medie de 0,25-0,30 m, corespunzător locuirii
de epocă romană care suprapune un strat negru-maroniu care
contine materiale hallstattiene şi de epoca bronzului. Stratul
steril de loess este situat la -0,80 -1 ,20 m. În secţiunea S 43
stratul de cultură se restrânge treptat iar materialul arheologic
mult mai redus, semnalează faptul că ne găsim înspre
marginea sitului. În sectorul 3 au fost deschise mai multe
secţiuni şi suprafeţe. Pe botul terasei situate intre pârâul
Brătenilor şi Valea Bânda s-au deschis o secţiune care
împarte terasa pe direcţia V - E S 47 = 42 x 2 m flancată, între
m 2 - 6 şi m. 27 - 42, de casete pentru degajarea
complexelor interceptate. Perpendicular pe acestea au fost
trasate două suprafeţe cu dimensiunile de 27 x 5 m.
Stratigrafia apare mult simplificată, stratul de loess urmează
imediat stratului vegetal, in care se conturează complexele
arheologice. Spre partea mediană a terasei depunerea
arheologică devine mai consistentă, ea cuprinzând un strat
negru maroniu cu depuneri din bronzul târziu şi nivelul roman,
negru pigmentat. Intermitent se găsesc depuneri din secolele
V-VI fără să existe un strat continuu aparţinând acestui nivel,
după cum nici locuirii medievale timpurii nu-i corespunde un
strat distinct de depunere.
Pentru precizarea ariei aşezărilor au fost sondate
prin secţiuni de 25 x 2 m (S 49, S 50 şi S 51) terasele de la
NE de nucleul locuirii, aflate la 300 - 350 m de aria cercetată.
Investigaţiile nu au dat rezultate pozitive, apărând doar
inconsistente materiale din sec. V-VI şi un singur complex
degaja! printr-o casetă de 3 x 3 m, dovedind că suntem la
periferia zonei cu material arheologic.
Cercetările arheologice au dus la identificarea
următoarelor complexe arheologice departajate pe epoci în
felul următor:
Locuirea din epoca bronzului este semnalată în
afara materialelor aflate în strat, prin trei complexe cu caracter
votiv constând din oale depuse cu gura în jos pe o lespede de
piatră (complex 5), găsită in caroul 1 8 al S 39 şi alte două
vase depuse în caroul 12 al S 41 , respectiv carou! 23 al S 48,
delimitate de lespezi de gresie aşezate pe cant. Ele se
adaugă descoperirilor de aceeaşi factură semnalate in
campaniile anterioare.

Rezultatele parţiale ale săpăturilor au fost prezentate la
sesiunile anuale de rapoarte arheologice, în mai multe
comunicări ştiinţifice şi au fost publicate succesiv in CCA.

Le lieu dit Grădiştea-Mare est situe dans l'interfluve
du Danube nomme Balta Borcei, au nord du pont ferroviaire
de Feteşti-Cernavoda. 11 a une superficie d'environ 15 ha et
0,50-2,00m de hauteur. Les fouilles sont concentres sur un
necropole gete du IVe - Ilie siecles av. J.-C. Dans le meme
endroit on a decouvert des vestiges d'autres epoques: du
neolithique (civilisation de Bo'ian), de l'epoque du bronze
recent (civilisation de Coslogeni), medievales tardifs et
modernes.
Les decouvertes d'epoque medievale et moderne
consistent en plusieurs trous de piliers, des fosses, des
conductes el un cable de haute tension, les derniers
appartenant au moulin de fourages.
De la necropole du IVe-llle siecles av. J.-C. on a
enregistre 7 tombes, dant 4 a inhumation, les autres a
cremation. Les rituels observes et le mobilier funeraire sant
similaires au tombes decouvertes auparavant. La plupart des
complexes etaient deranges par les labours et d'autres
travaux mecaniques.
De la civilisation de Coslogeni (epoque du Bronze
tardif) et du Neolithique on a trouve seulement des fragments
ceramique epars.
1 81 . Stupini, corn. Sânmihaiu de Câmpie, jud. Bistriţa
Năsăud
Cod sit: 34529.02

Colectiv: Corneliu Gaiu - responsabil, Gh. Marinescu (CMJ
Bistriţa)

Situl - cu nivele de locuire neolitic, bronz târziu,
hallstatt timpuriu, roman, migraţii şi feudal timpuriu - ocupă
traseele şi pantele uşoare din dreapta Văii Brătenilor, un
pârâu cu un curs intermitent din bazinul Lechinţei, unul din
afluenţii dinspre Câmpia Transilvaniei a Someşului Mare.
Staţiunea a fost semnalată în anul 1 996 de când au început
cercetări sistematice in acest loc, fiind cercetate mai multe
zeci de locuinţe, gropi, vetre, depuneri rituale şi morminte cu
un inventar vast şi deosebit de interesant, cele mai
consistente dovedindu-se a fi complexele de epocă romană şi
feudală timpurie.
Campania din anul 2003 s-a desfăşurat în perioada
14 iulie - 26 august cu fonduri puse la dispoziţie de către
MCC şi CMJ Bistriţa.
Obiectivele fixate pentru această campanie au fost:
dezvelirea unor suprafeţe in prelungirea celor anterior
degajate, studierea organizării habitatului, nuanţarea
stratigrafiei sitului şi a raportului dintre complexele aceluiaşi
nivel de locuire şi a relaţiei spaţiale dintre diversele etape ale
aşezărilor . in funcţie de suprafeţele libere de culturi şi a
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Locuirea hallstattiană timpurie a fost documentată
printr-o locuinţă L 84 apărută în S 39 între m 5 şi 9 şi degajată
prin caseta a cărei groapă se adâncea la 1 ,40 m, cu
dimensiunile de 3,5 x 3,5 m în a cărei umplutură s-a găsit o
cantitate apreciabilă de fragmente ceramice şi oase de
animale.
Aceluiaşi orizont îi aparţine şi G 38 aflată în S 38 în
caroul 1 8, de formă circulară cu diametru! de 1,1 O m şi
adâncimea de 1 ,25 m, care conţinea mărunte fragmente
ceramice canelate de factură hallstattiană.
Din locuirea romană reprezentată prin locuinţe de
suprafaţă sau semiadâncite şi gropi de provizii au fost
degajate următoarele complexe:
Locuinta 83 cu laturile de 3 x 3,40 m, de formă rectangulară
este o locuinţă de suprafaţă a cărei podină acoperită de
chirpici se găseşte la 0,35 m. Pe suprafaţa locuinţei au fost
găsite o fibulă din bronz şi numeroase fragmente ceramice
roşii şi cenuşii, provinciale.
Locuinta 90 a fost interceptată de perechea de secţiuni S 39 şi
S 40, între m. 13 şi 1 8. Dimensiunile complexului au fost
stabilite pe baza urmelor de chirpici din pereţii prăbuşiţi ai
casei aflată la -0,35 m de la nivelul de călcare actual, fiind de
3 x 4 m. Locuinţa nu dispunea de instalaţie de foc şi nu au fost
găsite nici urme ale gropilor de pari marginali.
Locuinta 91 a fost interceptată de S 41 între m. 1 ,30 şi 4,80.
Groapa locuinţei se adâncea la 1 ,20 m de la nivelul de călcare
actual, podina fiind acoperită de un strat de lutuială. Inventarul
era format din ceramică fragmentară romană provincială.
Locuinta 93 a fost dezvelită prin perechea de secţiuni S 41 S 42 în carourile 15 - 19; avea un plan rectangular cu laturile
de 3,5 x 3,3 m. Podina acoperită de o lutuială, se găsea la
0,80 m. Pe latura de E era amplasat un cuptor din bolovani de
formă ovală. Inventarul cuprinde ceramică cărămizie şi neagră
zgrunţuroasă de factură romană provincială.
Locuinta 95 a fost prinsă în colţul sudic al S 43, între m. O
3,5, cu groapa marcată de arsură aflată la -1 m, având gropi
de pari pe colţuri pentru susţinerea acoperişului. Nu a fost
dezvelită în întregime.
Groapa 39 de formă circulară în plan, cu diametru! de 0,7 m,
săpată în formă de butelie cu adâncimea de 0,85 m. Inventar:
fragmente ceramice mărunte, chirpici, arsură, oase de
animale.
Groapa 40 tăiată de S 43, avea o formă circulară cu diametru!
de 1 ,3 m şi adâncimea de 1 ,55 m. Fundul era placat cu
lespezi de piatră. in umplutură fragmente ceramice şi oase de
animal.
Groapa 41 tăiată de S 44, circulară cu diametru! de O, 90 m şi
adânc imea de 1 ,1 m.
Groapa 42 de plan circular, cu diametru! gurii de 1 ,6 m şi
adâncimea de 1 ,45 m, în formă de căldare. Inventarul
cuprinde fragmente ceramice cărămizii şi cenuşii de factură
romană provincială.
Groapa 43 de formă circulară cu diametru! de 1 ,25 m, pereţii
albiati, adâncimea de 1 ,5 m.
Groapa 44 in formă de căldare cu diametru! de 2 m şi
adâncimea de 1 , 1 5 m. in umplutură fragmente ceramice şi
inventar osteologie.
Groapa 45, circulară cu diametru! de 1 ,6 m, pereţii drepţi,
fundul albia! situat la -1 ,65 m.
-

-
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Groapa 46, circulară, cu diametru! de 1 ,45 m, săpată în formă
de căldare, adâncimea de 1 ,4 m_
Groapa 47 cu diametru! de 1 ,9 m şi adâncită la 1 m a rămas
parţial sub martor.
Groapa 48, circulară în plan, diametru! de 1,10 m la gură şi
1 ,60 m în partea mediană, adâncimea de 2,20 m.
Groapa 49 avea diametru! gurii de 1 ,30 m, săpată in formă de
butelie, adâncimea de 1 ,70 m. Umplutura gropii conţinea
fragmente ceramice, cenuşii şi ceramică fragmentară.
Groapa 50 cu diametru! de 1 ,20 m şi adâncimea de 1 ,50 m, în
formă de butelie, fundul gropii fiind acoperit cu un strat de
arsură.
Groapa 51 in formă de căldare cu deschiderea la gură de 1 ,20
m şi adâncimea de 0,50 m.
Groapa 52 de formă circulară cu diametru! de 1 ,20 m şi
adâncimea de 1 m, nedezvelită in intregime.
Groapa 53 săpată in formă de căldare cu diametru! de 1 ,1 O m
şi adâncită la 1 , 1 O m
Groapa 54 in formă de căldare cu deschiderea la gură de 1 ,25
m şi adâncimea de 1 ,1 0 m.
Groapa 55, de plan circular, pereţii drepţi, fundul albia!,
diametru! de 1 ,60 m, adâncimea de 1 ,80 m. Inventar
sărăcăcios din fragmente ceramice.
Groapa 56, nesăpată, prinsă doar in malul secţiunii.
Groapa 57 a apărut sub podina unei locuinţe din epoca
migraţiilor având diametru! de 1,5 m şi adâncimea de 1 ,6 m. in
umplutură fragmente ceramice cărămizii.
Groapa 58, rotundă, cu diametru! de 1 , 1 O m, adâncimea de
1 ,45 m.
Groapa 59, rotundă, cu diametru! de 1 ,1 O m, săpată in formă
de căldare cu adâncimea de 0,90 m. in umplutura gropii, pe
lângă fragmente ceramice dintr-un chiup cenuşiu, s-au găsit şi
oase dintr-un schelet uman aruncat la adâncimi diferite in
groapa.
Groapa 60, rotundă, cu diametru! de 1 ,30 m şi o adâncime de
1 ,20 m, săpată în formă de căldare. Inventarul cuprinde
câteva fragmente ceramice romane provinciale.
Groapa 61 , rotundă cu diametru! de 1 ,30 m şi adâncimea de
1 ,30 m, umplutura gropii din pământ negru pigmentat cuprinde
fragmente ceramice romane.
Groapa 62, rotundă cu gura largă de 1 ,20 m , săpată in formă
de căldare cu adâncimea de 1 ,35 m.
Gropile 63 si 64 au fost prinse doar in malul secţiunii,
nedezvelite.
Groapa 65, rotundă cu diametru! gurii de 1 ,4 m, săpată in
formă de pungă, cu diametru! maxim de 1 ,70 m şi adâncimea
de 1,70 m.
Groapa 66, rotundă cu diametru! gurii de 1 ,35 m şi adâncimea
de 1 ,1 O m, săpată in formă de pungă. Inventar compus din
fragmente ceramice romane.
Groapa 67, rotundă cu diametru! de 1 ,30 m şi adâncimea de
1 ,30 m, peretii lutuiţi şi in umplutură fragmente ceramice
romane.
Groapa 68, rotundă, diametru! de 1 ,20 m şi o adâncime de
0,90 m. in groapă au fost depuse două schelete umane cu
oasele contorsionate şi aşezate pe conturul gropii; in
umplutură fragmente ceramice de factură romană provincială.
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Din păcate, cercetarea tumulului 21 nu a putut fi
finalizată nici în campania din 2003. Se pare însă că au fost
scoase la lumină toate complexele şi au fost stabilite etapele
sale de construcţie. Rămâne ca cercetarea viitoare să pună în
evidenţă solul viu pe toată suprafaţa tumulului.
Cu prilejul săpăturilor efectuate la Lăpuş au
continuat cercetările de suprafaţă în zonă în vederea
identificării unor noi obiective arheologice. Au fost depistate
urme de locuire din mai multe epoci la Suciu de Jos, Suciu de
Sus, Dămăcuşeni şi Rogoz.
La Lăpuş, punctul La arini, acolo unde au fost găsite
mai demult urmele unei aşezări contemporane cu necropola
tumulară, precum şi o aşezare din Hallstattul mijlociu, care
sunt distruse de deplasarea înspre stânga a răului Lăpuş, prin
taluzarea malului a fost obţinut un prim profil al aşezării din
epoca bronzului. S-a stabilit că stratul de cultură are în zona
cercetată o grosime de aproximativ 0,80 m. Au fost salvate
mai multe fragmente ceramice tipice, inclusiv cu ornament
excizat-incizat de factură Lăpuş 1.
1 02. Lăzarea, com. Lăzarea, jud. Harghita
Punct: Casa Doamnei
Cod sit: 8460 1.01

Colectiv: L6rănd Darvas (MSC), Tamăs Emădi (AC Restitutor,
Oradea), Zsolt Molnăr Kovăcs (UBB Cluj), studenţi UBB Cluj.
Cercetarea efectuată în cursul anului 2003 a adus
noi rezultate privind etapele de construcţie a aşa-numitei Casa
Doamnei, corpul nord-estic al ansamblului castelului respectiv
a clădirilor medievale, care au precedat-o pe acelaşi
amplasament.
Cele mai vechi obiective medievale care pot fi
considerate drept antecedente ale reşedinţei nobiliare au fost
depistate într-o secţiune din subsolul Casei Doamnei şi la E
de aceasta. Este vorba de dărâmătura a trei sau patru
locuinţe din bârne databile pe baza câtorva fragmente de
ceramică în sec. XIV-XV. După desfiinţarea - incendierea? 
acestor locuinţe s-a trecut la ridicarea primului conac având
zidărie din piatră, identificat de săpăturile anterioare. Clădirea
cu plan dreptunghiular şi axă orientată E V a fost construită
probabil pe la sfârşitul sec. XV. şi a fost extinsă - ulterior? cu anexe adosate unui zid de incintă. Planimetria ansamblului
nu a fost desluşită încă integral, ne lipsesc elementele care să
permită clarificarea exactă a întinderii incintei. Cert este că
măcar o parte a anexelor au existat deja în prima jumătate a
sec. XVI.
Fundaţiile zidului estic de incintă au fost scoase
aproape integral şi fără să fi rămas urme concludente, astfel
aliniamentul lui se poate deduce doar din poziţiile fundaţiilor
clădirilor adosate, printre care uneia de 4,1 O x 4,60 m i s-a
păstrat pardoseala de cărămidă. in jurul ei am depistat alte
urme de pardoseală cu ceramică şi cahle databile în prima
jumătate a sec. XVI.
Fundaţiile unei alte anexe au fost descoperite la SE
de conac, în secţiunea SJs. Judecând după componenţa
mortarului, fundaţiile afiate sub zidul de incintă din sec. XVII.

cele paralele cu aceasta a·paf\in unei anexe cu plan
dreptunghiular, cu o funcţiune neidentificată.
Pe baza fundaţiilor descoperite în secţiunea S 34 a
devenit posibilă reconstrucţia în proporţie de 80-90% a
planimetriei reşedinţei nobiliare construite la începutul sec.
XVII. pe locul celei medievale. Coroborând datele planimetriei
cu informatiile obtinute din analiza textului primului inventar al
castelului datat î� a doua jumătate a sec. XVII - care conţine
inclusiv indici referitori la dimensiuni - se poate deduce şi
configuraţia spaţială aproximativă a clădirii.
Pa faţada sudică, prinicipală a fost amplasată o
logie deschisă cu pilaştri şi arcade. Pivniţa lungă de sub ea a
fost identificată încă din campania din anul 2000, iar după
ultimele cercetări s-a conturat şi traseul corpului în două
tracturi afiat în spatele logiei. Un segment din zidul faţadei
vestice a actualei Case a Doamnei suprapune fundaţiile
acestei clădiri, una dintre încăperi din sec. XVII. fiind îngloba!
integral în corpul nord-estic.
În secţiunea S 3 a fost identificată uşa de acces din
pivniţa de sub logie în încăperile vestice ale subsolului
reşedinţei iar în secţiunea S 34 accesul dintre cele două
pivniţe vestice. Fragmentele fundaţiei zidului de
compartimentare, orientate E - V şi prezentând şi un decroş al
corpului au fost găsite în secţiunea S 17.
Singura pivniţă existentă astăzi sub Casa Doamnei,
care făcea parte din clădirea ridicată la începutul sec. XVII a
fost cercetată cu secţiunea S 10, rezultând de aici o cantitate
semnificativă de ceramică de sec. XVII. Din cercetarea de
parament se pare că această pivniţă a refolosi! fundaţiile unei
încăperi de subsol medievale, având aceeaşi dimensiuni.
in urma cercetărilor efectuate în acest an imaginea
clădirii construite în timpul domniei lui Gabriel Bethlen de către
vărul acestuia a devenit în limita posibilităţilor aproape
integrală, rămâne însă de studiat restul încăperilor subsolului
umplute la începutul sec. XVIII.
Alături de cantitatea însemnată de ceramică din
secolele XVI-XVII, remarcăm lărgirea spectrului tipurilor de
cahle cu decor figurativ, geometric şi vegetal cunoscute din
ansamblul castelului.
Planşa 36.

-

fac parte probabil din zidul de apărare a reşedinţei timpurii, iar

1 03. Luncaviţa, com. Luncaviţa, jud. Tulcea
Punct: Cetăţuia
Cod sit: 160699. 02

Colectiv: Cristian Leonard Micu - responsabil, Florian Mihail
(ICEM Tulcea), Michel Maille (ASPAA Aveyron), Cătălin
Nicolae, Adrian Bălăşescu, Valentin Radu, Constantin Haită
(MNIR-CNCP), Emil Funieru, Mihai Florea (studenţi FIB),
Ştefan Ilie (Şc. Gen. Luncaviţa).
Campania de cercetări din acest an, desfăşurată în
perioada 24 iulie-9 august, a avut următoarele obiective:
- continuarea cercetărilor în cadrul suprafeţei S 1.
- pe suprafaţa sectoarelor 1, 2. 7 şi 8, a fost cercetată
nivelare a realizată anterior ridicării Locuinţei nr. 1 , care se
individualizează în cadrul SI ca un strat roşu-cărămiziu, fără o
structură compactă, cu o grosime variabilă ( 1 0-33 cm), având
fragmente de chirpici arşi, o

în com poziţie numeroase
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cantitate redusă de fragmente ceramice, foarte puţine oase şi
fragmente de lemn ars. Menţionăm in acest context
descoperirea unui fragment de piesă de cupru in C4, la -1 ,77
m. Un al doilea fragment - ce aparţine probabil unui
impungător - a fost inregistrat in A6, la -1 ,84 m.
- în zona de N a sectorului 13, in apropierea marginii aşezării
le//, a fost identificat nivelul de distrugere al Locuinţei nr. 7,
complex ce aparţine unei etape anterioare de locuire in raport
cu Locuinţa nr. 2, cercetată in campaniile precedente. Acesta
se individualizează in cadrul suprafeţei menţionate mai sus
prin cantitatea destul mare de chirpici arşi, alături de care pot
fi menţionate câteva fragmente ceramice, oase, o cantitate
redusă de cenuşă şi o greutate de lut.
- trasarea şi carcetarea a două secţiuni-sondaj în zona
exterioară aşezării-le//, spre S, obiectivul imediat fiind acela al
identificării unor posibile elemente de locuire.
Prima dintre acestea, Son. 2, având o orientare NV
- SE, cu dimensiunile de 3 x 1 m, a fost amplasată la 51 m S
de suprafaţa S 1, intr-o zonă care se individualizează in raport
cu spaţiul înconjurător. Pe suprafaţa solului fuseseră
identificate anterior câteva materiale eneolitice. Din acest
motiv, nu am exclus, in momentul realizării sondajului,
posibilitatea existenţei unei acumulări antropice in punctul
menţionat. Succesiunea stratigrafică înregistrată pe profilele
Son. 2, până la adâncimea de 1 ,03 m, este următoarea :
- sol cenuşiu-deschis, având o grosime de O, 1 8 -0,20 m, în
care au fost înregistrate extrem de puţine fragmente ceramice
aparţinând culturii Gumelniţa, interpretat drept stratul vegetal
actual ;
- sol galben, compact, nisipos, cu rare elemente antropice în
structura sa, reprezentând depunerea naturală anterioară
locuirii eneolitice din zona "Cetăţuia" ;
Cea de-a doua secţiune-sondaj, Son. 3, având o
orientare N - S, cu dimensiunile de 4 x 1 m, a fost amplasată
la 42 m S de suprafaţa S 1, intr-o zonă care se
individualizează la rândul său in raport cu spaţiul înconjurător.
Succesiunea stratigrafică înregistrată pe profilele Son. 2 este
următoarea:
- sol cenuşiu, friabil, cu o grosime de O, 1 8 m, în care au fost
observate câteva fragmente ceramice şi oase, reprezentând
stratul vegetal actual;
- sol compact, brun, gros de 0,35--G,40 m, în care au fost
remarcate fragmente ceramice, foarte puţine oase, pietricele,
granule de chirpici, interpretat drept nivel rezultat în urma
proceselor de eroziune şi intervenţiilor antropice din zona
aşezării-le// ;
- sol compact, galben-verzui, ce conţine numeroase pietricele,
fragmente ceramice - aflate într-o stare mai puţin avansată de
fragmentare în raport cu nivelul anterior -, câteva oase,
granule de lemn ars. Este dificil de apreciat, în stadiul actual
al cercetărilor, dacă aceste materiale pot defini activităţi
desfăşurate in zona exterioară aşezării-le// ;
inregistrarea şi cercetarea tuturor structurilor de
locuire, construite cu metode şi materiale tradiţionale, aflate
pe traseul văii Luncaviţa. Acest studiu va fi extins pe o
perioadă mai lungă de timp, un inters deosebit urmând să fie
acordat tipurilor de structuri înregistrate, motivelor pentru care
acestea au fost ridicate, materialelor şi tehnicilor de
construcţie, perioadei de funcţionare, cauzelor distrugerii sau

abandonului. Pentru o înregistrare cât mai exactă a
observaţiilor din teren am elaborat un tip fişă pentru
complexele studiate. Credem că acest studiu poate constitui
prin rezultatele sale o bază de interpretare a situaţiilor
înregistrate in cadrul aşezării-te//.
Studiul arheozoologic al faunei de mamifere
Adrian Bălăşescu
Fauna de mamifere este încadrată cultural in
Gumelniţa A2. S-au determinat 1 9 taxoni, dintre care 5 specii
domestice: Bos taurus (vită domestică), Ovis aries (oaie),
Capra hircus (capră), Sus domeslicus (porc), Canis tamiliaris
(câine) şi 1 4 sălbatice: Canis lupus (lup), Vulpes vu/pes
(vulpe), Felis silveslris (pisică sălbatică), Ursus arctos (urs),
Martes martes Oder de pădure), Meles meles (bursuc), Lutra
lutra (vidra), Equus cf. caballus (cal sălbatic), Sus serata
(mistreţ), Cervus elaphus (cerb), Capreo/us capreolus
(căprior), Bos primigenius (bour), Castor fiber (castor) şi
Lepus europaeus (iepure de câmp).
Raportul dintre animalele domestice şi cele sălbatice
este de aproximativ 1 : 1 .
in ceea ce priveşte creşterea animalelor, numărul de
resturi sugerează că importanţa cea mai mare o au bovinele şi
suinele.
Din studiul vârstelor de sacrificare ale cornutelor
mari şi mici se pare că aceste animale erau mai puţin crescute
ca furnizoare de carne ci ele erau exploatate mai ales pentru
produsele lor secundare (lapte, produse lactate, posibil lână
?).
Vânătoarea joacă un rol important, lucru ilustrat de
nu01ărul mare de specii, resturi osoase şi numărul minim de
indivizi.
Cerbul şi mistreţul au ponderea cea mai mare ca
indivizi, dar nu trebuie neglijat nici aportul în carne al bourului
şi al calului sălbatic.
Analiza preferinţelor ecologice ale speciilor vânate
ne-a permis observarea unei mari proporţii de animale care
preferă mediul forestier (cerb, mistreţ, pisică sălbatică, jder de
pădure). La acestea mai putem adăuga speciile de lizieră
(bour, căprior, iepure de câmp), de mediu deschis (cal sălbatic
?), mediu acvatic (castorul) şi specii ubiquiste (lup, vulpe,
bursuc). Ecologia speciilor de animale sălbatice identificate la
Luncaviţa ne fac să credem că mediul era bogat în păduri,
lacuri, bălţi, mlaştini, printre care se găseau şi mici spaţii
denudate de vegetaţia forestieră.
Raport arheozoologic preliminar (moluste. pesti, reptile).
Valentin Radu
in această campanie s-au determinat un număr de
574 resturi faunistice din care 304 (53%) până la nivel de
specie. Cernerea de sediment ne-a permis şi cântărirea
resturilor pentru fiecare taxon.
Moi/usca. Dintre moluşte s-au identificat speciile: Unio
tumidus, Unio pictorum, Anodonta cygnaea.

in ceea ce priveşte resturile peştilor au fost
determinate speciile: sturioni, ştiucă (Esox lucius), plătică
(Abramis brama), crap (Cyprinus carpio), babuşcă (Rutilus
rutilus), lin ( Tinca tinca), somn (Silurus glanis), şalău
( Stizostedion lucioperca)
Pisces.
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5. Săpături erectuate in regim de salvare in curtea situată
imediat la sud de actuala sală de sport a Liceului de artă din
Suceava.

in cuprinsul casetei C 5, aproape in pozi�e tangentă
laturilor de E şi de S ale încăperii (coltul sud-estic al acesteia),
a fost identificată o groapă cu di<!metrul de 0,45 m, al cărei
orizont de adâncire se afla în nivelul situat deasupra stratelor
depuse până la data construcţiei intregului tronson4• în
ordinea in care au fost descoperite, in continutul umpluturii
acestei gropi, menţionăm următoarele artefacte: un omoplat
de bovină intact, aşezat in grJapă cu capătul articulaţiei la E;
mai multe oase de pasăre, dintre care, bine păstrate, oasele
aripii şi ale unui picior, coaste, vertebra şi ,.furca"; o casetă de
lemn dreptunghiulară, aşezată pe direcţia E - V, cu
dimensiunile de 0,32 x O, 19 x O, 1 2 m, in interiorul căreia s-a
putut constata prezenţa unei pulberi de oase, amestecată cu
pământul de umplutură care s-a inserat interiorului casetei
odată cu putrezirea carcasei sale şi, in fine, pe fundul gropii,
urme destul de consistente de cărbuni, depuşi intr-o cantitate
mică, ce nu depăşea in plan, proiecţia carcasei de lemn a
casetei. Presupunem că avem de a face cu o depunere
rituală, situată in imediata apropiere a pragului uşii dinspre S
- singurul păstrat in situ aici şi, a aceluia ce dă in incăperea
de la E, de asemenea, păstrat acolo tot in situ.
Rezultatele campaniei de cercetări din anul 2003
desigur, întregesc şi completează datele acumulate despr�
vechimea, configuraţia, etapele de edificare şi functionare a
complexelor arheologice aparţinând atât ruinelor păstrate ale
Curţii domneşti de la Suceava, cât şi altor edificii mai vechi.
Problematica acestui sit, devine însă din ce in ce mai
interesantă odată cu extinderea cercetării lui sistematice
întrucât, pe această cale apar şi informaţii referitoare 1�
organizarea planimetrică a spaţiului amenajat in vederea
locuirii acestui teren din zona centrală a oraşului medieval
Suceava. Deşi, datele ştiinţifice culese până acum la Suceava
in cuprinsul sitului Cu�ii domneşti prin cercetări arheologice
nu s-au păstrat in intregime, pe parcursul a mai bine de o
jumătate de veac de investigaţii (1951 , 1953, 1954, 1960,
1 974, 1 975, 1978, 1984, 1 985, 1 987, 1990(?), 1 998, 1 999,
2000, 20015 şi 2003) s-au putut formula concluzii ştiintifice de
real interes pentru istoria artei, arhitecturii şi ci�ilizatiei
'
româneşti medievale din cuprinsul teritoriului est-carpatic in
general, şi al aceluia al oraşului medieval românesc Suceava
in special. Până a se ajunge (şi) la precizări mult mai
complexe despre configuraţia exactă a felului in care arăta
oraşul Suceava in momentele care marchează primele lui
statorniciri de factură cert urbană, suntem de părere că mai
este necesar să epuizăm un număr încă greu de definit de
campanii de cercetări arheologice.

1 83. Su lta na, corn. Mănăstirea, jud. Călăraşi
Punct: Valea Orbului
Cod sit: 104216. 01

Colectiv: Dane Şerbănescu - responsabil, Olguţa Androne (M
Olteniţa), Andrei Dorian Soficaru (CCA Bucureşti)
in lunile septembrie şi octombrie 2003 s-au
continuat cercel;'.rile arheologice sistematice în necropola
neolitică, aparţinând civilizaţiei Boian. Pentru delimitarea
necropolei în partea de NE, pe versantul de E a viroagei care
desparte necropola în două, s-au trasat cinci sectiuni de 2 x
40 m. in secţiunile trasate au fost descoperite 37 �orminte de
inhumatie. Reparti\ia pe sex şi vârstă a scheletelor neolitice
descoperite la Sultana - Valea Orbului in campania
arheologică din �nu l 2003 se prezintă astfel:
- 4 schelete de copii cu vârsta cuprinsă intre O şi 7 ani (lnfans
1 ) 10,8 %;
- 1 schelet de copii cu vârsta cuprinsă intre 7 şi 1 4 ani (lnfans
Il) = 2,70 %;
- 2 schelele de adolescenţi cu vârsta cuprinsă intre 14 - 20 de
ani (Juventus) 5,40 % (1 subiect de sex feminin şi un
subiect nedeterminabil);
- 14 schelete de adulţi cu vârsta cuprinsă intre 20 - 30 de ani
(Adultus) = 37,8 % (8 subiecţi de sex feminin şi 6 subiec� de
sex masculin);
- 16 schelete de maturi cu vârsta cuprinsă intre 30 - 60 de ani
43,20 % (1 O subiec(i de sex feminin şi 6 subiecti' sex
masculin).
Adâncimea la care au fost descoperite scheletele
variază intre -0,60 m şi -1 ,38 m. Deoarece gropile mormintelor
au fost săpate in lut galben şi au fost astupate cu pământ de
acel�şi fel n � intotdeauna s-a putut observa conturul gropilor
de 1nhuma11e. Gropile mormintelor aveau formă ovală
neregulată. In ceea ce priveşte poziţia, cinci dintre scheletele
descoperite in morminte erau aşezate in poziţie chircită pe
partea dreaptă, 27 erau chircite pe partea stângă, iar in cinci
morminte poziţia schelete\or nu au putut fi determinată.
Scheletele chircite pe partea stângă erau orientate
pe directii cuprinse între NNE 90 şi SSV 190o, iar cele chircite
pe partea dreaptă erau orientate pe direcţii cuprinse între ENE
67° şi SSE 140°. La scheletele chircite pe partea stângă s-a
constatat că in zece morminte scheletele erau aşezate cu
toracele răsucit cu faţa in sus, iar cinci aveau toracele întors
cu faţa în jos. Din cele cinci schelete aşezate in poziţie chircită
pe partea dreaptă, unul era aşezat cu toracele în sus, iar altul
cu toracele intors cu faţa in jos.
Majoritatea scheletelor descoperite aveau bratele
mai mult sau mai puţin îndoite din coate. De obicei scheletele
aveau mâna dreaptă uşor îndoită din cot şi aşezată cu palma
pe femuru\ piciorului drept, pe femurul piciorului stâng, între
femure sau pe bazin. Mâna stângă, îndoită puternic din cot,
era a7ezată cu pa l ma �ub cap, sub obrazul stâng, sub bărbie
sau 1n dreptul feţe1. In ce priveşte poziţia capului, două
=

=

=

Note:
1 . CCA 2001 , p. 238 şi plan şa 63 de la p. 343.
2. M. D. Matei, Civilizaţie urbană medievală

românească.
Contribuţii (Suceava până la mijlocul secolului al XVI-/ea),

Bucureşti 1989, fig. 9.
3. A cărui cotă de fundare nu o cunoşteam
4. Din n �fe!icire, depunerile din această zonă, ca de altfel şi
acelea dm Intreaga suprafaţă a corpului de ruine C 5, au fost
de asemenea sever răzuite cu ocazia primelor lucrări de
restaurare şi punere in valoare a ansamblului monumental al
Cu�ii domneşti de la Suceava.
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schelete erau aşezate cu craniul în poziţii neobişnuite. Un
schelet chirci! pa partea stângă aveau craniul răsucit pe
dreapta, iar un schelet aşezat in poziţie chircilă pe partea
dreaptă avea craniul răsucit spre stânga. Groapa mormântului
nr. 130 era suprapusă parţial de groapa mormântului nr. 131 .
În 2 1 morminte a u fost descoperite obiecte de
inventar funerar, care constau din răzuitoare şi lame de silex,
o dăltiţă din rocă gălbuie, două brăţări inalte lucrate din cochilii
de scoici marine, mărgele din cochilii de melci şi scoici şi
fragmente ceramice din pastă grosieră, cu cioburi pisate, fără
decor caracteristic.
Compoziţia inventarului funerar descoperit in
mormintele cercetate in campania din acest an diferă faţă de
anii precedenţi. Observaţiile făcute asupra inventarului funerar
descoperit in acest an, ne dau posibilitatea să afirmăm că
mormintele cercetate în partea de NE a necropolei aparţin
unei altei etape cronologice, mai târzii. Pentru a avea
certitudinea că în sectorul cercetat, înmormântările s-au făcut
intr-o etapă mai târzie, decât cele din sectorul de SV, va trebui
cercetată toată suprafaţa sectorului de NE, până la epuizare,
obiectiv care ne propunem să-I realizăm in campania
arheologică din anul 2004.
Bibliografie:
Şerbănescu D., Un nou tip de figurină neo/itică, in CCDJ 15,
1997, p.81 - 96;

Observaţii preliminarii asupra necropolei neolitice de la
Su/lana, jud. Călăraşi, CCDJ 1 9, p. 69 - 86;

CCA 2003, p.303 - 304, Pl. 1 17.

In the summer of 2003, the archaeological research
continued in the Neolithic necropolis (that belongs to the
Boian civilization) of Sultana, Valea Orbului site. There were
discovered 37 inhumation graves in which the skeletons were
placed in a crouched position on one side, most of them being
crouched on the left side. In 21 graves !here were discovered
objects of funerary inventory that consists of blades and
graters made of silex, a filed chisel made of a yellowish rocks,
two broad bracelets made of the shells of marine shell fish,
necklaces made of the shells of snails and shell fish,
necklaces made of marble, malachite and a few ceramic
fragments without ornament. The study of the inventory
objects permits us to state precisely that the graves
discovered in the investigated sector belong to another stage
than the others examined in the previous campaigns.
Determinări antropologice ale osemintelor umane descoperite
in necropola neolitică de la Sultana
Andrei Dorian Soficaru (CCA Bucureşti)
M 122/2003
Schelet de copil slab conservat şi reprezentat.
Determinarea sexului: ?. Estimarea vârstei: 6 ani.
M 123/2003
Craniul s-a putut restaura prin conexarea frontalului,
parietalelor, occipitalului şi temporalelor; mai există fragmente
şi din zona facială şi bazilară dar nu au putut fi restaurate.
Mandibula are lipsuri ale procesului coronoid şi ale condilului
din partea stângă, ramul vertical drept e rupt şi prezintă o

spărtură în zona menlonieră. Denti[ie: molarii 3 de pe maxilar
sunt nu sunt prezer,ţi în ciuda prezenţei alveolei şi a celor de
pe mandibulă. Alveola molarului 1 superior dreapta are un
abces. Scheletul e relativ bine conservat şi s-au restaurat
majoritatea oaselor lungi, dar complet e numai humerusului
stâng. Coxalele restaurata parţial şi mai există fragmente din
vertebre, coaste, clavicule şi omoplaţi. Determinarea sexului:
feminin (3 - 4 naşteri). Estimarea vârstei: 38 - 47 ani. Statură:
152,2 cm (H1 298 mm).
M 1 24/2003
Schelet foarte bine conservat şi reprezentat. Craniul
restaurat complet, cu unele rupturi pe calotă. Scheletul
postcranian are ambele femure şi tibii intregi ca şi humerusul
dreapta. Din celelalte elemente se păstrează mai ales
fragmente de diafize, corpuri vertebrale, coxalele aproximativ
intregi. Determinarea sexului: masculin. Estimarea vârstei: 25
- 35 ani.
M 125/2003
Craniu restaurat, dar s-au conexat doar frontalul,
parietalele, occipitalul şi temporalele; lipsuri din vechime pe
calotă, baza craniului şi masivul facial. Din mandibulă există
jumătatea stângă. Scheletul postcranian e reprezentat prin
fragmente de diafize de la oasele lungi, coaste, vertebre şi
coxale. Determinarea sexului: feminin (1 - 2 naşteri).
Estimarea vârstei: 25 - 35 ani. Patologie: hyperostosa
porotica pe occipital.
M 1 26/2003
Schelet nerestaurat. Craniu: fragmente din parietale,
occipital şi fronlal. Din oasele lungi sunt prezente mai ales
diafizele, restul fiind fragmentar. Determinarea sexului:
feminin. Estimarea vârstei: matur.
M 127/2003
Din craniu s-au restaurat parţial unele fragmente din
parietale şi occipilal; se mai pot identifica alte resturi din
frontal şi temporale. Depuneri de piatră şi lipsuri ce au
impiedicat reconstituirea completă. Din mandibulă există două
fragmente. Din scheletul postcranian: femur dreapta, tibie
dreapta, ambele radiusuri, cubitus dreapta toate întregi; mai
există fragmente de diafize şi epifize de la oasele lungi,
vertebre, coaste, calcanee şi astragale. Determinarea sexului:
feminin (1 - 2 naşteri). Estimarea vârstei: 30 - 35 ani.
M 128/2003
Craniu restaurat parţial datorită lipsurilor. Mandibula
este întreagă. Schelet postcranian: ambele femure, humerusul
dreapta, şi radiusul stânga sunt intregi. Restul oaselor lungi
au unele lipsuri pe epifize fapt ce a impiedicat dimensionarea.
Se păstrează sectorul toracic (stern şi coaste fragmentare),
clavicule şi omoplaţi, rotule, calcanee şi astragale, coxale (cu
unele lipsuri). Determinarea sexului: masculin. Estimarea
vârstei: 25 - 35 ani.
M 129/2003
Din craniu s-e:. putut restaura porţiunea posterioară.
Mandibula este întreagă. Pentru scheletul postcranian avem
reprezentate doar fragmente şi se pot recunoaşte diafizele de
la femur şi humerus. Delerminarea sexului: feminin. Estimarea
vârstei: 1 7 - 25 ani.
M 130/2003
Din craniu şi mandibulă s-au identificat: un fragment
de parietal, ramul ascendent dreapta şi un molar. Scheletul
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Schelet de copil foarte slab conservat (doar
fragmente craniene). Vârsta sub 1 an.
M 140/2003
Schelet nerestaurat. Craniu bine reprezentat cu
uşoare depuneri de piatră. Scheletul postcranian slab
reprezentat. Determinarea sexului: feminin. Estimarea vârstei:
matur.
M 141/2003
Schelet nerestaurat. Din craniu se păstrează
fragmente din parietale, frontal şi occipital. Mandibula are
lipsuri în partea anterioară şi ramul vertical dreapta.
Determinarea sexului: masculin. Estimarea vârstei: cea. 20
ani. Patologie: hyperostosa porolica.
M 142/2003
Schelet slab conservat şi reprezentat. Craniul
restaurat parţial, cu numeroase lipsuri din parietale şi
jumătatea stângă a frontalului. Din mandibulă lipseşte
procesul coronoid stâng. Din scheletul postcranian s-au
restaurat oasele lungi, dar majoritatea au epifizele
fragmentare. Determinarea sexului: feminin (1 - 2 naşteri).
Estimarea vârs\ei: 25 - 35 ani. Statură: 149 cm (F1 stânga =
397 mm).
M 143/2003
Schelet de copil nerestaurat. Din craniu: fragmente
de calotă şi de mandibulă. Din scheletul postcranian:
fragmente diafiză, coxale, coaste, vertebre. Are depuneri de
piatră. Determinarea sexului: ?. Estimarea vârstei: 8 ani.
M 144/2003
Schelet nerestaurat. Se păstrează majoritatea
oaselor craniene, ca şi cele din scheletul postcranian.
Determinarea sexului: masculin. Estimarea vârstei: 25 - 35
ani. Statură: 167 cm (F1 dreapta = 468 mm). Patologie:
hyperostosa porotica în orbite.
M 145/2003
Schelet nerestaurabil din cauza numeroaselor lipsuri
şi a depunerilor de piatră. Osemintele aparţin unui copil de 9
luni.
M 146/2003
Schelet bine conservat şi reprezentat. Craniu:
!rontai, parietale, occipital, temporale - se conexează între
ele. Din mandibulă lipseşte o poţiune de la premolarul 1
dreapta la ramul ascendent. Schelet postcranian: femure, tibii,
humerusuri (stângul nu are epifize), peronee, radius stânga;
coxale şi omoplaţi cu lipsuri; restul oaselor fragmentare.
Determinarea sexului: masculin. Estimarea vârstei: 40 ani.
M 1 47/2003
Schelet neresaturat, relativ bine conservat şi
reprezentat. Inventar: 14 mărgele de aramă şi piese de os.
Craniu: parietale, frontal, temporal stâng, mandibulă cu urme
de culoare verzuie (colierul se afla în jurul gâtului). Schelet
postcranian: temure, tibii, coxale, humerusuri, vertebre,
coaste. Determinarea sexului: feminin (?). Estimarea vârstei:
15 - 1 9 ani.
M 148/2003
Schelet nerestaurat, slab conservat şi reprezentat,
cu depuneri de calcar. Din craniu: fragmente de parietale,
occipital, temporale şi frontal. Din oasele lungi se păstrează
mai ales diafizele. Determinarea sexului: feminin. Estimarea
vârstei: 35 - 44 ani.

postcranian: ambele femure întregi, dar cu unele lipsuri pe
epifize; restul oaselor lungi sunt reprezentate prin diafize; alte
fragmente din coxale, vertebre şi coaste. Determinarea
sexului: feminin (?). Estimarea vârstei: adult. Statură: 158,1
cm (F1 -Jreapta = 444 mm) şi 157 cm (F1 stânga = 438 mm).
M 1 31/2003
A. Craniu restaurat: frontal, parietale şi occipital.
Scheletul postcranian este slab reprezentat, păstrându-se mai
ales diafizele oaselor lungi. Determinarea sexului: feminin (?).
Estimarea vârstei: 30 ani.
B. Craniu reprezentat prin parietale, temporale,
occipital şi fragmente de mandibulă. Nu are schelet
postcranian. Determinarea sexului: masculin. Estimarea
vârstei: 38 - 47 ani.
M 132/2003
Din craniu s-au putut restaura parietalele şi frontalul,
dar nu se colează din cauza fragmentării. Din mandibulă
lipseşte ramul vertical dreapta. Scheletul postcranian e
fragmentar, dar s-au putut restaura în întregime temurul
dreapta, tibia stângă. Determinarea sexului: masculin.
Estimarea vârstei: 25 - 35 ani. Statură: 158,2 cm (F 1 = 416
mm) şi 158,6 cm (T 1 = 345 mm).
M 133/2003
Schelet nerestaurat, dar bine conservat şi
reprezentat. Determinarea sexului: feminin (1 - 2 naşteri).
Estimarea vârstei: 17 - 25 ani.
M 1 34/2003
Schelet de copil slab conservat şi reprezentat (doar
fragmente craniene, dinţi şi vertebre). Vârstă: 3 ani.
M 135/2003
Din craniu s-a restaurat calota şi din mandibulă e
prezentă jumătatea dreaptă. Se mai păstrează mai ales
diafizele oaselor lungi, restul fiind fragmentar. Determinarea
sexului: feminin. Estimarea vârstei: 25 - 35 ani.
M 1 36/2003
A. Schelet nerestaurat, slab conservat şi
reprezentat. Din craniu se păstrează fragmente de parietale,
temporale şi occipital; din scheletul postcranian aveam diafize
de la femur, humerus, cubitus şi tibie, dar diafizele lor sunt
fragmentare. Determinarea sexului: feminin. Estimarea
vârstei: adult.
B. Schelet nerestaurat din cauza fragmentării şi
depunerilor masive de piatră. Se pot recunoaşte unele
fragmente craniene de la un copil foarte mic, până într-un an.
M 137/2003
Craniu: se conexează frontalul, parietalele,
occipitalul şi temporalul stâng. Baza şi masivul facial sunt
fragmentare. Mandibulei ii lipseşte o po�iune de la procesul
mentonier până la premolarul 1 şi condilul stâng. Scheletul
postcranian: ambele femure restaurate integral, ca şi tibia
dreapta; din restul avem doar epifizele şi coxalele cu lipsuri.
Se identifică vertebrele, coastele, oasele mâinii şi ale
piciorului, clavicule şi omoplaţi. Determinarea sexului:
masculin. Estimarea vârstei: cea. 35 ani.
M 138/2003
Schelet nerestaurat, relativ bine conservat şi
reprezentat: fragmente de craniu, diafize, vertebre, coaste,
epifize. Determinarea sexului: ? Estimarea vârstei: 1 4 - 1 5 ani
M 1 39/2003
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M 149/2003
Din craniu s-a restaurat frontalul, parietalele şi
occipitalul - ce se conexează intre ele, dar cu o deformare
postmortem datorată presiunii solului. Din mandibulă se
păstrează jumătatea dreaptă. Din scheletul postcranian s-au
putut restaura unele diafize ale oaselor lungi, omoplaţii şi
coxalele. Determinarea sexului: masculin. Estimarea vârstei:
35 - 45 ani. Patologie: hyperostosa porotica in orbite şi pe
occipital.
M 150/2003
Schelet nerestaurat, dar relativ bine conservat şi
slab reprezentat. Craniu: fragmente din frontal, parietale,
occipital, temporale, masivul facial şi mandibulă. Schelet
postcranian: o diafiză de femur şi resturi de la humerus,
cubitus, radius, coaste şi vertebre. Determinarea sexului:
feminin. Estimarea vârstei: 17 - 25 ani.
M 151 /2003
Schelet nerestaurat. Inventar: Craniu bine
reprezentat din care se păstrează majoritatea oaselor.
lmpregnări cu oxizi ce cupru pe mandibulă. Schelet
postcranian: diafize ale oaselor lungi şi fragmente din coxale,
coaste şi vertebre. Determinarea sexului: masculin. Estimarea
vârstei: 35 - 44 ani. Patologie: hyperostosa porotica în orbite
şi pe occipital.
M 1 52/2003
Schelet nerestaurat. Craniu bine reprezentat dar
fragmentar şi cu mari depuneri de calcar. Schelet postcranian:
fragmente de diafize şi epifize, de coxale, omoplaţi,
metacarpiene şi metatarsiene, coaste. Determinarea sexului:
masculin. Estimarea vârstei: 45 ani. Patologie: hyperostosa
porotica în orbite.
M 1 53/2003
Schelet bine conservat, dar slab reprezentat.
Craniu: s-a restaurat frontalul (cu lipsuri), dar nu se colează cu
parietalele; totuşi porţiunile posterioara ale parietalelor şi
occipitalul se conexează; mai există fragmente din temporalul
dreapta şi din maxila stângă. Scheletul postcranian: epifize şi
diafize restaurate parţial sau deloc din cauza lipsurilor şi
fragmentării. Mai există piese din coxale şi numeroase alte
fragmente greu identificabila. Determinarea sexului: feminin.
Estimarea vârstei: cea. 60 ani.
M 154/2003
Schelet nerestaurat. Craniu: fragmente frontal,
parietale, occipital, temporale şi din mandibulă. Schelet
postcranian: fragmente de diafize de la oasele lungi, coxale şi
vertebre. Determinarea sexului: feminin. Estimarea vârstei: 38
- 47 ani.
M 155/2003
Craniu: fragmente de parietale, temporale, occipital,
maxilă şi mandibulă cu depuneri de piatră. Schelet
postcranian: fragmente de diafize de la oasele lungi, coxale,
omoplaţi şi vertebre. Determinarea sexului: feminin. Estimarea
vârstei: 35 - 45 ani.
M 1 56/2003
Schelet nerestaurat. Craniu bine reprezentat, dar
fragmentar şi cu depuneri de piatră. Deasupra orbitelor,
zigomaticului stâng, pe squama temporală stânga şi occipital
se observă urme de la impregnări cu oxizi de cupru. E posibil
ca respectivul colier să se fi aflat in jurul capului. Schelet

postcranian: diafize femure, humerus drept, cubitusuri,
clavicule, metatarsiEne. Determinarea sexului: masculin.
Estimarea vârstei: 25 35 ani. Patologie: hyperostosa
porotica pe occipital.
M 157/2003
Schelet nerestaurat, foarte bine conservat dar slab
reprezentat. Nu are craniu, dar se păstrează diafizele
femurelor şi tibiilor, unele fragmente de epifize, ambele
astragale. Determinarea sexului: masculin. Estimarea vârstei:
matur.
M 158/2003
Schelet nerestaurat, dar bine conservat. Craniu:
frontal, parietalz, occipital, temporale, maxilar şi mandibulă.
Schelet postcranian: fragmente de epifize şi diafize din
femure, humerusuri şi cubitusuri. Determinarea sexului:
feminin. Estimarea vârstei: 43-52 ani.
-

Anexa 1 0.
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Mănăstirea, jud. Călăraşi

Punct: Ma/u-Roşu
Cod sit 104216.03

Colectiv: Radian Romus Andreescu - responsabil ştiinţific
(MNIR), Cătălin Alexandru Lazăr, Anişoara Topârceanu,
Virginia Oană (MDJ Călăraşi), Pavel Mirea (MJ Teleorman),
Cristina Enăchescu (UO Constanţa), Mădălina Ungureanu
(MA Mangalia), stud en ţi ai Univ. Bucureşti şi UO Constanţa.
Obiectivele lucrărilor desfăşurate in perioada iulie august 2003 au fost următoarele:
- deschiderea unei suprafeţe in marginea de SV a tell-ului,
singura neafectată de cercetările din vechime;
- cercetări de teren pe terasele plasate la S şi V de aşezare;
efectuarea de prospecţiuni arheogeofizice in vederea
identificării altor locuiri şi a necropolei aşezării.
Pentru atingerea primului obiectiv au fost deschise
la marginea de SV a aşezării două suprafeţe de 6 x 10 m S X
şi S Y.
Cercetările au relevat faptul că nivelul cultural,
puternic inclinat de la SV către NE era deranjat de o serie de
intervenţii post-gumelniţene.
Primul nivel de locuire gumelniţean este reprezentat
de resturile unGi locuinţe neincendiate (L 1/2003), prost
conservată, care se continua în martorul de N al secţiuni (cea
mai mare par;e a locuinţei a fost probabil săpată in anii '70).
S-au mai păstrat resturi:e deranjate ale unei vetre lângă care
se afla o râşniţă. Marginea de SV a locuinţei era afectată de o
secţiune mai veche.
Sub această locuinţă au fost descoperite resturile
unei alleia incendiata (L 2/2003), locuinţă cu totul şi cu totul
deosebită prin prisma amenajărilor şi a inventarului. Locuinţa
ocupa aproape toată suprafaţa sectorului S X (continuându-se
şi in sectorul S Y) şi, din păcate, intră in martorul dinspre N
ceea ce înseamnă că o parte a ei a fost cercetată în

campaniile anterioare (ca şi resturile locuinţei L 1/2003). Era
orientată aproximativ SV - NE fiind puternic înclinată spre
interiorul aşezării. De altfel marginea de SV pare a fi
construită pe aşa-numitul va l de apărare, abandonat probabil
in această perio3dă. Resturile locuinţei constau din bucăţii
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În suprafeţele S X şi S Y au fost descoperite, la
adâncimi ce variau între -0,25 şi 1 m, cinci schelete umane.
Resturi unui alt schelet se aflau in groapa modernă care
deranjase locuinţa L 2/2003. Patru dintre indivizii erau depuşi
in poziţie chircită in timp ce al cincilea individ, intins pe spate,
cu genunchi uşor îndoiţi, era incomplet, lipsindu-i capul şi
membrul superior drept. Nu au putut fi identificate conturul
gropilor şi, cu excepţia unui individ, restul sunt lipsiţi de
inventar. în mormântul nr. 2 (suprapus pa�ial de membrele
inferioare ale individului din mormântul nr. 1 ) a fost
descoperită o cană cu toartă cu buză uşor piezişă apa�inând
unei etape timpurii a culturii Tei.
În suprafaţa S Y au apărut urme de chirpici care
marchează o locuinţă incendiată precum şi o groapă cu
material aparţinând epocii geto-dace.
Cercetările de teren de pe terasa din jurul sitului au
dus la identificare unor locuiri aparţinând culturii Boian,
civilizaţiei geto-dace, sec IV p. Chr.

masive de pereţi, groase de 3 - 4 cm, chirpici pulverizat
amestecat cu pământ, printre ele aflându-se multe vase, unele
dintre ele întregi sau întregibile. Peretele dinspre ESE se
păstrează în elevaţie, în timp ce toată partea de vest a
locuintei
' a fost distrusă de o interventie modernă.
Pe latura de SE se afl� o structură de chirpici
rectangulară cu dimensiuni aproximative de 1 ,50 x 0,70/0,80
m păstrată pe o înălţime de 30 - 40 cm. Această structură era
distrusă în mare parte aşa încât este dificil să ne pronunţăm
asupra funcţionalităţii ei, posibil o laviţă sau, mai puţin
probabil, un cuptor. Alături de ea, spre S, a fost descoperit un
obiect interesant, o piatră, un fel de râşniţă de 40 x 30 cm
care era încastrată într-un soclu de lut. Acest soclu era într-o
poziţie secundară (alunecase cumva de lângă sau de pe
laviţă) pentru că sub el erau prinse bucăţi dintr-un vas şi o
greutate de lut. De altfel în zona se aflau cea. 31 greutăţi de
lut.
Alte amenajări interesante au fost descoperite în
zona de NE a locuinţei. Aici erau căzute foarte multe bucăţi de
chirpici masive, unele făţuite. Degajarea acestei zone a scos
la lumină o vatră masivă cu trei refaceri, plăcutele de vatră
fiind foarte groase, de 8 - 10 cm. Interesant este faptul că
vatra, aflată probabil pe un postament sau soclu, căzuse în
plan orizontal în direcţia V. În faţa vetrei se anau bucăţile de
chirpici despre care am amintit mai sus, care se pare că
alcătuiau un fel de amenajări aflate lângă vatră. Este posibil
ca tot acest ansamblu să se fi aflat pe o amenajare de chirpici
ca un fel de postament. Unele bucăţi par a sugera un fel de
platou cu suprafaţa făţuită şi marginile uşor ridicate care se
sprijinea pe alte elemente din chirpici.
Revenind la vatră remarcăm faptul că într-un colţ
avea un postament circular care se ridica direct din plăcuţele
de vatră, iar la exterior se observă cum era îmbrăcată cu un
strat de chirpici ars, interiorul fiind format dintr-un fel de plăci
din acelaşi material. Deasupra şi printre resturile vetrei au fost
descoperite două pietre mari, probabil râşniţe.
Inventarul acestei locuinţe este deosebit de bogat,
identificându-se la o primă evaluare peste 50 de vase întregi
sau întregibile. Au fost descoperite vase de mari dimensiuni,
piriforme sau bitronconice decorate cu barbotină, incizii sau
decor plastic. Alte forme identificate sunt străchinile, unele
decorate cu grafit. Capace, vase bitronconice cu to�ite,
castronaşe întregesc repertoriul formelor descoperite în
locuinţă. O piesă deosebită a fost descoperită pe latura de V,
un vas-suport tronconic cu patru apucători triunghiulare la
partea superioară, pictat cu alb şi roşu.
Au mai fost descoperite unelte de os şi corn,
fragmente de statuete antropomorfe din lut şi os, statuete
zoomorfe şi un fragment dintr-un vas antropomorf. De
asemenea în partea de NE a locuinţei au fost descoperite mai
multe plăcuţe triunghiulare de os precum şi mulţi melci
perforaţi utilizaţi, ca şi plăcuţele de os, ca elemente de
podoabă probabil pentru coliere (din păcate această zonă era
afectată de o groapă).
Ca o descoperire deosebită remarcăm un mic
pandantiv ca un fel tub turtit, perforat, din foiţă de aur aflat
lângă vatră. Locuinţa a fost cercetată parţial, ea fiind
conservată în vederea continuării lucrărilor în campaniile
viitoare.

Planşa 66.
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Prospectiuni arheogeofizice
Călin Nemeş
Au avut ca obiectiv principal cercetarea sistematică
a unei terase învecinate aşezării de tip tell, cu scopul de a
identifica necropola eneolitică, precum şi alte urme de locuire,
folosind cele două metode de prospectare aflate la dispoziţie
într-o manieră complementară. Au fost acoperite suprafeţe de
aproximativ 2 ha prin metoda magnetometrică (5 unităţi) fiind
realizate şi 3 proftle rezistivimetrice pe panta sudică a leii-ului
însumând 1 50 m liniari 3 unităţi a 50 m x 3 parametri). A fost
testată cu rezultate notabile aplicabilitatea metodei
rezistivimetrice în caracterizarea siturilor complexe de tip tell,
cu accente în acest caz pe o posibilă existenţă a unui sistem
de fortificare de tip şanyval de pământ.
Pentru rezistivitate a fost folosit un sistem
automatizat de redare Scintrex SARIS cu două cabluri ICS - 1
de 25 m. Această configuraţie permite realizare unor profite
rezistivimetrice până la o adâncime de 4.1 m la o rezoluţie
adecvată proiectelor arheologice.
Pentru magnetometri s-a utilizat un sistem
gradiometru cu vapori de cesiu Scintrex SmartMag SM4G şi o
staţie de bază/magnetometru cu protoni Scintrex ENVIGrad.
Rezultatul s-a constituit în hă�i magnetometrice pentru
fiecare din parametrii înregistraţi de către aparat în două
sisteme grafice: model solid 2D color şi contururi.
Valorile de câmp magnetic înregistrate şi
amplitudinile lor par a indica în anumite zone ale terasei o
locuire de mică intensitate dar de vârstă incertă prin anomalii
grupate ce ar indica existenţă unor aglomerări de material de
construcţie ars (de gen chirpici, cărămidă, ţiglă etc.). Din
păcate ele sunt în mare parte afectate de trecerea timpului şi
de aceea sunt cu greu distinse ca formă şi dimensiuni datorită
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distrugerii. Având in vedere această aproximaţie in conturarea
clară a obiectivelor arheologice ne-am mărginit in a preciza
doar principalele elemente identificabile şi zonele de interes
major, conform hărţilor interpretative. Trebuie menţionat şi aici
faptul că anomaliile indicate nu au putut fi clar conturate cele
prezentate aici sunt doar cele prezentau o oarecare grupare
caracteristică. Asocierile făcute au caracter de ipoteză in
acest stadiu.
Prospectarea folosind metoda magnetometrică s-a
dovedit in acest caz ca fiind o soluţie bună aflată la dispoziţia
arheologului pentru caracterizarea unor suprafeţe ce sunt
bănuite a avea urme arheologice. Aplicarea metodelor la o
suprafaţă relativ mai mare şi continuă ar fi permis o mai bună
conturare a tuturor caracteristicilor de interes arheologic şi o
introducere in contextul general al sitului a descoperirilor
făcute. in ceea ce priveşte metoda rezistivimetrică, aplicarea
acesteia în studierea siturilor complexe de tip tell s-a dovedit
fructuoasă, in acest caz fiind conturată o situaţie inedită
pentru situl in cauză şi anume existenţa a cel puţin unui
sistem de fortificaţie de tip şanVval in şaua ce leagă aşezarea
de terasa invecinată.
Obiectivul principal, acela de a identifica urmele
unei necropole de inhumaţie aparţinând aşezării de la Malu
Roşu a rămas neatins, singurele indicii de locuire descoperite
pe terasa cercetată aparţinând cel mai probabil unor epoci
mai recente. Prezenţa multor deşeuri metalice ca rezultat al
arăturilor şi a altor lucrări agricole a constituit şi ea un
impediment major in căutarea unor indicii atât de fine precum
cele generate de urme materiale tipice unei astfel de
necropole, bănuite de către cercetători a fi prezentă în
această terasă.
1 85. Supurul de Sus, Com. Supur, jud. Satu Mare
Punct: Dealul Şoarecelui
Cod de sit: 138958.0 1

Colectiv: Alexandru V. Matei - responsabil (MJIA Zalău),
Robert Gindele (MJ Salu Mare).
Valul de pământ1 descoperit la Supurul de Sus a
fost secţionat in mai multe locuri, pe o distanţă de cea. 5 km.
În urma sondajelor arheologice realizate (sondaje în anul
1998 şi 1999 realizate de Al. V. Matei) o primă prezentare a
descoperirii a fost făcută in anul 1998 de către Al. V. Matei in
comunicarea Valul de la Supuru de Sus, susţinută la Sesiunea
de Comunicări Ştiinţifice organizată de Muzeul de Istorie al
Transilvaniei, mai, 1998 precum şi intr-o altă comunicare, in
Ungaria, la Pecs: Simpozion româno-maghiar - Limes-ul
Dacie1). S-a constatat că valul are şanţul pe latura sa nord
vestică, apărând teritoriul ce se afla in spatele valului spre E,
adică văile Crasnei şi Zalăului, blocând culoarul văii Zalăului
spre muntele Meseş spre Poarta Meseşană Porolissum, spre
Transilvania.
Şanţul are cea. 2 - 2,5 m adâncime, valul a fost
foarte aplatizat de lucrările agricole repetate an de an, el
4-5

având o lăţime la bază de cea. de
m în zonele unde se
poate sesiza pe teren. Practic lucrările agricole au aplatizat in
totalitate valul, iar şanţul nu mai poate fi observat pe teren

decât foarte greu, in anumite zone restrânse. întreagă
această zonă este cunoscută sub toponimicul La Şanţ.
Punctul sondJt in anii 1999, 2002 şi 2003 se află in
hotarul satului Supurul de Sus, jud. Satu-Mare pe platoul
Dealul Şoarecelui. Acest deal este amplasat in partea de S a
satului Supurul de Sus, spre pădurea Zalnocului, aproape de
hotarul localităţii Bobota. jud. Sâlaj şi la limita spre V (cea. 700
m) a judeţului Sălaj. Spre SV de la marginea şoselei Zalâu Bobota - Carei, care taie perpendicular şanţul, traseul valului
şi şanţului a fost identiilcat pe teren pe o lungime de cea. 3
km. De la marginea de NE a aceleaşi şosete, valul, identificat
pe o lungime de încă cea. 2 Km, este tăiat de şoseaua
principală Zalău - Bobota - Satu Mare. Acesta îşi are traseul
aproximativ perpendicular pe cursul Văii Crasnei2 spre ENE.
Acest val şi şanţ apără practic Dacia şi blochează accesul pe
Valea Crasnei şi a Z[)lăului la ieşirea acesteia spre câmpie,
blocând astfel şi celelalte văi care ies dintre dealurile Sălajului
(Maja, Valea Cernii, Valea Măriei) şi care in această zonă îşi
au cursul spre V şi se varsă in râul Crasna. Pe aceste văi,
care reprezintă adeviirate culoare de acces spre E spre
provincia Dacia, se face uşor trecerea spre limes-ul roman
organizat pe munţii Meseşului şi in Poarta Meseşană.
De la locul La Bontauă, unde valul se intersectează
cu şoseaua Zalău - Bobota - Carei, spre SV valul are un
traseu oblic pe pantelc domoale ale Dealului Şoarecelui şi pe
platoul acestuia avindu-şi direcţia spre cel mai accesibil loc de
trecere peste Valea Şoarecelui, care flanchează la SE Dealul
Şoarecelui. in această zonă pe platoul dealului au fost
realizate mai multe secţiuni de control, care au urmărit traseul
valului şi şanţului, care deja in această zonă nu se mai pot
distinge pe teren.
in campania de cercetări arheologice a anului 2003
(luna aprilie 20 de ziie), au fost efectuate un număr de 18
secţiuni de verificare şi o casetă ( secţiunile care continuă
numerotarea vechilor secţiuni din anii precedenţi ) de la
secţiunea S XVII la secţiunea S XXXII, caseta având numărul
XXXIII. Aceste secţiuni cu lungimi variabile au incercat să
stabilească traseul valului şi al şanţului surprins şi identificat
pe platoul Dealului Şoarecelui, urmărind să surprindă forma
acestei fortificaţii de pământ, care este ataşată valului
rectiliniu surprins spre N pe cea. 4,5 km lungime. Fortifica�a
de pământ apare exact in locul, unde valul coteşte brusc spre
SE spre Pârâul Şoarecelui. Terminat in formă de ic ascuţit,
şanţul după dimensiuni şi mod de execuţie aparţine tipurilor
de şanţuri realizate în sec. 11 p. Chr., in epoca romană.
Astfel s-a stabilit că şanţul şi valul care pe o lungime
de mai bine de cea. 2,5 km a avut un traseu rectiliniu şi ajuns
apoi pe platoul Dealului Şoarecelui, brusc îşi schimbă direcţia
cu aproape 90° spre E. in urma realizării acestor 16 secţiuni
din anul 2003, s-a constatat că de fapt noul şanţ identificat în
acestea are un traseu perpendicular pe şanţul identificat in S 1
2002, şanţ, care până in acest loc a avut un traseu rectiliniu
pe o distanţă de mai bine de 2,5 km. Cele două şanţuri şi
valuri se intersectează in u n g hi drept la o distanţă de cea. 40
m V de locul unde valul şi şanţul îşi schimbă traseul spre S
intr-un unghi ascuţit de cea. 45-50°, formând aici un colţ bine
rotunjit de fortificaţie de pământ. in S IV şi S V (2002), s-a
surprins această cotitură rotunjită adică colţul unde valul şi
şanţul îşi incepe traseul spre SSV şi ESE. in S IV (2002) au
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putut fi observate urmele ultimului strat al vechiului val care
era lucrat din caespites. Zona, întregul teren, pe care este
amplasată fortificaţia de pământ, de la cea. 60 - 70 m S de
colţ are o înclinaţie (o pantă relativ bine accentuată) spre
SSV. Valul nu se mai observă pe teren, iar şanţul nu mai este
tot atît de adânc şi de lat. Erodarea continuă a pantei terenului
a distrus în totalitate valul şi a erodat foarte mult (în totalitate?)
nivelul antic de locuire şi chiar humusul antic, şanţul apare
astfel cu o lăţime şi adâncime mult mai mică. Tot nivelul antic
de locuire şi chiar humusul antic a fost erodat şi depus pe
malul Pârâului Şoarecelui, unde a format o mică luncă cu
lăţimea de 30 - 50 m.
Urmărind traseul laturii de VSV a fortificaţiei de la
colţul identificat in S IV şi S Vl-2002, spre S, în anul 2002 au
fost efectuate 5 secţiuni; S VII; S VIII; S IX; S X; S XI - 2002 şi
caseta C 1 -2002, care au surprins în fapt latura de SV a
acestei fortificaţii romane de pământ pe o lungime de 1 00 m,
măsurată din colţul fortificaţiei până la secţiunea S XI,
secţiune, care este amplasată pe buza platoului. Pe aceeaşi
lungime de cea. 1 00 m a fost identificată şi latura de E a
fortificaţiei, latură verificată cu ultima secţiune S XVI. Ambele
aceste laturi ale fortificaţiei continuă spre SV şi spre SE, fiind
necesară cercetarea acestora prin noi secţiuni trasate la SE
de S XVI şi la SV de S XI.
În anul 2003 au fost deschise 1 8 secţiuni, care au
urmărit traseul şanţului şi valului pe toate laturile fortificaţiei
surprinse încă din anul precedent. Pe latura de SSE a
fortificaţiei continuând un ipotetic traseu rectiliniu al acestei
laturi, la cea. 96 m ESE de secţiunea S XVI/2002, paralelă cu
aceasta a fost trasată secţiunea S XVII/2003, cu lungimea de
8 m şi 1 ,5 m lăţime. La această distanţă de 96 m, la E de S
XVI/2002, S XVII/2003 a fost trasată pe lunea Văii Şoarecelui,
aproape de firul apei.
În S XVII nu a fost identificat şanţul sau valul
fortificaţiei, deşi s-a verificat arheologic până la -1 ,20 m
adâncime zona cercetată. Rezultă că pe această latură de
ESE a fortificaţiei, in traseul său, valul şi şanţul nu au o
direcţie rectilinie.
Contiuând cercetarea laturii de SSV din 1 O in 1 O m,
la S de S Xl/2002, au fost trasate paralel cu aceasta secţiunile
S XVIII, S XIX, S XX, S XXI, S XXII ale anului 2003 acestea
având dimensiunile de 6 x 1 ,50 m; 6 x 1 ,50 m; 9,50 x 1 ,50 m;
6, 50 x 1 ,50 m şi respectiv 6 x 1 ,50 m. A fost surprins şanţul
fortificaţiei în toate cele cinci secţiuni, dovedind că latura lungă
a fortificaţiei de pe partea de SV continuă rectiliniu cu încă 57
m, măsuraţi de la secţiunea S Xl/2002. Până la S Xl/2002,
măsurată din colţul fortificaţiei, şanţul ar� 1 00 m lungime.
Adăugând şi cei 57 m sondaţi acum, rezultă o lungime totală
de (până la S XXII/2003) de 1 57 m a unui şanţ, care are un
traseu cu un duct relativ rectiliniu. Cu secţiunea S XXII/2003
s-a depăşit zona de pantă relativ accentuată a tereului,
aceasta aflându-se practic pe locul mai neted de la piciorul
pantei, unde incepe lunea Văii Şoarecelui.
Urmărind traseul rectiliniu al şanţului de pe această
latură de VSV a fortificaţiei, a fost indreptat malul Văii
Şoarecelui la cea. 50 m S de secţiuea S XXII/2003, formând
aici secţiunea S XXIII/2003 cu lungimea de 19 m. La capătul
ei estic, in zona m 1 9, malul văii făcea un meandru. Şi
această zonă a fost îndreptată, extinzându-se suprafaţa

cercetată (perpendicular pe traseul lui S XXIII) cu încă 6,50 m,
rezultând astfel o sectiune în formă de L.
Calculând l � ngimea surprisă a valului şi şanţului, de
la colţul fortificaţiei până la secţiunea S XXII/2003, rezultă o
lungime totală surprisă şi cercetată arheologic, de 207 m a
laturii de VSV a acestei fortificaţii de pământ. Traseul rectiliniu
al şanţului se pare că ar cotinua spre firul apei pârâului Valea
Şoarecelui, faţă de care secţiunea S XXIII/2003 se află la o
distantă' de cea. 1 5 -20 m. În această zonă, apa văii a distrus
malul prin formarea unui meandru, afectând astfel total
fortificaţia (stratul de locuire a fost spălat).
Stratigrafic, în S XXIII/2003 au fost surprinse toate
elementele sistemului de apărare caracteristice unei fortificaţii
romane. Şanţul apare cu o deschidere de cea. 3 m şi
adâncimea (de la nivelul bermei) de 1 ,50 m.
Berma are cea. 0,50 m lăţime, baza valului lucrat din
caespites are lăţimea de 4,60m, via sagu/aris are cea. 1 ,70 - 2
m lăţime. În profil, dar şi pe fundul secţiunii, apare urma unui
murus caespiticius cu lăţimea de cea. 0,80 m de la o baracă
(?) sau turn de colţ. Construcţia identificată prin acest perete
de 0,80 m lăţime (lucrat din caespites) şi foarte bine surprins
pe profilul secţiunii, se află la cea. 6 m în spatele valului lucrat
din caespites, iar în interiorul acesteia au fost identificate trei
nivelări succesive de podele de lut, care ar apa�ine unei faze
de costrucţie (locuire in această încăpere, baracă (?) sau
turn). Urmează o nivelare masivă cu urme de caespites, iar
peste această nivelare a fost identificată o nouă fază de
locuire (a doua).
Aceleaşi două faze principale de construcţie au fost
surprinse şi la amenajarea valului lucrat din caespites precum
şi la amenajarea via-ei sagularis. Observaţiile foarte clare de
natură stratigrafică făcute, ne dau posibilitatea să admitem
fără dubii existenţa cel puţin a două faze de amenajare
(reparare) locuire a acestei fortificaţii de pămât a cărei latură
de vest are cea. 21 0-220 m lungime.
Verificarea laturii de ESE a fortificaţiei s-a realizat
prin urmărirea şanţului, secţionându-1, pornind de la secţiunea
S XVI/2002 spre SSE, pe panta terenului şi spre lunea şi firul
apei Văii Şoarecelui. Astfel au fost trasate secţiunile S XXIV,
S XXV şi S XXIX/2003 la E de S XXIII/2003, aproape de firul
apei, pe lunea văii. Dimc;nsiunile secţiunilor: 17 x 1 ,50 m; 1 O x
1 ,50 m şi 15 x 1 ,50 m.
A fost surpris şanţul numai în S XXIV, chiar pe malul
actual al apei, practic şanţul vechii fortificaţii a devenit albia
actuală a pârâului Valea Şoarecelui. Traseul şanţului nu
continuă pe malul apei (nu apare în S XXV), ci are apoi un
duct spre N, fiind identificat în S XXVI, S XXVII, S XXVIII şi S
XXIX (dimensiuni: 7 x 1 ,50 m; 9 x 1 m; 1 O x 1 m; 17 x 1 ,50 m).
Aceste secţiuni au surprins traseul curb al şanţului de pe
acestă latură de ESE a forlificaţiei. Practic începând de la cea.
140 m S distanţă de la vârful fortificaţiei, acestă latură de E se
rotunjeşte şi se închide la cea. 6-8 m S de secţiunea S XXIII
in şanţul rectiliniu al laturii de V, care se pare că ajunge până
la firul văii. Practic latura sud-estică a fortificaţiei apare mult
rotunjită după un traseu (de cea. 30 m) relativ paralel cu firul
Văii Şoarecelui, având o formă bine rotunjită după o parte
ascuţită spre N spre colţ, fortificaţia are cea. două treimi din
suprafaţă pe platoul neted al dealului, iar restul se intinde pe
panta accentuată a dealului şi pe lunea dreaptă a văii
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Şoarecelui. Cu dimensiunile de cea. 220 m lungime şi cu un
diametru maxim de cea. 1 1 0-120 m, această fortifica tie
romană de pământ cu valul lucrat din caespites, închide în
interior o suprafaţă de cea. 2 hectare de teren din care 2/3
perfect netede.
În zona secţiunilor S XIX, S XX, S XXI şi S XII, in
traseul rectiliniu al şanţului fortificaţiei, pe această latură
vestică, care este latura spre barbaricum, se observă o
oarecare nealiniere a duetului şanţului. Prin secţiunile S
XXX/2003 şi S XXXI/2003, trasate intre S XIX, respectiv S XX
şi S XXI, au fost făcute observaţii clare privind existenţa in
acest loc a laturii de V (orientată spre barbaricum) a unei
intrări de tip a la chicane. Practic intrarea ar fi amplasată pe
latura dinspre barbaricum, în zona de mijloc a pantei, greu
accesibile în cazul unui atac.
Cercetările viitoare în această zonă vor clarifica tipul
şi modul de construcţie al acestei intrări. Intrarea dinspre
provincie încă nu a fost identificată.
Urmărind traseul rectiliniu al şanţului de pe latura de
V a fortificaţiei, acesta atinge firul apei şi urcă perpendicular
pe versantul sudic al văii, pe o pantă relativ abruptă, ajugănd
pe platoul acestui versant sudic al Văii Şoarecelui, la cea.
150-1 60 m SE de la firul apei şi la cea. 370-380 m de coltul
fortificaţiei, de unde incepe acest traseu rectiliniu. În acest loc,
spre platoul versantului sudic al văii, la 170 m în afara
fortificatiei, a fost trasată secţiunea S XXXIV/2003, cu
dimensiunile de 1 2 x 1 ,50 m, in care a fost identificat şanţul
care ajunge până aici cu acelaşi traseu rectiliniu. În această
fază a cercetărilor, din acest punct este dificil de sesizat ce
traseu va avea şanţul şi valul. Este posibil ca valul şi şanţul să
continue spre V pe zeci sau sute de kilometri, pănă la Tisa
sau se va opri la câţiva kilometri in vârful dealului spre Zalnoc,
blocând asiel doar valea Crasnei. Sperăm ca cercetările
viitoare să clarifice acest aspect.
În sectiunile S IX şi S X 2002 au apărut amenajate
tot în şanţul şi parţial in valul fortificaţiei locuinţe rectangulare
de suprafaţă puţin adâncite, care după materialul ceramic
lucrat la roată şi cu mâna aparţin epocii romane sec. III-IV p.
Chr. În S XI, în icul şanţului au apărut fragmente ceramice de
la un vas roman lucrat cu roata rapidă. Aceste descoperiri de
locuinţe de epocă romană amenajate în şanţul fortificaţiei
asigură datarea acesteia în epoca romană probabil la
începutul sec. 11 p. Chr. sau pe parcursul sec. 11 p. Chr. Nu
credem că fortificaţia îşi prelungeşte existenţa funcţională şi
pe parcursul sec. III p. Chr.(?).
Caseta (XXXIII din 2004 cu dimensiunile de 6 x 3 m)
deschisă la E de latura estică a S X 2002, a surprins latura
estică a locuinţei de epocă romană identificată în această
secţiune S X încă din anul 2002. Au apărut materiale
ceramice, ce aparţin epocii romane. Materialul ceramic lucrat
la roată este foarte corodat de aciditatea solului.
Amplasată intr-un loc de trecere uşoară, chiar
pentru un drum de căruţe, peste "Valea Şoarecelui" , pe care il
apără, îl controlează, prin forma sa regulat unghiulară cu
şantul îndreptat impotriva unui duşman ce venea dinspre V,
fortificaţia romană de pământ de tip burgus reprezintă credem
o poartă de acces dinspre barbaricum spre E spre provincia
Dacia. Cercetările anului 2004 au stabilit că latura de V este
rectilinie pe toată lungimea cercetată (220 m a fortificaţiei) şi

pe alţi 1 60 - 170 m cât au fost cercetaţi spre S pe versantul
opus fortificaţiei. Închiderea rotunjită a laturi estice şi sud
estice au stabilit această formă finală a unei fortificati' i
unghiulare romane de pământ amenajată la locul, unde un
şanţ şi val de apărare roman îşi schimbă traseul, fortificaţie
care închide în interiorul ei cea. 2 ha. de teren. Continuând tot
rectiliniu din colţul sudic al fortificaţiei, traversând Valea
Şoarecelui şi ajungând pe platoul dealului vecin, cercetările
anului viitor vor trebui să verifice, dacă valul şi şanţul continuă
spre V şi care va fi lungimea lui finală.
Dimensiunile şanţului, modul de construcţie a valului
şi şanţului, îşi găsesc analogii în sistemul de fortificaţii
romane. Prezenţa şanţului la NV de val in faţa spre V a
valului, apărând practic Dacia de un duşman, ce vine din
această direcţie, deosebeşte net acestă construcţie şi sistem
de fortificaţie de acelaşi tip de fortificatie val şi şanţ, cunoscute
in Panonnia ca aparţinând sarmaţilorJ şi care au şantul spre
E, indreptat impotriva unui duşman, care ar veni dinspre
Dacia. Valul şi şanţul identificat la Supur, este indreptat
împotriva sarmaţilor iazygi sau a altor barbari (daci, dacringi,
victoali, asdingi, costoboci sau sarmaţi), care ar dori să ajungă
în Dacia, la Porolissum, sau poate acest sistem defensiv a
reprezentat o primă frontieră a Daciei din timpul împăratului
Traian. Datorită importanţei deosebite a concluziilor istorice.
ce vor rezulta la finalul cerectărilor, săpăturile arheologice
viitoare sunt obligatorii să fie realizate în continuare până la
finalizarea cercetărilor la acest important sistem defensiv
roman identificat în barbaricum.
Note:
1 . Matei, Stanciu, 2000, p. 246
2. Gindele, Matei, 2002, p.144
3. Garam, Patay, Soproni, 1 983, p. 19 sqq

Bibliografie:
E. Garam, P Patay, S. Soproni, Sarmatisches Wa/lsystem im
Karpatenbecken, Regeszteti Fuzetek ser. 11 no. 23, 1983
V. Matei, 1. Stanciu, Vestigii din epoca romană (sec. /11 - V p.
Chr) in spaţiul nord-vestic al României, Zalău - Cluj Napoca,
2000.
V. Matei, R. Gindele, Şantierul arheologic Supur-Giorocuta,
CCA 2002, p. 1 44.
1 86. Surpatele, corn. Frânceşti, jud. Vâlcea
Punct: Mănăstirea Surpatele
Cod sit: 169976.01

Colectiv: Emil Lupu - responsabil (INMI)
Fonduri: Mănăstirea Surpatele, Episcopia Râmnicului, ABRAL
ARTPRODUCT SRL
Proiectant general: ABRAL ARTPRODUCT SRL - şef proiect
arh. Al. Botez
În perioada 25 august - 15 septembrie 2003 a fost
efectuată prima campanie de cercetare arheologică
sistematică, necesară pentru efectuarea descărcării de
sarcină arheologică in interiorul bisericii, in vederea realizării
sistemului de încălzire în pardoseală.
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Mănăstirea este amplasată pe un mic platou, situat
la partea superioară a unei vâlcele, in interiorul căreia este
amplasat actualul sat Surpatele. Este considerată ctitorie a
ascendenţilor boierilor Buzeşti, Tudor clucer şi fratele său
Radu, din primii ani ai secolului al XVI-lea. Se consideră că ar
fi fost reparată de boierii Buzeşti, iar intre anii 1703 - 1706 a
fost ridicată o nouă biserică de către Maria Brâncoveanu.
Ansamblul monahal se compune astăzi din biserică, turn
clopotniţă (pe latura de V), in continuarea acestuia către sud,
corpul stăreţiei, iar pe latura de S un corp de chilii.
Incinta a fost restaurată in prima jumătate a
secolului al XIX-lea, când a fost ridicat turnul clopotniţă actual
şi corpuri de chilii, pe laturile de S şi E. După abandonarea
mănăstirii, in anul 1 870, până in 1 927, s-a produs o
accenduată degradare, anfilade de chilii fiind demantelate
până la nivelul de călcare. După 1 927, au fost refăcute
actualele chilii din colţul de SV şi a fost construită ciuşmeaua
de lângă turnul clopotniţă.
În această campanie a fost efectuată o secţiune la N
de biserică şi opt casete arheologice, la interiorul acesteia.
Scopul cercetării a fost reprezentat de: obţinerea datelor
tehnice necesare amenajării noii pardoseli interioare a
bisericii; stabilirea cronologiei bisericii şi a eventualelor sale
etape de construire sau refacere; determinarea prezenţei unor
eventuale complexe arheologice şi salvarea acestora.
Pământul viu, fără urme arheologice, este
reprezentat de un loess nisipos, aflat la aproximativ -2,30 m
(V). care suprapune un alt strat de loess, viu, de culoare
vineţie, in care se aftă talpa fundaţiei intregii biserici. Peste
acest strat se aftă mai multe straturi de pământ purtat,
reprezentat tot de loessuri, reprezentând nivelări şi egalizări
ale terenului din interiorul bisericii, din etapa 1703 - 1706,
când aceasta a fost integral refăcută. Deoarece, anterior
refacerii, s-a operat o decapare a terenului pe toată suprafaţa
interioară, nu au fost descoperite nici un fel de depuneri
arheologice anterioare anilor 1703 - 1 706. Urmează două
straturi de mortar, apa�inând etapei de construire din anii
1703 -1 706, intercalate de straturi de egalizare de loess, şi
apoi un strat de loess tasat, folosit ca strat suport pentru
pardoseala din anul 1706. Peste acest strat suport, sau peste
resturile de pardoseală, se afta un strat de pământ prăfos cu
moloz, folosit ca strat de umplutură in anul 1927 şi un foarte
subţire strat de mangal, folosit ca strat de izolaţie, pe care s-a
aşezat podeaua de scândură din anul 1927.
În urma cercetărilor arheologice efectuate, nu au
fost descoperite complexe arheologice anterioare începutului
secolului al XVIII-lea. Numai pe baza observaţiilor
stratigrafice, s-a constatat că fundaţiile bisericii actuale,
ctitorie a Mariei Brâncoveanu, sunt dintr-o etapă anterioară.
Această etapă nu poate fi definită cronologic, decât pe baza
datelor prezumtive, asigurate de pomelnicul mare al
mănăstirii, care începe cu domnitorul Radu cel Mare, cât şi
plecând de la faptul că primele donaţii sunt acordate de către
Tudor clucer şi fratele său Radu, consideraţi ascendenţi ai
bcierilor Buzeşti, in anii 1 520 - 1521 , plecând de la un
document din 16 mai 1 687.
Prin urmare, fundaţiile păstrate ale acestei prime
biserici, pot fi încadrate cronologic, la inceputul secolului al
XVI-lea, inainte de anul 1 508. Această primă biserică era de

acelaşi plan cu biserica actuală, spre deosebire de aceasta,
având o tâmplă, ce compartimenta spaţiul dintre altar şi naos.
Faptul că fundaţia acestei tâmple, întreţesută cu fundaţia
altarului, s-a tasat puternic in extremitatea sudică şi că
prezintă mari fracturi, ne determină să credem că biserica
ridicată de ascendenţii boierilor Buzeşti, a încetat să
functioneze datorită conditiilor
oferite de terenul natural de
fundare. Acesta s-a tasat ' in timp, producând fracturări ale
elevaţiilor şi probabil prăbuşirea acestora.
Prin urmare, istoriografia ansamblului, care afirmă
că prima biserică a mănăstirii a fost edificată din lemn, la
începutul secolului al XVI-lea, nu are nici un suport arheologic.
Potrivit pisaniei bisericii actuale, prima biserică a
fost înlocuită de cea actuală. Numai că, potrivit observaţiilor
arheologice, această biserică a preluat fundaţiile bisericii de
secol XVI, respectând planimetria celei anterioare, cu excepţia
tâmplei, care a fost înlocuită de un iconostas. Biserica actuală
a fost ridicată între anii 1703-1 706, probabil că în acest ultim
an fiind realizată o pardoseală interioară din lespezi de piatră.
În anul 1707 ea a fost pictată, faşa draperiei de pictură
oprindu-se pe nivelul de amenajare al pardoselii.
La ridicarea noii elevaţii a bisericii, terenul din
interiorul acesteia a fost în prealabil curăţat de molozul
rezultat din demolarea celei anterioare, iar pentru o corectă
reţesere a zidăriei, s-a procedat la o decapare până sub
nivelul de construire al bisericii de sec. XVI. De aceea, nu s
au păstrat niveluri de depunere, anterioare anului 1703.
În ce priveşte masa altarului, aceasta prezenta o
tăblie din piatră, aşezată pe un picior din piatră. Piciorul mesei
era aşezat pe un capitel refolosi!, prezentând urme de cioplire,
aparţinând probabil unei coloane de la exonartexul bisericii de
sec. XVI.
Din perioada de funcţionare a acestei biserici, nu au
fost descoperite decât trei morminte de inhumaţie, unul în
jumătatea nordică a nartexului şi două in jumătatea sudică a
exonartexului. Aceste morminte aparţin unor persoane de sex
feminin, vârstnice, şi se datează în prima jumătate a secolului
al XIX-lea, în pridvor fiind descoperite, în umplutura gropilor
mormintelor, cărămizi funerare din perioada 1 809 - 1 831 .
Faptul că nu au fost descoperite morminte de ctitori, este o
dovadă că această mănăstire nu a avut un rol important in
viaţa familiilor Buzescu şi, mai târziu, Brâncoveanu.
Din a doua jumătatea a secolului al XIX-lea a fost
determinat un mic nivel de reparaţie, in jumătatea de N a
naosului.
Următoarea etapă de intervenţie in interiorul
bisericii, se datează in jurul anului 1927. Acum a fost
demontată sistematic pardoseala din lespezi de piatră,
aproape in toată biserica. S-au mai păstrat lespezi din
pardoseală, doar pe conturul absidei naosului şi sub turla
Pantocrator a naosului. Peste stratul suport al pardoselii din
1706, a fost adus pământ prăfos şi un strat de mangal, pe
care a fost aşezată pardoseala din scnâduri, păstrată până in
august 2003. Doar la nivelul exonartexului a fost păstrată
pardoseala iniţială din lespezi de piatră, neavând nici o probă
arheologică privind faptul că aceasta s-ar fi aflat la un nivel
inferior celui actual. De altfel, şi in umplutura gropilor celor
două morminte din exonartex au fost găsite fragmente de
pardoseală din lespezi, în poziţie secundară.
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Din etapa de consolidare din anii 1 984-1 985, nu au
fost descoperite urme de intervenţie in interiorul bisericii, sub
nivelul pardoselii existente. Este sigur că toată consolidarea s
a realizat numai la exteriorul acesteia, cu ocazia săpării
şanţului perimetral pentru lucrările de subzidire, fiind tăiată
relaţia stratigrafică dintre biserică şi restul incintei.
Etichetat şi ambalat, materialul arheologic
descoperit a fost predat pe bază de proces verbal stareţei
mănăstirii Surpatele, pentru a fi inclus in colecţia muzeală
proprie.

unor colibe succesive, distruse de regulă de incendii.
Materialul arheologic recuperat, caracterizat prin prezenţa
frecventă a ceramicii (decorată in tehnica impunsăturilor
succesive, a inciziilor şi a reliefurilor plastice - butoni, toarte,
brâuri alveolate etc.), a uneltelor din os (în special vârluri
ascuţite, utilizate la decorarea ceramicii), a resturilor faunistice
şi a resturilor de chirpici ars şi de arsură, a provenit in special
din jumătatea nord-estică a secţiunii (carourile 1 - 3), pe
măsură ce se avansa spre SV (carourile 3 - 5) materialele
devenind tot mai puţine, stratul arheologic fiind tot mai subpre
şi dispărând aproape total in zona extremităţii din carou! 5. La
adâncimea de 1 ,90 m în zona nord-estică (caroul 1 ) deoarece
condiţiile nu au permis continuarea săpăturii, aceasta a fost
conservată, urmând ca in campania următoare să se continue
adâncirea şi atingerea sterilului arheologic. Această
operaţiune va fi necesară cu atât mai mult cu cât, în carou! 2,
a fost surprinsă la răzuire (raşchetare) o groapă Coţofeni (G
6/2003) probabil de genul celor surprinse în campaniile
anterioare (de tip "clopot" sau "sac"), de regulă menajere sau
pentru păstrarea alimentelor.
Secţiunea Vlll/2003 a fost executată pe direcţia NV
- SE, perpendiculară pe direcţia anterior amintită a secţiunilor
IV - VII, la aceeaşi distanţă de borna topografică. S-a dorit
astfel realizarea celei de al doilea braţ al "magistralei in
cruce". De la îndepărtarea nivelului vegetal s-a constatat lipsa
materialelor arheologice şi/sau a stratului arheologic.
Deoarece situaţia a continuat să se prezinte in acelaşi mod şi
la următoarele două niveluri de săpare am acordat o mai mare
atenţie pă�ii de SE a secţiunii (carourile 4-5) afiată în zona
mai ridicată, din apropierea bornei topografice. În acest sens
s-a dorit obţinerea unei sonde de control stratigrafic doar pe
jumăratea mai ridicată a secţiunii, unde ar fi fost cele mai
multe şanse să apară materiale şi contexte arheologice
deoarece se afla mai aproape de arealul în care fuseseră deja
sesizate - şi cercetate depunerile arheologice. În ciuda
adâncirii până la -1 ,60 m nu a apărut nici unul din elementele
enunţate anterior, solul dovedindu-se a fi steril din punct de
vedere arheologic. S-a relevat astfel faptul că deşi afiată la o
distanţă relativ mică de S Vll/2003 şi S IX (cea. 7,5 m), zona
cu expunere vestică, nord-vestică a versantului măgurii
Gorgan, expusă vânturilor şi uşor vizibilă dinspre valea
Mureşului, nu există urme ale locuirii umane aparţinând epocii
eneolitice (ca dealtfel nici unei alte epoci). Această informaţie
se dovedeşte de o importanţă deosebită in perspectiva
stabilirii dimensiunilor şi limitelor locuirii Coţofeni şi
Tiszapolgar - Decea Mureşului de pe măgura Gorgan.
Suprafaţa IX/2003 a fost executată în paralel, spre
NV, cu suprafaţa VI bis/2001 - 2002, lăsându-se un martor
stratigrafic de 0,50 m între ele. Principalul scop al acesteia a
fost acela al dezvelirii integrale a unor complexe surprinse în
campania anterioară in S VI bis (L 5 şi L 6, Coţofeni şi C 2,
Tiszapolgar - Decea Mureşului) şi care se continuau spre NV.
În primele niveluri săpate s-a confirmat situaţia stratigrafică
surprinsă in S VI bis, cu specificaţia că in colţul de V al
suprafeţei (cel mai apropiat de S Vlll/2003) materialele erau
mai rare iar stratul de cultură tot mai puţin consistent. La
adâncimea de aproximativ 0,80 m s-a relevat continuarea
locuinţei 6 (Coţofeni), surprinsă şi in S VI bis/2001 - 2002.
Aceasta s-a prezentat sub forma unei lentile neregulate de

Planşa 67.

1 87. Şeuşa, corn. Ciugud, jud. Alba
Punct: Gorgan
Cod sit: 1 124.02

Colectiv: Marius-Mihai Ciută - responsabil (Univ. Alba Iulia),
Adrian Gligor (SC Arheoterra SA), Beatrice Daisa-Ciută (Univ.
Alba Iulia - BCUM), Tilmann Vachta, Elena Kolbe (Ruhr
Universităt Bochum), studenţi ai Univ. Alba Iulia.
Campania anului 2003 din cadrul sitului arheologic
de la Şeuşa-Gorgan, s-a desfăşurat in perioada 18 august - 4
septembrie, în baza autorizaţiei de săpătură de salvare nr.
1 1/2003.
Cercetarea arheologică a avut ca obiective
principale, pe de o parte, deschiderea unor noi unităţi de
cercetare (suprafeţe), in vederea relevării complete a unor
complexe aparţinând locuirilor eneolitice descoperite anterior
(ex: C 2/2002; L 5/2002)1, iar pe de altă parte, executarea
unor sondaje de control şi verificare stratigrafică in vederea
surprinderii extinderii pe orizontală a urmelor locuirilor
eneolitice (Tiszapolgar - Decea Mureşului, Coţofeni) prezente
in vârful măgurii2. În acest scop au fost executate trei unităţi
de cercetare: două secţiuni de control şi informare şi control
stratigrafic (S Vll/2003 1 0 x 2 m şi S Vlll/2003 1 0 x 2 m) şi
o suprafaţă (S IX/2003 8 x 4 m). Condiţiile meteorologice
deosebite (temperaturi foarte ridicate şi uscăciune excesivă)
au făcut ca ritmul de desfăşurare a săpăturii să fie incetinit
(îngreuna!), pământul deosebit de uscat şi dur făcând dificilă
realizarea săpăturii propriu-zise (profile, suprafeţe plane).
Prima secţiune (S Vll/2003) a fost executată la o
distanţă de 5 m faţă de borna topografică situată in vârful
măgurii, orientată pe direcţia NE - SV faţă de aceasta din
urmă, pe linia dreaptă, imaginară, afiată in continuarea
secţiunilor IV - Vl/2001 , în scopul definitivării unuia dintre
braţele magistralei "in cruce" (cu intervale cruţate) pe care ne
am propus să o realizăm. Scopul principal al acestui sondaj
de control stratigrafic a fost acela de a surprinde posibilele
locuiri umane de pe versantul de SV al măgurii, nesondat in
campaniile anterioare. Încă de la decopertarea nivelului
vegetal s-a descoperit un bogat material ceramic aparţinând
culturii Coţofeni. Adâncirea in această secţiune a relevat o
succesiune de locuiri aparţinând acestei culturi, fiind chiar
surprinse şi relevate, parţial, locuinţe de suprafaţă de tipul
colibelor utilizate sezonier (cel puţin două, L?/2003, L9/2003),
situaţie ce confirmă informaţiile şi datele campaniilor
anterioare, privitoare la locuirea de scurtă durată a acestei
măguri, intr-o perioadă secundară (Coţofeni III b-c), sub forma
=

R o �.<:'1r: :a - carr pania 2 0 0 3

·

=

=

330

www.cimec.ro

Cronica cercet ă r i l o r a rh e c. ! o g i c t: ci i 1 1

fragmente de chirpici ars de culoare cărămizie, cenuşă şi
fragmente ceramice, cu grosimi cuprinse între 0,02-0,1 O m, ce
evoluează in conformitate cu neregularităţile terenului de la
acea vreme. Sub această locuinţă, la adâncimea de
aproximativ 1 m s-a conturat o locuinţă similară (L 8/2003)
care s-a prezentat sub aceeaşi formă şi aspect.
În carourile 4, 6, 8, respectiv jumătatea sud-estică a
suprafeţei, la adâncimea de aproximativ 1 ,20-1 ,40 m s-a
conturat o nouă locuinţă de suprafaţă (L 1 0/2003), de data
aceasta una cu o structură solidă, de formă rectangulară,
caracterizată printr-un material arheologic deosebit de bogat
(ceramică, unelte din piatră şi os, fragmente de mari
dimensiuni de chirpici ars, pietre, cenuşă etc.). Complexul a
sfârşit printr-un incendiu puternic, surprins anterior şi în
secţiunile respectiv complexele aparţinând primei şi celei mai
timpurii locuiri Coţofeni de la Gorgan (L 1 /2000, L 4/20002002, L 5/2002). După relevarea integrală a complexului,
respectiv desenarea şi fotografierea acestuia, din motivele
mai sus amintite am fost nevoiţi să oprim activităţile specifice,
locuinţa (ca dealtfel intreaga suprafaţă) fiind acoperită cu o
folie de plastic, urmând ca demontarea ei, respectiv adâncirea
pentru surprinderea complexului 2 Tiszapolgar-Decea
Mureşului şi apoi a sterilului arheologic să fie continuate în
campania anului viitor.
Campania anului 2003, deşi ingreunată serios de
condiţiile melea prezente - care au împiedicat încheierea
săpăturii in unele dintre unităţile de cercetare deschise - a
adus informaţii preţioase cu privire la locuirile eneolitice
(Tiszapologar-Decea Mureşului şi Coţofeni) de la Gorgan.
Dacă în ceea ce priveşte succesiunile stratigrafice ale
locuirilor s-au confirmat şi reconfirmat situaţiile surprinse în
campaniile anterioare, date importante s-au obţinut cu privire
la extinderea spre V şi N a locuirilor. În lumina acestor date
putem afirma că actualul versant nord-vestic al măgurii nu a
fost locuit în eneolitic. Versantul sudic şi sud-vestic însă, prin
grosimea de aproape 2 m de depuneri Coţofeni, dovedeşte că
această zonă, mai plană, a fost intens locuită de aceste
comunităţi, urmând ca în curând să fie confirmată (sau
infirmată) şi locuirea Tiszapolgar-Decea Mureşului.
Termenul pe care l-am utilizat Tn acest raport pentru
desemnarea celei mai timpurii locuiri eneolitice de la Gorgan
(anle Coţofent) necesită unele lămuriri. Dacă în anii trecuţi am
utilizat în rapoartele şi studiile noastre termenii "de tip
Tiszapolgar" sau "Tiszapolgar final" sau chiar "fază de trecere
spre cultura Bodrogkeresztur" - bazându-ne în special pe
prezenţa destul de frecventă a ornamentelor specifice acestei
culturi vest-transilvănene - recente analize efectuate asupra
facturii, formelor şi ornamentelor prezente pe vasele ceramice
descoperite la Gorgan ne-au determinat să înclinăm tot mai
mult în favoarea stabilirii unor analogii tot mai evidente cu
inventarul funerar descoperit în prima jumătate a secolului
trecut în necropola de la Decea Mureşului, văzut ca o infiltrare
de tip stepic in mediul eneolitic mijlociu transilvănean.
Utilizăm, deocamdată sub formă de ipoteză de lucru termenul
Tiszapolgar - Decea Mureşului, fiind convinşi de faptul că
situaţiile şi materialele ce vor fi descoperite in campaniile
viitoare, coroborate cu informaţii suplimentare, provenind din
cercetarea unor situri similare, contemporane, vor clarifica pe
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deplin apartenenţa culturală şi cronologică a primelor
comunităţi ce au habitat măgura Gorganului de la Şeuşa.
Colectivul de cercetare a avut în componenţă şi
studenţi ai specializării arheologie din cadrul Univ. Alba Iulia,
şantierul având, şi in acest an, caracterul unuia de tip şcoală,
cu baza materială aflată în imediata apropiere a sitului.
Practic, toate operaţiunile de săpare, înregistrare, marcare şi
prelucrare primară (inventariere, desenare, ambalare etc.) au
fost efectuate de către studenţi sub directa îndrumare a
cadrelor specializate.
Cercetările arheologice de la Şeuşa-Gorgan vor
continua în campaniile următoare, prin definitivarea
suprafeţelor deschise în acest an şi prin abordarea zonei
centrale şi sud-vestice a măgurii prin deschiderea unor noi
suprafeţe şi secţiuni de control stratigrafic.
După cum se prezintă la ora actuală situaţia
stratigrafică şi planimetrică, apreciem că s-a cercetat mai mult
de 50-60% din aria totală a sitului arheologic de la Şeuşa
Gorgan.
Planşa 68-A.

Note:
1 . Cu privire la rezultatele anterioare, obţinute de-a lungul a
trei campanii consecutive (2000-2002) la Şeuşa-Gorgan, vezi:
Ciută, Gligor 2001 , 242-243; 2002, 1 49-1 51 ; 2003, 2-31 ;
2003a, 1 1 8- 1 2 1 ; Ciută şi colab. 2002, 51 9-520; 2003, 3 1 2314. Tot în aceste rapoarte şi studii informaţii suplimentare cu
privire la încadrarea cultural-cronologică mai detaliată a
locuirilor eneolitice.
2. Săpăturile arheologice au fost realizate cu sprij inul
studenţilor practicanţi ai specializării arheologie din cadrul
Catedrei de Istorie-Arheologie a Univ. Alba Iulia, alături de
care s-au aflat şi doi studenţi (Elena Kolbe, Tilmann Vachta) ai
Ruhr Universităt din Bochum (Germania), aflaţi aici cu în
cadrul schimburilor prilejuite de bursele Erasmus - Socrates.
Tuturor le mulţumim pentru interesul acordat şi efortul depus.
Bibliografie:
Ciută, Gligor 2001 - M. Ciută, A. Gligor,

Raport asupra
cercetărilor arheologice efectuate În cadrul sitului arheologic
de la Seuşa-Gorgan, campania 2000, CCA 200 1 , 242-243.
Ciută, Gligor 2002 - M. Ciută, A. Gligor, Raport preliminar
asupra cercetărilor arheologice de la Seuşa-Gorgan (corn.
Ciugud, jud. Alba). Campania 2002, Patrimonium Apulense 2,

2002, 1 49-1 51 .

Ciută, Gligor 2003 - M. Ciută, A. Gligor, Descoperirile
arheologice de la şeuşa-Gorgan (corn. Ciugud, jud. Alba) 1,
Apulum 40, 2003, 2-31 .
Ciută, Gligor 2003a - M. Ciută, A. Gligor,

Raport preliminar
privind rezultatele cercetărilor arheologice de la şeuşa
Gorgan. Campania 2003, Patrimonium Apulense 3, 2003,

1 1 8-121 .

Ciută şi colab. 2002 - M. Ciută, A. Gligor, C. Florescu, M.
Breazu, B. Daisa, D. Anghel, Raport asupra cercetărilor

arheologice efectuate În cadrul sitului arheologic de la Seuşa
Gorgan, campania 200 1, CCA 2002, 51 9-520.
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Ciută şi colab. 2003 - M. Ciută, M. Breazu, T. Borşan, C.
Florescu, A. Gligor, Raport asupra cercetărilor arheologice

efectuate in cadrul sitului arheologic de la Seuşa-Gorgan,
campania 2002, CCA 2003, 3 1 2-31 4.

1 88. Şimleul Silvaniei, jud. Sălaj
Punct: Observator
Cod sit: 139893.01

Colectiv: Horea Pop - responsabil, Ioan Bejinariu (MJIA
Zalău), Paul Pupeză (UBB Cluj)
Cunoscut în literatura istorică de specialitate datorită
descoperirii, în anul 1 964, a unui tezaur de monede greceşti
de tip Dyrrhachium, punctul Observator este amplasat pe
platourile superioare ale Măgurii Şimleu!ui, complex de deal � r!
situat la N de oraşul Şimleul Silvaniei. In urma unor cercetarr
de teren de la începutul anilor 90 în acest punct a fost
identificată o aşezare fortificată hallstattiană cu suprafaţa de
aproximativ. 35 ha, cu un plan adaptat configuraţiei terenului.
Vechea fortificatie hallstattiană ([;ee. X - VII a. Chr) a fost
refolosită in mai· multe rânduri şi in maniere diferite în epoca
dacică (sec. 1 a. Chr. şi in evul mediu timpuriu (sec. VIII - X p.
Chr).
Debutul unui amplu plan de cercetare a complexului
de locuiri din spaţiul Măgurii Şimleului cât şi intenţia de a
lămuri evolutia cronologică a fortificaţiei de la Observator a
impus deschiderea unui şantier de lungă durată in �cest
punct. Campania anului 2003 a abordat sectorul nor� �� al
aşezării fortificate hallstattiene melcate pentru urmanrea
elementelor de habitat.
Până in prezent s-au desfăşurat opt campanii de
săpături arheologice (1 994, 1 995, 1 996, 1 999-2003) prin 1 5
sectiuni de verificare ş i cinci casete, care au decopertat 1 285
m2 din sit. in această suprafaţă au apărut 200 gropi de provizii,
rituale şi menajere (1 30 preistorice, 70 dacice), 29 1ocuinţe (16
preistorice, 13 dacice), 12 cuptoare (4 preistorice, 8 dacice) şi
7 vetre (3 preistorice, 4 dacice).
Sectiunile:
S 1/1994-magistrală {227 x 2 m orientată S - N, de
la m'. 1 97 la 227 având lăţimea de 3 m, iar de la m. 227 la 247
de 1 ,5 m), S 2/1994 (1 O x 2 m orientată S - N), S 3/1994 (27 x
1,5 m orientată E - V), S1/1 995 ( 1 6 x 2 m orientată S - N), S
1/1 996 (35 x 1 ,5 m orientată aprox. V - E), S 1 /1 999 {1 4 x 2
m, orientată S - N ), S 1/2000 (42 x 1 ,5 m, orientată aprox.
NNV - SSE), S 2/2000 (18 x 1 ,5 m, orientată aprox. S - N)_. S
3/2000 (1 1 x 2 m, orientată S - N), casetele: C 1/1 999 ŞI C
2/1999 {8 x 3,5 m, respectiv 8 x 2,5 m, orientate S - N), S
1/2001 (50 x 1 ,5 m, orientată aprox. S - N), S 2/2001 {22 x 1 ,5
m, orientată aprox. S - N), S 1/2002 (1 3 x 1 ,5 m, orientată S 
N), S 2/2002 (14 x 2,5 m, orientată S - N), S 3/2002 {10 x 2,5
m, orientată S - N), C 1/2002 (4 x 1 0 m, orientată S - N).
Săpăturile arheologice sistematice de ��- Şi_mleul
Silvaniei au continuat în anul 2003, pe parcursul lunu _1ulle,
cu
cea de-a opta campanie. A fost trasată iniţial o secţiune (S
1/2003) de 90 x 2 m orientată SV - NE. Grosimea depunerilor
arheologice este redusă (adâncimea maximă - 0,50 m). Sub
nivelul humusului de pădure, gros de O, 1 0-0,30 m apare
stratul de cultură de culoare cenuşiu-inchis, unitar ca şi

aspect, din care pornesc complexe din prima epocă a fierului
şi din epoca Latene. Acest strat dispare in dreptul m. 51 , de
unde continuă numai stratul de humus de pădure, iar
complexele se conturează doar la nivelul stâncii ce apare deja
de la -0,1 5 -0,25 m.
intre m. 1 -7 ai secţiunii S 1 stânca a fost îndreptată
in perioada hallstattiană, pe o adâncime de cea. 0,2 m. Nu am
sesizat urmele vreunei constructii in acest sector, unde s-au
conturat doar două gropi (G 1 4i - G 1 48). intre m. 20-26; 2937 ; 39-49 au apărut numeroase gropi de stâlp, fără să fi fost
descoperite şi resturi ale elevaţiei (chirpici etc.) ori vetre de
foc. Probabil in aceste sectoare au existat anexe gospodăreşti
(şoproane), care să fi protejat gropile de provizii existente în
număr mare in zona respectivă. Între m. 86,5 - 89 ai secţiunii
a fost deschisă o casetă de 2,5 x 2 m pentru cercetarea
integrală a unei gropi cu un inventar foarte bogat.
in campania anului 2003 au fost descoperite 76 de
gropi dintre care 32 sunt gropi de stâlpi. Din restul de 44 de
gropi, şapte sunt lipsite de inventar, două aparţin perioadei
Latene, şase epocii bronzului, iar 29 primei epoci a fierului.
Gropile din epoca bronzului au apărut doar în ultima
treime a traseului sectiunii. Inventarul unora este alcătuit doar
din ceramică fragme�tară şi bucăţi de chirpici (G 1 79 şi G
1 85). Se remarcă însă groapa G 1 81 pentru a cărei
decopertare integrală a fost trasată caseta C 1/2003. Această
groapă avea un inventar deosebit de bogat compus din 16
vase intregi sau parţial întregibile, precum şi fragmente de la
alte numeroase vase. Pe fundul gropii a fost depusă o mare
cantitate de chirpici, iar majoritatea fragmentelor ceramice
apar deasupra stratului de chirpici. Groapa mai conţinea o
mare cantitate de cărbune, lipitură de vatră, fragmente de
greutăţi de lut şi un fragment dintr-un tipar nedeterminabil.
Umplutura gropii era foarte afânată. O altă groapă cu �n
inventar bogat era G 1 90 surprinsă parţial in secţiunea S1 . In
profilul gropii se observă trei niveluri de umplere. Cel inferior,
negru-afânat, conţinea o· râşniţă primitivă, puţine frag�ent�
ceramice şi 5 greutăţi de lut perforate la partea superroara
("cătei de vatră"). În cel intermediar, cenuşiu-afânat au apărut
cele' mai multe fragmente ceramice şi o râşniţă, iar cel
superior, cenuşiu-tasat conţinea doar bucăţi mari . dintr-u �
cuptor. Fragmente de cuptor au apărut într-o cantitate .. ma�
mică şi in celelalte două niveluri de umplere al: gr�pu. ?1
această groapă avea o umplutură foarte afanata. Dm
jumătatea cercetată a gropii au fost recuperate cel puţin şapte
vase intregibile. Singurul vas depus intreg era o cea�că. ?
altă groapă din epoca bronzului cu un in�entar semn�fi?at1�
era G 1 76 din care au fost recuperate doua vase _mtreg1b1le ŞI
o mare cantitate de ceramică fragmentară şi fragmente de la
crusta unor vetre. Inventarul ceramic descoperit in aceste
gropi poartă amprenta inconfundabilă a ceramicii �rupul� i
Cehălut. documentat arheologic in nord - vestul Roman1e1 1n
zona dintre Crasna şi Barcău pe parcursul primelor două
etape ale bronzului târziu. În trei dintre cele şase gropi, . în
asociere cu ceramica Cehăluţ au apărut fragmente ceram1ce
cu decor excizat de factură Suciu de Sus 11. Deşi în cele şapte
campanii de săpături au fost descoperite numeroase gropi din
perioada evoluţiei grupului Cehăluţ (în total 2 1 ) ��nă a�um nu
au fost descoperite şi urme de locuinţe. Un _md1c1u 1nd1rect al
existenţei unor locuinţe il reprezintă numeroasele bucăţi de
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chirpici" depu,se . în unele grpR.b precur�l. tr.�glli):€ntele de . 1�
c.r�sta uno r l[e tre �e foc. , , . .. : ' ' l"· ' ·�, r . . A·.o. : i · ,; ·· . : _ ,
Primei pe rioade a ep9cik ljer�lydi.pqţ fi.�tribuitel!aşa
cum sp u neam, 29 de gropi şi :-r]lfl} J9Fl!�. .gropi i� de stâlpi
apărute I11tre _m. 20-49. 9, pa�� dintr@ cel� 29 ,�9::gropi: ��Rt
tron conke , In�uste 'ta gură:; şi .m(lj l� ta . - IF� Jun d . iar, �tele
?Proape yilin,drice. Se remarcă prin,Jpventări.IJ:�ogatgropil�. @
1,5 1, :1 Ş2,. 1 53, -1 6 1 , 1 69 din: y�q� am r.ecup(3cat Jf'll!e:!4:şi a
vase Intre�ibile, fragm_�n te _pe ch,i r�i: şi . restur,i din; crusta, :�nQj
vetre , gre u tăi(. de lut (In 9 1131 c_�u �păn,J t }r?g rrw!:l�e _ ��ja
n u m eroase piese de acest.fe��Jespezi de pifit�� utilizat�:dre_pt
r�şni\e. Se re�:::onfirrnă ;co.�Ş;t�.tar�i!' J11ai. v�ffi� , ,refe,�itqar�c l 9
cvasi-inexistenl� oaselor _il-') ,9 rgp i l� :din:prima:ovâr,�tăo a fl!i!riJ,�i
de il! Obser�ator, (câteva �s� mărunte ,qU @ăru t .doar:) :i.n ;:J
qin ce�e 29 .de gropi). Pieşe : de:PrortJl�:�păr,llt;dofir in �g��
gropi. In G 153 au fos t d es�opţri te �u��� in§et�!.r:nig�bil@
din bronz, iar in G 1 61 tija UllULC!C. de t;>r�'l):z,.. g.�apariţje. �el!i!!i.Y
frecve n tă in g ropile hallstattiene o J{lpr�zi�ţă ge�tă�IEil q�,lu:t
f rag m �ntare sau înt�agi,:,q:e qp� r:Jn: pi��i grgpis�Ma,ţsrj�litll
ceram ic hallstattian cie§cq.perit î� , �91J1pania\:a��kJi; ·:?09�
�pa,rţi�e,f�zei {lvqluat�;i3 ��!t�rii. G,av�,r.i , 1 q . ,� c:: < :)�:· . , :� :k'>
In cam pa nia a n ul uL ,gQO� �y :f9����ŞG@P,�ri1�JI(W
două complex@ da(fi� şi: ��urnţV,do� Br9ph J?•516?cŞi G 1 67 .
. : . Groapa (] 162! de. r:Gi<f\,diQ;\e[l!liuDj (9i�m etr�p•.fum
Ş\. ad ânci me 0,3 m) , s'? ·C9fil.ţ4Eat. lp;·rr:1�;.��;J ·�P..,�•.jli , !)�aţiUQ�
�y�nd, ca inventar o, c�n� . .I�Gf�ă: , cu. jrn�na. şl��)ucra,ţ�d�
roată,. ambele de .d ime n � 4 n i med ii. :"' · ' , , , ; , :) ·' ::: c . :: ,:lifi6
·
. (;ro apa _<� 1 ţ>7" kq!�etr�. ��rpr�sJ 14, ffrl,;, @P� n,cim�
0,8 m) i n tră pa�ial in profi l u l estic, având un inventar
aproximativ identic cu G 1 62, o cană lucrată cu �nş,:§i,1�
lucrat�cla roată,�IŢlb��.de ,djm,e8si\Jni.-rnedii, dl9/ir�-���te
d� ştrqc;h�� .şi, că1ui�J.uFCa�Jq� ,mâna; .Mrrtill�t\.Ka, 9f:911� EJŞ,Ij3
qar�t�riZ:<iţă, printr,, un -�ql\��n l!Şil,l,Ja�t ·GM •P�"1.�\k� 9rş_ll:fi�,

�c\;l i rţş,JJfiE!� g r(3t;li;-:Syţl\ ;Sirnp�,cw.wm ��ajere , proba b i l
iiJI,wr�oro .'-!���) QfElP.l -g�:�t.:: O�Jpr:o��i��ânf!:, i 1� cdeteti�r.are.
.
!,.l\'1�� : In�? pr:[ljl- .)J:lvef:l��rur lw:rtl.ogat: {YJ3tle: . î11treg i • sau
jnt��gft\iJe, ,� pţţl��,..ge, Pronk &�UJ�t� ,.cMamic� ·repre-zentând
f!P i fFI'!II�+: dj:f�i��r�n�l\�); !fpr.Jşă:.stibă"lln; evide�t�qra{;te.r;cuJtic
{gfQp,i.' _9e, , gt��n� ; §gţl ,�ijua.le.-: P�lltru·: qâşqgar.ea .• bun ăvoioţel
y�or�in\t?ţi ,�tq;.)'; .���?ief:l:l� LO,q)in!elor;: 03?9fopilor �e-,JM�vizii
§i :P.®\��:r:eJiP\llli, a,::(;l'l!Qr @l�:şba'UiilQ!j anexe, gos podăreşti
p�,\PE�frn!l'f;;����fi.r:măm' căJil�§i.mle� iSilvania�!t;Ob.s�rv.ator, în
l?firncljlpGJ;:,ă i:l; fi�rtl.tWj, �: �xi�ta.t.o llilareA�Şjlare fortiftcată-r ce
QfWieE� �a�pţ;�li!rllerm��t·llO e tmari.cornl:!flităţhlfaclce. locale:
jgcJ::fli!! @�J��l:ri�l;:,�gi f s� PJ;J:teFII.I' .ş®�gsti. , şL lOGIJltorii unor
���r,ţ ,,��Gh!fi§;!a ,:qăfo� u rm� 13!-f fost' descoperite ;:ifl zona
jq@s� Qi��:Î\.!fţlh�ăgl!ri� ŞJmJe!!l�i. ,t�irnansiunHe ,-aşezării
fqr,QpCF!�;,{�-r! 35 i:Jh�L impliG.ă <exiJ!tellţ!(l uoei comuni!ăli
!l\tme�p�Ş�r: P<l�bi ��;� ,re �iz�.� UD �S:taist�m Jj� f�rti{teaţii;
DE!Şi :�({Etf®.l9�F!•; �!'lstyt ;s.iş�m�şe:;Clftă)�.l inceput�; pu:tern
i!ftFf!Jti,�·JlŞ,ţEhi:HJ� I �Qjf:ltr� :oe.le.JO�tmw1 dill:cZOna c:a rpa tică in
ruiYJIHF�1 �m�trM!l �t1P�I r�l t{QrQfieaţie!• ;·� ·OUn:ke.s,te: )JtzibiJ
q!l{�� lij şu pr�f,�\ă; :.J: ::: :,:: .:1 ; - ,,: :s! J ,- 1 ·..;: 2 :�,· · � � ·
11 · , 1 , J n�·Aş�Zg(e ctcf9rtif� a� itracic.ărdec,fa Qbs�vator,a avut
I;IP.difârşi�; l@l�nlb;Lc�z�:�!:l :·!i>�r.ec d�: un ,CQoflicl! militar .de
9�'fflf9Wi�r ce i� : lă�kunJflei viZ!i bi l e; :în ! distrugerea ,�atisadei
t:;Qmp�� d in:lşr:n.n; : : : � · :.. : , :·� · n.; : . . < c . ,, , ,, : , .> .
01. > � i;', Jn - �rm�. ;�;��n l§i9r ::ill.m tigaţib ar;heplogic.e· , tlB9A
:l99R;) !t9fl-4QOÂ!,i'"!41. GQBŞ,ta�e�·::C�,:l� ePQca 1 dacicărd�ică
P:91��§�9-161eioin!llt�•:a.of.PfUfrc��ilQr�m� y�c;h�·:haUstattiem.e .• a
f.�ş t J�fQJosiţijA�c.c�� ®Qi :,PfiD §ăp{lrea·:a:!4,;şail),urj :!cu
pa�asf�s!fit�a t@�uloQao C:tJ.Jijij�llUiin�� m.�m�i {,59ncltl) Il fost
�PF!fF!� :Q§i�S � priniE:i:ll'\,ş�n�J��JQEtlf:JD:şi:-adânc pe: .4 m
săpat in m icaşistu l locului. Pe :pani�kaUJ)etio-arăc.situată:cîo
i.n\�i9.1;�;jltfm:!itiJ::qţ�"r�4Ut@ie::a�:�� foşl;ş�;�rprff\$J1Kmele a do u ă
��!'!§�i !ijmgl§o;ţJrut, PfLtaJ� (po2tfl:1�: @)n traese.a r:pă�; ,;iţtr
P�el!!l �:gu c.�>tâl�h!nf!P� �în ;:J��,ţ�." GA!ItqJ i spuse.Ja J3:m
S'!l�;�:�qlf:!��uq�ijftq_� �iî.11)1::�id� l,Jfl':Pia.IOJJJI'\all..car�M\�e ,o
l 4f1gime-Jde cc&d 5Q;r:n ��o,l(\ţj!f!�·fiJ§di�d�A.fupâfiă l a, �S,,m;
�jpg ·�lt!�LS::n� ,J)ţ :1,\�lfli: foQrtifjc�lj� ii!>f9$1 ,y,e.rjJii:®tă:; Ştd in
sectoru l e� sudic cu secţiU!1J;li;t&il 1120:0�f,;r: .ir( ; 2 °.G[ .�· · : ; "- � i
: , , ; :, . . ; ::!Th@1/�®4;1� f9§P �!Jrprjps, do�a.mpania�din 1995,
J:,J�;i!l� Ş5Jnt<l�lsl:cu � d f?�gbiP8f�, l et.guf-ă g�5,,m şi o.;lăţirne .l a
!u@-,-�, � ,'ffiF;'F"�f1�:; d.e�i ol,ln3�rqfiJ : ,tr:QilOOI'Iic;.·: Actwalrneot!3
şantlJJr��l€J.q®!lG:rie ,e�, 1ts m.. Ş�..n:ţu l afe.:Q ilur:lgi me ,aotuală
· •
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Foarte probabil că zona investigată este f1l�t l�9
locui !ă jn .epac,�dayjp� ·ppat�ţ §Î :9C!\�r�ă;:-9�P��Mi.Jn . ifll9� i.�tg
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i!J :§4ftW:Ii
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bronzu l ui timpuriu (a doua jum. a mii. I I I a. Chr.), c�;pre:_zint,ă
fi\ât elemen� . ,ca�a�lt!! r(�\� .@S.9PP.e (�rilg.� ,,&§����i ;p�?r.iqa,cte
d in nord-vestul Românie) �şi.:,d iQ;_ZOf)a::1i_s�i iS�p��i,oqre.; c,�- ş_i
celor din zona podişului Tra n silvaniei. Din perioada mijlocie a
epocii bronzului (sec. XVIII - XVI a. Chr.) provin m�ter_iale
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�iQ . S tf._qt!J�i �§fl�ŞiY@ :{.!� .păm ânlbşicf[li.atr� sfăr�tă; bătute;
G

_

_

•

· : r : c•

Irw�c�,;a6i'C�>I'fli)�\(f.l�ult:Pe;.�lillml.e;;CU;,;O..'paJiS.adă complel5ă
�t�!.: �'·.2:-Z1� 1\];q ifflp_lan �tă, �a, l),fi:·m �� .::amenajarea
�Cf:i§ă;.,ef.aM :GJ: :f�-crr� PatJI�I :}fl' liQG:a)ilo�lă .(rnfeaşist),
9ak:PI'!rur:u . şpo��(:la,c (e4!stentei r şi a: dim�Lt.trtilQ!: a .fost
supraan�Jţ;:�.t in: rnanie!'<;� 11mintHă. . :rotdir:t:a�le, considerente
R>. fţ>�t pt;e\l&t:Y t <:t:�- un ş-alilţ ;W.��ewllideij�;ta.:g ură,·.de 5:ro;,iar
I�J�Ild.u� alv�J�t ii!� a m� Şanţyl:ate aoum:adiÎllilciroea de)M
m. Acesta închide o s u prafa ţă de cea. 4 - 5 ha din seetm41 :cel
mai,jn�H,a�maicve.ehih&�rjtfar!ţrca�!W�statti.enel Di feren ţa
!;le l'liYel -de.� 9/l'll�pânăJr; viQt;rJ şantului::.â:SteiâCWtn cde : 6. •m,
:Lungime@. v:ah.rl�iJ�i�ibiHăvăşit adese.a·ţj_e: :gropi de;,căutători
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g reutăţi pirami�al�)iin !LJt, EF1<1 T oa_te ji_Ceşl,ei�ompl�xe: �r\in
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Fortificaţia dacică exterioară, care marchează limita
nordică a locuirii dacice, a fost surprinsă in campania anului
2001 , in secţiunea S 1 /2001 . În acest sector sunt prezente
două elemente defensive (palisade complexe) fără şanţuri in
faţă. Panta şi ingustimea sectorului de apărare (cea. 40 m) au
făcut ca dacii să nu practice şanţuri de apărare in faţa zidurilor
din lemn, pământ şi piatră. Cea dintăi fortificaţie constă in cel
puţin două palisade paralele dispuse la cea. 4 m distanţă una
de cealaltă. Între aceste palisade (in emplecton) a fost
descoperită o aglomerare de piatră locală şi un vârf de
săgeată din fier. La baza unei pante accentuate de 1 O m a
fost practicată o indreptare in rocă, lată de 4 m, in care au fost
identificate urmele (5 stâlpi şi o grindă transversală) unei
palisade complexe late de cea 3 m. Amenajarea a fost
praclicată exact in exteriorul parapetului hallstattian (mai
precis in berma dintre acesta şi şanţul hallstattian), care
susţinea terasa pe care a fost ridicată prima palisadă dacică.
Şanţurile şi palisadele dacice din punctul Observator
sunt dispuse la distanţe variabile intre ele in funcţie probabil
de extinderea suprafeţei fortificate. Fortificaţia exterioară
inchide un spaţiu de cea. 5 ha, marcat de prezenţa mai
vechilor amenajări şi terasări preistorice, dar şi a unor surse
de apă situate in exteriorul ariei fortificate, însă in imediata sa
vecinătate la cote puţin inferioare. În actualul stadiu de
cercetare e greu de precizat ce anume apărau valurile
menţionate. Au fost descoperite gropi de provizii, menajere şi
rituale, o locuinţă de suprafaţă compartimentată prevăzută cu
vatră şi cuptoare, altele adâncite ( 1 3 locuinţe); urme ale
activităţilor metalurgice (prelucrarea argintului, bronzului şi a
fierului); o construcţie susceptibilă de a i se atribui caracter
sacru, in formă de absidă etc.
Acest intins spaţiu fortifica!, poate fi identificat cu o
aşezare dacică fortificată şi totodată cu sediul aristocraţiei
locale laice sau ecleziastice de la sfârşitul sec. 11 a. Chr. până
la inceputul sec. 1 p. Chr. Este dificil de răspuns la intrebarea
ridicată de absenţa descoperirilor de sec. 1 p. Chr.,
intrezărindu-se o părăsire de către daci a zonei preferându-se
locuri mai joase optime pentru locuit.
În secţiunea S 1 /1 999 trasată peste şanţul
fortificaţiei şi peste zona de acces in interiorul acesteia
(porţiune de pământ cruţat), au fost surprinse câteva elemente
ce aparţin fortificaţiei medievale timpurii din acest punct. Au
apărut urmele a două bârne din lemn dispuse paralel una faţă
de cealaltă, bârne ce reprezintă baza palisadei de lemn a
fortificaţiei. Alături de aceste elemente au mai fost conturate şi
câteva gropi ale stâlpilor din lemn ce susţineau construcţia
defensivă. În faţa celor două tălpi de palisadă spre exterior, au
fost surprinse şi urmele unor stâlpi ce ar putea preveni de la
un turn. Urme ale unei posibile fortificaţii medievale au mai
apărut in acelaşi sector in timpul desfăşurării cercetărilor la
secţiunea magistrală S 1/1 994, ocazie cu care a fost
descoperită o brăţară fragmentară din bronz care ar putea
data inceputurile locuirii medievale a zonei începând cu sec.
VIII p. Chr.
Materialul arheologic descoperit constă in fragmente
ceramice de la oale lucrate la roata înceată sau rapidă. O
mare parte din fragmentele ceramice sunt ornamentale cu
benzi de linii drepte, benzi de linii in val sau cu mici şiruri
paralele de incizii realizate cu pieptănul dispuse vertical.

R o m a n i<, -- ca rr: par:1a 2CY):J

Materialul arheologic recoltat, argumentează datarea
fortificaţiei medievale timpurii din acest punct, in sec. X, poate
chiar in prima jumătate a sec. X.
Complexitatea şi importanţa istorică a fortificaţiilor şi
locuirilor umane, într-o succesiune aproape neântreruptă timp
de 6000 ani, obligă la continuarea cercetărilor arheologice
sistematice la Şimleu Silvaniei, pe Măgură, la cota maximă in
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
(compensate temporar de bunăvoinţa conducerii Ocolului
Silvic Şimleu Silvaniei care ne-a facilitat găzduirea intr-un
imobil forestier amplasat in interiorul sitului) colectivul
şantierului arheologic Şimleul 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 în actualele condiţii
economice şi la suprafaţa mare luată în calcul acest deziderat
rămâne doar la stadiul de intenţie.
Desfăşurată sub forma unei tabere arheologice cu
elevi şi studenţi (unica formă posibilă pentru acest important
punct arheologic) campania anului 2003 a resimţi! 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 Silvan iei - Observator.
Bibliografie:

Şantierul arheologic Şimleu Silvaniei, CCA 1 995, p. 87-90;
The Dacian and Preistoric Fortresses and Dwellings from the
Kno/1 of Şimleu, Şimleu Silvaniei, Sălaj County, in The Tracian

World at the Crossroads of Civilisations, Bucureşti, 1 996, p.

323-324;

Şantierul arheologic Şimleu Silvaniei-Observator,

p. 60-61 ;

CCA 1 997,

Şantierul arheologic Şimleu Silvaniei-Observator, CCA 1 999;
Şantierul arheologic Şimleu Silvaniei-Observator, CCA 2000,

p. 1 02-1 03;

Şantierul arheologic Şimleu Silvaniei-Observator. Fortificaţiile
şi aşezările preistorice şi dacice, Zalău, 2000 (pliant
promoţional), Şantierul arheologic Şimleu Si/vaniei
Observator, CCA 2001 , p. 243-245;
Şantierul arheologic Şimleu Silvaniei-Observator, CCA 2002,

p. 304-306;

Şantieru/ arheologic Şimleu Silvaniei-Observator. Campania
2002, Silvan ia 1 , 4, 2002, Zalău, p. 1 22-1 23 .

Known in the historical literature, due to the
discovery of a Dyrrachium type Greek coin hoard, the point
called 'Observator' is situated on the superior plateau of
Magura Şimleului hill, placed on the northern part of Şimleu
Silvaniei town. After certain field researches made al the
beginning of the 1 990' s, it was discovered a Hallstatt period
fortified settlement laying on a surface of 35 ha., with ils plan

perfectly adapted to the terrain.

The

Hallstatt period

fortification (1 0th -7'h century B.C.) was reused in severa!
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periods, and severa! ways, in the Dacian period (151 centurv
B.C.l, and in the Middle Ages (8th - 1 0th centurv A.D.)
The beginning of a great research plan of the
habitation complex situated on the Magura Şimleului Hill, and
the solving of chronological problems made us to open a long
archaeological research period. Last year's (2003) campaign
aimed the northern sector of the shell-shaped fortified
habitation area to follow its elements.
Until now, there were made 8 archaeological
campaigns (1 994, 1 995, 1 996, 1 999 - 2003), through 1 5
ditches, 5 cassettes, which discovered 1 285 sqm. of the site.
On the mentioned surface appeared 200 provision, domestic
and ritual pits (1 30 prehistorical, 70 Dacian), 29 houses (16
prehistorical, 13 Dacian), 1 2 fireplaces (4 prehistorical, 8
Dacian), 1 2 ovens (4 prehistorical, 8 Dacian).
The archeological research from Şimleu Silvaniei
continued in 2003 as well, with the 81h campaign. It was traced
a research trench (S 1/2003), oriented SW - W-NE, measuring
90 x 2 m. Between meters 86.5 - 89 it had to be opened a
casette (2.5 x 2 m) to research integrally a pit with a very rich
inventory. During this year's campaign there were discovered
76 pits of what 32 are pole pits.
From the remaining 44, seven had no inventory, 2
belong to the La Tene period, 6 dating from the Bronze Age,
and 29 dating from Hallstatt, first period of the lron Age. Made
under the form of an archaeological camp with students (the
only possible form for this important site) this year's campaign
felt the need of a more consistent financial support to reseach
properly the Tharcian, Dacian and Romanian phenomena
from Şimleu Silvaniei - Observator.
189. Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj
Punct: Cetate
Cod sit: 139893.04

Colectiv: Horea Pop - responsabil (MJIA Zalău), Zsolt Csok
(UBB Cluj), Dan Gulie, Marius Ardelean, Raul Bârjac,
Emanuel Morar, Zoltan Szabo (studenţi UBB Cluj).
Punctul Cetate a fost investigat , până în anul 2003,
prin săpături-sistematice prin trasarea a 34 casete şi secţiuni
în intervalul 1 992-1 997. A fost excavată o suprafaţa de 1 051
m2.
Dealul pe care se afiă amplasat situ! a fost fortifica!
probabil şi în epoca bronzului, dar nivelările ulterioare dacice
şi medievale au distrus orice urmă de amenajare preistorică.
În ceea ce priveşte materialele preistorice descoperite
acestea aparţin în majoritate Bronzului mijlociu. Pentru
această perioadă au fost identificate doar două gropi (G 1 9 şi
G 3 1 ) cu materiale arheologice sărace.
Principalele descoperiri se datează în Latene-ul
târziu dacic (a doua jum. a sec. 11 a. Chr. - înc. sec. 11 p. Chr)
şi constau in prezenţa a 1 5 locuinţe (dintre care 6 adâncite, un
şopron, un atelier ), 5 cuptoare, 1 O vetre de foc şi 39 gropi de
provizii, menajere şi rituale. În cursul săpăturilor au fost
investigate, total sau parţial, trei terase dacice artificiale pe
care au fost amenajata diferite construcţii laice. Pe terasa T 1
au fost surprinse 7 faze de amenajare dacică. Terasa T 2
adăpostea un atelier multifuncţional protejat de o construcţie

de tip şopron de mari dimensiuni (lungime cea. 20 m, lăţime
cea. 7 m). Pe terasa T 3 au fost descoperite mai multe gropi, o
mare locuinţă patrulateră adâncită cercetată parţial şi un mic
bordei circular.
De altfel nici posibilele amenajări defensive dacice
de pe platoul superior nu au fost cruţate de amplele nivelări
medievale sesizabile numai în acest sector.
În epoca dacică dealul a fost fortifica! în trei rânduri.
într-o primă fază, databilă probabil înainte de momentul
Burebista, şaua de legătură a dealului cu restul Măgurii
Şimleului a fost blocată prin săparea unui şanţ modest ca
dimensiuni compensat însă, de construcţia defensivă, lata la
bază de B m, dispusă in spatele ei. Fortificaţia, înaltă probabil
de 4 m, era realizată din 5 palisade paralele, legate intre ele
cu bârne transversale, casetarea rezultată fiind umplută cu
pământ din şanţ şi din jur. Accesul se făcea printr-un turn
central, pătrat exterior. in acest sector şanţul era prevăzut cu
pod din lemn. Abia la mijl. sec. 1 p. Chr este ridicată o altă
fortificaţie cu drum de rond acoperit, prevăzută cu un şanţ cu
vârful ascuţit. Acest element defensiv de formă ovală, cu
diametrele de 70, respectiv BO m, închidea mamelonul
superior al dealului la o cotă cu 1 O m mai mică decât cea a
platoului superior (372 m). Dezafectarea acestei fortificaţii în a
doua jum. a sec. 1 p. Chr., din considerente care ne scapă
deocamdată, a impus, în condiţiile iminentelor conflicte cu
romanii, construirea uneia noi menită să extindă aria protejată
în interiorul acesteia existând deja construcţii importante.
Astfel, in spatele elementelor defensive dezafectate şi nivelate
ale primei faze, a fost săpat un şanţ amplu, cu fundul albia!,
larg la gură de 3,5 m şi adânc de 2 m. Deasupra acestuia, la o
diferenţă de nivel de 5 m faţă de icul său, a fost amenajată,
din două rânduri de palisade simple din lemn, o construcţie
între pereţii căreia au fost aşezate şi tasate pământul şi piatra
excavate la săparea şanţului. Cele două palisade, situate la 4
m una de cealaltă, erau prinse între ele cu bârne ale căror
urme carbonizate au fost surprinse în săpătură. Se poate
aprecia că această fortificaţie este distrusă prin incendiere la
războaiele daco-romane de la înc. sec. 11 p. Chr.
În ceea ce priveşte fortificaţia medievală de pe
Dealul Cetate se poate preciza că a suferit cel puţin patru
amenajări succesive. Au fost surprinse două faze din lemn şi
două din piatră ale cetăţii, ultima cu o subfază. Pentru cele din
piatră a fost construită şi o cisternă. Fortificaţia ni se prezintă
ca o incintă ovală din zid din piatră prinsă cu mortar, având
diametrele de 30/40 m, grosimea zidului fiind de 2,6 m, păstrat
pe înălţimi de max. 2,4 m. Pentru faza de lemn s-a constatat
existenţa unei palisade complexe, prost conservata datorită
nivelărilor ulterioare, având însă un diametru ceva mai mic.
Şanţul cetăţii, azi complet colmatat, avea vârful ascuţit la o
adâncime de 2,5 m şi deschiderea de 5 m, fiind dispus la o
altitudine mai mică cu 1 O m decât nivelul bermei cetăţii. Şi în
cazul şanţului s-au constatat tot atâtea faze ca şi la incintă.
Materialul arheologic constă în ceramică fragmentară, foarte
multe oase de animale, cuie, bolţuri de arbaletă, o buterolă de
sabie din fier, un inel din bronz, doi pinteni din fier, etc. Cele
mai vechi materiale se datează în sec. XI, iar cele mai târzii in
sec. XV, acestea asigurând şi încadrarea cronologică a
elementelor defensiva medievale care necesită o abordare de
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amploare sporită pe viitor datorită importantelor concluzii de
ordin istorica-arheologic pe care le poate oferi.
Campania anului 2003 şi-a fixat ca obiectiv
cercetarea exhaustivă a terasei T 2, care adăpostea atelierul
metalurgic, sondarea pantelor superioare şi inferioare acestei
terase pentru verificarea unor posibile amenajări dacice. Un
alt obiectiv a fost cercetarea în continuare a spaţiului din
incinta medievală din piatră de pe platoul superior al dealului,
pentru completarea informaţiilor privind amenajările medievale
cât şi pentru surprinderea unor posibile urme dacice de
locuire, "cruţate" de amenajările din evul mediu. in acest sens
au fost trasate două secţiuni şi patru casete (S 1 - 1 2 x 1 ,5 m;
S 2 - 1 8 X 1 ,5 m; C 1 - 3 X 9 m; C 2 - 4 X 5 X 6,6 m; C 3 - 3 X
3,5 x 4 x 6 m, C 4 - 1 x 1 ,3 m) care au decopertat 98,3 m2.
Investigarea sectorului dacic amplasat pe şaua de
legătură a dealului Cetate cu restul Măguri Şimleului, mai
precis terasa T 2, a fost realizată prin trasarea secţiunilor S 1 ,
S 2 şi a casetelor C 1 , C 4. S-a constatat că atelierul
metalurgic cercetat în anii 1 994 - 1 995, 1 997 nu mai continuă
spre S. Limita acestuia a fost surprinsă printr-un stâlp
amplasat la mică distanţă de caseta C 1 5/1 997 din apropierea
gropii G 41 care a şi fost cercetată integral cu această ocazie.
Groapa făcea parte din rândul complexelor care deserveau
atelierul. in acest edificiu se prelucra atât fierul cât şi bronzul,
argintul şi aurul. Prezenţa unui rebut de turnare a unui denar
de la Marcvs Antonivs (descoperit în campania anului 1 995)
sugerează ideea că în atelier se realizau şi replici fidele după
monedele romane ale vremii, utilizându-se argint de bună
calitate. În podeaua fazei vechi intermediare a acestei
construcţii a fost descoperit un mic tezaur de 54 denari romani
din argint care ajută la datarea finalului acesteia şi anume la
mijlocul sec. 1 p. Chr., având în vedere că ultima monedă a
fost emisă de împăratul Tiberius. Cea de a treia fază a fost
dezafectată la o dată greu de precizat, dar undeva între
mijlocul sec 1 p.Chr. şi finalul sec. 1 p. Chr. Această datare
este determinată de concluziile la care s-a ajuns în urma
campaniei anului 2003.
Terasa T 2 a fost suprapusă de elemente periferice
vestice ale unei alte terase amenajate de daci (T 4) la E de T
2, la o cotă superioară, datată cu ajutorul unei fibule puternic
profilate cu portagrafa ajurată, de tip occidental, descoperită
în umplutura ei, în al treilea sfert al sec. 1 p. Chr. Pe terasa
respectivă a fost descoperită o locuinţă dacică surprinsă
pa�ial la m 6 - 1 1 , dotată cu o groapă de provizii tronconică
(G 43 cu diametre 0,5 m la gură, 1 ,4 m la bază, adâncime 0,9
m). Pe terasa T 2 a mai fost descoperită pa�ial o groapă
dacică (G 42), poate o locuinţă circulară adâncită 0,3 m, cu
inventar sărac.
Prin trasarea S 2 s-a demonstrat că la V de T 2 nu
mai există amenajări dacice.
Cercetarea platoului superior al dealului prin
trasarea casetelor C 2 şi C 3 au adus elemente de noutate
privind locuirea dacică. Casetele au fost " adosate" incintei
medievale din piatră din sectorul sudic, fiind amplasate
totodată la 0,3 m S de S 1/1 993. În ambele casete au apărut
sectoare nederanjate dintr-un nivel dacic databil în sec. 1 a.
Chr., după ceramica celtică pictată descoperită alături de
caramica dacică mai mult sau mai puţin intregibilă.

Deocamdată e dificil să prec1zam ce caracter au aceste
descoperiri din acropola sitului dacic.
in ceea ce priveşte evul mediu, în pofida deranjului
provocat de o mare groapă mai veche de căutători de comori
detectată în C 3, au putut fi efectuate observaţii privind
stratigrafia internă din spatele incintei din piatră. Stratigrafia se
prezintă astfel:
-1 ,2 - 1 ,4 m nivel cu materiale şi rocă nivelate în epoca dacică
pentru realizarea terasării platoului superior
-1 -1 ,2 m nivel dacic sec. 1 p. Chr.
-0,9 -1 m nivel prima fază de piatră, cu dărâmătură din zidul
gros de 2,4 m, şi strat constant de cenuşă, oase şi ceramică
medievală.
-0,3 -0,9 m nivelare medievală cu rocă sfărâmată
-0,2 -0,3 m nivelul primei subfaze a celei de-a doua faze de
piatră medievală.
-0,05 -0,2 m nivelul celei de-a doua subfaze a celei de-a doua
faze de piatră medievală.
O -0,05 m humus modern
Inventarul special medieval descoperit constă în
câteva piese din fier: un pinten, un braţ de pinten, o cataramă,
mâner de cuţit, o cheie, fragment de ţesală, o potcoavă, opt
cuie, alături de ceramică fragmentară şi o mare cantitate de
oase de animale.
Obiectivele cercetării viitoare: continuarea cercetării
in incinta medievală şi investigarea complexului de locuire
identificat pe terasa T 4, cercetarea exhaustivă a teraselor T 1
şi T 3 dacice. [Horea Pop]
Bibliografie:

Şantierul arheologic Şimleu Si/vaniei, CCA 1 994, 64;
Şantierul arheologic Şimleu Silvaniei-Cetate, CCA 1 995, 87-

88;

Şimleu Silvaniei - Cetate ljud. Sălaj), în Situri arheologice
cercetate în perioada 1 983-1 992, Brăila, 1 996, p. 1 1 0-1 1 1 ;
Şantierul arheologic Şimleu Silvaniei - Cetate, CCA 1 997,61 ;

Şantierul arheologic Şimleu Si/vaniei - Cetate. Campania
1997, CCA 1 998, 76;
Şantierul arheologic Şimleu Silvaniei - Cetate, CCA 1 999, p.

1 1 5-1 1 6;

in Catalogul expoziţiei
organizată la Şimleu Silvaniei, nov. 1 995.
Traci şi daci la Şimleu Silvaniei,

The point called Cetate was researched till 2003
through the tracing of 34 cassettes and ditches in the interval
between 1 992 and 1 997, discovering a surface of 1 051 m2.
This year' s campaign had ils objective to exhaustively
research the terrace T2 on which laid a metallurgical
workshop, and the research of inferior terraces to tind traces
of other Dacian earthworks. Another objective laid in the
research of the mediaeval castle on the upper plateau of the
hill, to complete the information about mediaeval and Dacian
earthworks.
Due to this situation !here were traced two ditches
and faur cassettes (S1 - 1 2 x 1 .5 m; S2 - 1 8 x 1 .5 m; C1 - 3 x
9 m; C2 - 4 X 5 X 6.6 m; C 3 - 3 X 3.5 X 4 X 6 m; C4 - 1 X 1 .3
m) which uncovered a surface of 98.3 m2.
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1 90. Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj
Punct: Pământul lui Bacsadi
Cod sit: 139893. 07

Colectiv: Ioan Bejinariu - responsabil (MJIA Zalău), Zsolt Csok
(UBB Cluj)
Staţiunea arheologică de la Şimleu Silvaniei, punctul
Pământul lui Bacsadi este amplasată în intravilanul oraşului,
pe partea dreaptă a str. 22 Decembrie 1 989, la SV de masivul
Măgura Şimleului. În apropierea terasei, pe care au apărut
vestigiile arheologice curge un afluent secundar (Valea
Sărată) al răului Crasna. La cea. 2,5 km NE de acest punct se
află staţiunea arheologică de pe Dealul Cetăţii, iar la cea. 1 ,5
km în aceeaşi direcţie este amplasată reşedinţa medievală a
familiei Bathory. Până în vara anului 2003 mare parte a zonei
cu vestigii arheologice din punctul Pământul lui Bacsadi era
teren arabil. Actualmente a început să fie parcela! pentru
construcţia unor locuinţe proprietate particulară. Situ\ a fost
identificat de către H. Pop de la Muzeul din Zalău în 1 995 cu
ocazia unor periegheze.
Cercetarea arheologică efectuată pe parcursul a
două săptămâni (1 8 - 29 august) în anul 2003 a avut drept
scop cercetarea vestigiilor arheologice din zona unde urma să
fie construită o casă. Au fost trasate două casete în perimetrul
rezervat locuinţei. Între cele două casete a fost lăsat un martor
de 0,5 m grosime. Au fost surprinse trei straturi de cultură. Cel
inferior, negru lutos, cu o grosime cuprinsă între O, 1 0-0,30 m
aparţine eneoliticului timpuriu (cultura Tiszapolgar). Locuirii
eneolitice îi apa�in următoarele complexe: gropile G 2 şi G 8,
respectiv locuinţa L 2. Ambele gropi au un inventar modest
compus din ceramică fragmentară şi bucăţi de chirpici.
Locuinţa a fost surprinsă pa�ial în colţul nord-vestic al casetei
C 2. Este vorba despre o construcţie uşor adâncită (0,4 m), de
formă rectangulară cu o vatră de foc lipită de peretele estic.
Locuinţa suprapune groapa eneolitică G 8 şi este la rândul ei
suprapusă pa�ial de groapa G 3, ce porneşte dintr-unul dintre
straturile, ce apa�in locuirii din epoca bronzului. Groapa G 3
era lipsită de inventar arheologic.
Stratul următor apa�ine perioadei mijlocii a epoci
bronzului, respectiv culturii Wietenberg. Este un strat cenuşiu
deschis cu o grosime a depunerilor cuprinsă intre O, 1 0-0,35
m. Săpătura a surprins un singur complex ce aparţine
perioadei când zona a fost locuită de către purtătorii culturii
Wietenberg. În colţul sud-vestic al casetei C 1 , la adâncimea
de 0,5 m a apărut o vatră de foc, iar pe vatră şi in jurul ei pe o
suprafaţă de cea. 2 m2 au apărut fragmente ceramice
intregibile (printre care o ceaşcă), chirpici şi pietre. Dintre
ceramica recuperată din acest sector, se remarcă o ceaşcă cu
un decor caracteristic culturii Otomani. Este greu de spus
dacă avem de-a face cu o locuinţă ce aparţine tocuirii
Wietenberg sau doar cu o anexă gospodărească unde era
amplasată şi o vatră. În jumătatea vestică a casetei C 2, la
baza stratului de cultură Wietenberg a fost sesizat un nivel de
amenajare gros de cea. 1 O cm cu multă rocă sfărâmată.
Materialele Wietenberg aparţin etapei Wietenberg III.
Stratul superior, cenuşiu-inchis, sfărâmicios,
aparţine grupu l ui cultural Cehăluţ din bronzul târziu. Partea
superioară a depunerilor până la o adâncime de cea. 0,20 m a
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fost distrusă de arături. Trei gropi (G 1 , G 6 şi G 7) şi un
cuptor cu bolta distrusă de arături, aparţin tocuirii din bronzul
târziu. Inventarul gropilor nu este prea bogat. Doar groapa G 1
conţinea un vas par�at intregibil, dar apar preponderent
fragmente ceramice, chirpici şi lipitură de vatră. Impresia este
că avem de-a face cu gropi menajere. O apariţie importantă
este fără îndoială cuptorul surprins in caseta C 2, la
adâncimea de 0,3 m. Pe unele po�iuni s-au păstrat chiar
fragmente din bolta până la înălţimea de 8-1 O cm. Diametru!
cuptorului este de cea. 1 m. Cuptorul a fost amenajat peste o
groapă ce porneşte de la baza nivelului Cehăluţ. Umplutura
gropii nu a fost suficient tasată, ca atare vatra cuptorului s-a
deteriorat. În apropierea cuptorului pe acelaşi nivel au apărut
fragmente ceramice parţial intregibile. Este greu de spus dacă
cuptorul a fost amplasat într-o locuinţă sau intr-o anexă
gospodărească (şopron). deoarece nu au fost surprinse urme
de la amenajarea vreunei construcţii.
Situaţia stratigrafică surprinsă în punctul Pământul
lui Bacsadi este similară celei sesizate in anul 1 996 in zona
castelului Bathory din Şimleut Silvaniei. Se confirmă din nou
presupunerea mai veche referitoare ta incetarea evoluţiei
culturii Wietenberg, în zona de la V de Munţii Meseş, datorită
pătrunderii dinspre V a purtătorilor grupului Cehătuţ.
Materialul arheologic descoperit in urma săpăturilor
de salvare de ta Şimleu Silvaniei Pământul lui Bacsadi este
inventariat şi depozitat la MJIA Zalău.
Abstract:

The archaeologicat site, known as 'Pământut lui
Bacsadi' is known since 1 995. During the summer of 2003
!here were made rescue excavations. So the stratigraphicat
layers were superposed as foltows: the inferior tevel belongs
to the Aeneolithic (Tiszapotgâr cultural horizon); the
intermediary level presented material dating to the middle
Bronze Age (Wietenberg cultural horizon); finally, the upper
level belongs to the late Bronze Age cultural group. Dating
from the Aeneolithic a building and a fire place were
discovered. To the Bronze Age belong a fire place and two
pits.
The stratigraphic situation from this site confirms the
stratigraphical realities met earlier in the centre of Şimleu
Sitvaniei, tact that proves that the end of Wietenberg cultural
horizon, by the upper Crasna River flow it is ended by the
arrival of Cehăluţ group carriers.
1 9 1 . Şoimeni (Ciomortan - Csikcsomortân), corn. Păuteni
Ciuc, jud. Harghita
Punct: Dealul Cetăţii (Vardomb)
Cod sit: 83400. O 1

Colectiv: Valeriu Cavruc - responsabil, Dan Buzea (MCR).
Gheorghe Lazarovici (MNIT).

În perioada 8 august - 5 septembrie 2003 au fost
continuate cercetările arheologice in aşezarea Păuleni Ciomortan (cunoscută in literatura de specialitate şi sub
numele de Ciomortan sau Şoimeni).
Lucrările s-au efectuat in sectorul nord - nord-estic
al situlului, în S 1, c. A - D/1 1 - 14. S-a urmărit cercetarea
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urmelor de locuire din eneolitic aflate în principal sub valul de
apărare al aşezării din epoca bronzului. În paralel, pe aproape
întreaga suprafaţă a sitului s-au efectuat cercetările geofizice.
Complexe eneolitice:
L 1 6. Sub valul de apărare al aşezării din epoca bronzului, în
caseta C-D/1 1 , a fost descoperită o locuinţă (L 1 6), care
parţial intră sub martorul longitudinal lăsat între casetele A
D/1 0-1 1 . L 1 6 se prezenta ca o aglomerare de formă
aproximativ rectangulară (4 x 4 m), constând din pietre
neprelucrate, fragmente. de lipitură arsă, fragmente de lemn
carbonizat şi fragmente ceramice de tip Cucuteni - Ariuşd. În
mijlocul complexului se afla o vatră de foc, puternic afectată.
Ea a fost amenajată pe un pavaj de pietre şi avea forma
circulară (1 ,40 x 1 ,40 m). În partea sa de E vatra a fost
perforată de doi pari. La cea. 1 m N de vatră se afla un altăraş
votiv lucrat din pastă fină de lut. Acesta seamănă cu o măsuţă
de formă rectangulară, cu patru picioare scurte dispuse pe
colţuri. În centrul planului său orizontal piesa are un orificiu
circular, din care porneşte o "cupă" tronconică fără fund.
Complexul nu a fost cercetat complet, el a fost conservat,
cercetarea lui fiind amânată pentru campania din anul 2004.
!:....§. Locuinţa a fost descoperită în casetele A-B/1 1-14 încă
anul 1999 şi parţial cercetată în anul 2000. Cercetarea ei nu a
fost posibilă până acum din cauza depunerilor din epoca
bronzului ce parţial o suprapuneau. După ce depunerile din
epoca bronzului au fost cercetate, în campania din anul 2003
s-a putut relua cercetarea L 5 în casetele C-D/1 2-14. A fost
surprinsă latura de E a locuinţei. Aceasta este orientată pe
linia NV - SE, peretele nord-estic are lungime de peste 8 m.
Colţul sud-estic al locuinţei nu a fost surprins deoarece acesta
intra sub L 1 6. În L 5 au fost găsite fragmente de vase
ceramice, obiecte din lut, os, corn şi piatră. Dintre piese se
remarcă: un idol en violon din os cu corpul rotunjit, membrele
superioare marcate prin două mici triunghiuri, iar ochii prin
perforaţii circulare ; un vârf de săgeată de silex de formă
triunghiulară, bine ascuţit şi retuşat; un fragment de săpăligă
lucrată pe corn de cerb cu gaură de înmănuşare; o fig urină
antropomorfă; un număr redus de fragmente ceramice pictate.
Planşa 68-B.

Between 9111 of August and 5111 of September 2003
the archaeological researches in the Păuleni-Ciomortan
settlement were continued. They were concentrated upon the
remnants of the Neolithic habitation (basically of the Ariuşd Cucuteni culture) situated in the north - north-eastern part of
the site, under the defence rampart in the Bronze Age. There
were partly researched 2 Neolithic dwellings: L.5 belonging to
the earliest stage of Aeneolithic habitation in the settlement,
and L.16 dating from a later stage of the Aeneolithic
habitation. Both dwellings were built from wooden frame and
clay. Only part of them was researched. Their investigations
will be continued in the following years, depending on the
available financial means. Besides numerous artefacts, one of
the most interesting findings was the miniature altar
discovered inside the dwelling L 1 6.
At the same time, !here were performed the geo
magnetical investigations that showed that mosi of the
constructions containing in their composition burnt clay are
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situated on the edges of the plateau occupied by the
settlement. The middle of the settlement is poorer in what
concerns the agglomeration of the burnt clay, but shows high
density of pits and holes.

Cercetări geofizice
Florin Scurtu (GEI-PROSECO Bucureşti)
Cercetarea magnetometrică de mare detaliu a
acoperit întreaga suprafaţă disponibilă a sitului, circa 2.000 m2
(nu au fost efectuate măsurători geofizice în zona deja săpată,
deci perturbată).
Se poate constata că periferia zonei cercetate, care
coincide cu periferia sitului, este ocupată de două şiruri
paralele de anomalii pozitive cu amplitudinea de câteva zeci
de nanotesla. Şirul exterior este un efect de relief (el
urmăreşte limita micului platou pe care se află situl), în timp ce
zonele anomale paralele cu acesta şi aflate imediat spre
interior (mai ales în partea de N şi în cea de S a sitului) sunt
generate de prezenţa unor cantităţi mari de argilă arsă,
reprezentând probabil locuinţele cucuteniene de sub val,
precum şi lipitură de la locuinţe mai recente, din perioada
culturii Wietenberg.
În partea centrală a zonei cercetate apar mai multe
anomalii izolate, reprezentând probabil vetre şi cuptoare
(reprezentate de anomaliile mai intense, de exemplu în
carourile F/9, F/1 0), respectiv gropi conţinând mai multă sau
mai puţină ceramică. Apar în această zonă centrală şi
anomalii ce se întind pe distanţe ceva mai mari, de ordinul
zecilor de metri (de exemplu în c. D/6-D/10, C/8-C/10, E/6E/10), care sugerează existenţa unor construcţii interioare cu
lungime mai mare, poate pereţi de compartimentare construiţi
din pământ ars. Atrag de asemenea atenţia câteva anomalii
de minim (de exemplu în carourile A/4, A/8, G/2, G/1 1 ) care
nu se cuplează cu maxime la S de ele (anomaliile
magnetometrice în emisfera nordică sunt dipolare, cu un
maxim spre S şi un minim spre N), ci reprezintă efectul unor
materiale cu susceptibilitate magnetică mult mai mică decât a
solului, probabil acumulări de suprafaţă ale unor blocuri mai
mari sau mai mici de calcare, roca din care este constituit
fundamentul zonei.
Pentru a putea interpreta mai corect întreaga hartă
magnetometrică, au fost efectuate de către MCR (Valeriu
Cavruc şi Dan Buzea, cu care am colaborat în permanenţă în
timpul lucrărilor), şase secţiuni de verificare cu dimensiunile
de 1 ,5 m x 1 m fiecare (pentru a perturba cât mai puţin
stratigrafia), amplasate în zone cu anomalii reprezentative.
Poziţia acestor secţiuni (notate S/1 , S/2, .... S/6 pe harta
magnetometrică) este prezentată în anexa 2 (GF 1 , GF 2,
.. GF 6). Dimensiunile mici ale secţiunilor au fost stabilite pe
baza aprecierii noastre că anomaliile geofizice cartate aici pot
evidenţia şi localiza cu precizie ţinte arheologice de mici
dimensiuni, ceea ce s-a şi confirmat prin săpături.
Secţiunea GF 1 (Geofizică-1 ) a fost amplasată pe o anomalie
locală de maxim. iar secţiunea de verificare a arătat drept
cauză a acestei anomalii o zonă de arsură puternică, având o
tendinţă de orientare spre SE, precum şi o mare cantitate de
ceramică.
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Secţiunea GF 2 a fost amplasată pe o altă anomalie de maxim
din partea nordică a sitului, ea punând în evidenţă de
asemenea o zonă de lipitură puternic arsă.
Secţiunea GF 3 a fost amplasată pe anomalia de minim din
carou! A/8 şi a arătat că sursa anomaliei o constituie o
umplutură de pietriş calcaros.
Secţiunea GF 4 a fost amplasată pe o anomalie cu foarte
mică extindere în suprafaţă şi cu amplitudine mică, în scopul
de a vedea dacă metoda şi metodologia adoptate de noi
permit punerea în evidenţă a unor surse strict locale, de mici
dimensiuni. Rezultatele săpăturii au fost pozitive, sursa
anomaliei dovedindu-se a fi o groapă cu diametru! de numai
cea. 60 cm şi având cea. 30 cm adâncime (volum util circa
250 litri), umplută în proporţie de cea. 20% cu fragmente de
ceramică.
Secţiunea GF 5, pe o anomalie de maxim, a secţionat colţul
unei gropi de mai mari dimensiuni (cea. 80 cm diametru şi
peste 30 cm adâncime, volum util circa 600 litri), care în zona
respectivă conţinea foarte puţine fragmente ceramice, efectul
magnetic fiind generat de contrastul de susceptibilitate
magnetică dintre roca de bază, calcaroasă şi umplutura gropii.
Aceste două gropi probabil că nu au avut rolul de gropi
menajere, având în vedere adâncimea mică şi forma lor
îngrijită (în profilul A - B prin secţiunea 4 se vede că fundul
gropii este practic orizontal); nu este exclus ca ele să fi avut
rolul de a colecta apa de ploaie, în scopuri menajere, dar şi
pentru băut în vremuri de restrişte.
Secţiunea GF.6 amplasată pe o anomalie de maxim din
partea de sud a sitului, a stabilit că sursa anomaliei este o
zonă de arsură, conjugată cu prezenţa unei cantităţi
apreciabila de ceramică. De aici a fost recuperată şi o
amforetă miniaturală aparţinând culturii Ciomortan, precum şi
mai multe piese din os cu diametru! de cea. 1 cm, găurite la
mijloc, care puteau constitui rotiţe ale unui car votiv (o astfel
de rotiţă a fost descoperită în anul 1 999 în interiorul unui vas
din ceramică semifină) aparţinând culturii Wietenberg.
Rezultatele lucrării au fost transmise MCR, care
urmează să extindă cercetarea arheologică în zonele de
interes major. Considerăm necesar ca înainte de extinderea
lucrărilor să mai fie efectuate încă două secţiuni de verificare
de mici dimensiuni, în carourile C/7 (pentru precizarea naturii
sursei arheologice care generează una din anomaliile alungite
menţionate mai înainte) şi D/4 (unde sunt aliniate, la mică
distanţă una de alta, 3 anomalii foarte locale, ce pot avea o
semnificaţie deosebită).
Finanţarea lucrării a fost realizată de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării prin programul CERES, iar MCR ne-a
asigurat de asemenea o serie de facilităţi pe plan local.
1 92. Tauţ, corn. Tauţ, jud. Arad
Punct: La Cetate (Cetatea Turcească)
Cod sit: 12466.03

Colectiv: George Pascu Hurezan - responsabil, Peter Hugel,
Florin Mărginean (CM Arad), Adrian A. Rusu (IAIA Cluj),
Vasile Mizgan (Bistriţa), studenţi UBB Cluj.
Situl arheologic, amplasat pe o terminaţie de deal,
situată la cea. 1 km V de pârâul Cigher, la limita de SV a
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comunei Tauţ, deşi consemnat în bibliografia istorică încă din
sec. al XIX-lea, a fost investigat sistematic abia din anul 2000
(ridicare topografică), săpăturile arheologice începând din
2001 .

În campania 2003 (3 - 23 iulie), au fost excavate 1 2
secţiuni, vizate fiind laturile de N , E şi V ale ansamblului
arhitectonic situat în nord-estul platoului fortifica!.
În urma acestor săpături, s-a constatat existenţa
unui cimitir medieval timpuriu (sec. XI - XII), peste care s-au
construit, în etape diferite, două biserici. Prima biserică,
sesizată arheologic, a fost construită în stil romanic (sală, cu
altar semicircular). Într-o etapă ulterioară, probabil datorită
creşterii numărului enoriaşilor, biserica romanică a fost
semnificativ mărită şi transformată într-un monument de stil
gotic, cu altar pentagonal sprijinit de contraforturi şi un turn
clopotniţă, adosat pe latura de V.
În interiorul bisericii gotice a fost construită o reţea
de cavouri (2 x 0,80 m, adâncime: 1 ,50 m) acoperite cu
lespezi întregi de piatră. Au fost identificate opt astfel de
cavouri, unele au fost deranjate de căutătorii de comori, iar
altora le lipseşte lespedea, doar cinci fiind intacte. Două dintre
cavouri au fost deschise, unul adăpostind 1 5 schelete, celălalt
32. Scheletele, majoritatea maturi, prezintă urme de ardere,
probabil dovada unei morţi violente într-un incendiu. Singura
piesă de inventar, găsită în urma deschiderii celor două
cavouri, a fost un inel de bronz, parţial topit. Interiorul bisericii
a fost pava! cu cărămidă.
Platoul superior, cuprinzând aria bisericii şi o
suprafaţă situată la S de aceasta, este înconjurat de un zid
gros de 0,70 m.
Cândva, în sec. al XVI-lea, biserica gotică a fost
distrusă. Stratigrafic, s-a constatat că, peste un strat de cea.
0,20 m de depunere, au fost construite case. Acestea erau din
lemn, lipite cu chirpic, găsit în cantităţi mari pe toată suprafaţa
sitului. Datarea aşezarii în sec. al XVI-lea este asigurată de
monetele descoperite în straturile corespunzătoare locuinţelor.
Inventarul arheologic constă din: cercei de tâmplă
din bronz şi o mărgea de sticlă, aparţinătoare primului cimitir,
fragmente de tencuială şi frescă, ogive, ancadramente,
menouri, pietre profilate găsite, care au făcut parte din
arhitectura bisericilor. La acestea se adaugă: piese de fier
(accesorii de construcţie, arme, unelte), de argint şi bronz
(aplice, podoabe, accesorii vestimentare), os şi corn (accesorii
vestimentare, podoabe etc.), sticlă, textile, ceramică (de
construcţie, iluminat, veselă, cahle, etc.).
Obiectivele campaniei următoare sunt: extinderea în
suprafaţă a săpăturii pentru stabilirea planimetriei exacte a
bisericii (sacristie, traiectoria închiderilor pe laturile de sud şi
nord) şi sondarea elementelor de fortificaţie pe latura de N.
Deocamdată, situl, aftat pe un teren proprietate
privată, va fi exploatat turistic şi educaţional doar în perioada
desfăşurării campaniei arheologice, conservarea realizându
se prin acoperirea sectoare lor excavate cu pământ.
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Zusammenfassung
Die archaologischen Grabungen von Tauţ - La
Cetate, eine Anhăhe sud-westlich der Ortschaft, haben zwălf
Schnitte umfasst die folgende Daten erbrachten:
- der Friedhof des XI. - XII. Jahrhunderts ist von einer Kirche
uberlagert die zwei Bauphasen aufweist - eine romanische
und eine gothische (radikaler Umbau der ersten, durch
Erweiterung des Saales, Verlangerung des Chores und
pentagonaler Umbau der Apsis, sowie Anbau eines
Glockenturmes an der Westfront);
- unter dem Saal wurden 8, mit je einer Steinplatte zugedeckte
Gruften gebaut; in den zwei, von uns erforschten, wurden 15
bzw. 32, teilweise verbrannte, Skelette gefunden, ohne
Datierungselemente;
- das obere Plateau ist von einer 70 cm festen Ringmauer
umgeben;
- nach der Zerstărung der Kirche, im XVI. Jh., wurden, im
untersuchten Areal, Fachwerkwohnungen gebaut;
- das Fundmaterial umfasst: Lockenringe und Glasperlen
(zum ersten Friedhof gehăhrend), architektonische Teile der
zwei Kirchen, Knochen-, Horn-, Eisen-, Bronze- und
Silbers!Ucke, sowie Glas und Keramik.
1 93. Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Punct: Biserica Roşie
Cod sit: 65351. 10

Colectiv: Gheorghe Olteanu - responsabil, Petru Diaconescu
(CNMCD Târgovişte), Mircea D. Matei, Denis Căprăroiu,
Petrică Florin (UV Târgovişte), lurea Ionuţ
Cercetarea arheologică s-a desfăşurat in perioada
cuprinsă între 03.07.2003 şi 15.08.2003 a fost finanţată de
către CNMCD Târgovişte şi s-a efectuat cu ajutorul studenţilor
din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, specializarea istorie
arheologie, a UV Târgovişte.
Documentaţia de şantier şi materialul arheologic
rezultat în urma cercetărilor au fost depuse la CNMCD
Târgovişte.
Singurele săpături arheologice desfăşurate in acest
sit au fost efectuate in anul 1 962, de către Radu Gioglovan.
Din păcate nu s-a păstrat nici un fel de informaţie scrisă
(documentaţie de şantier, planuri, planşe, notiţe etc.), ci numai
informaţii verbale (lacunare şi subiective) despre materialele
arheologice, rezultatele descoperirilor şi amplasarea
sectiunilor.
in momentul inceperii campaniei de săpături despre
monument se cunoşteau următoarele date:
- biserică de tip sală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului"
cunoscută până târziu sub numele de Biserica Roşie datorită
culorii sale (faţadele alcătuite din cărămizi aparente) a fost
ridicată in prima jumătate a sec. al XVI-lea, in partea de S a
oraşului medieval, pe Calea Domnească, fosta Uliţă Mare.
- monumentul a fost înălţat ca paraclis al curţii medievale a lui
Coadă Vornicul intre 1 542 - 1 545, când ctitorul este deja
menţionat în documente ca fiind mare vornic.
·
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- ca şi pentru alte vechi monumente ale oraşului, ştirile
referitoare la trecutul lăcaşului nu sunt numeroase.
- în martie 1 768, biserica devine metoh al Mănăstirii Dealu,
potrivit zapisului lui Scarlat Dongănescu, descendent al
familiei ctitorului, iar într-o pisanie târzie (din anul 1 828) se
menţionează că biserica era netencuită, cu tâmpla de lemn
distrusă şi "în stare proastă" , a fost acoperită cu tencuială şi
zugrăvită "de iznoavă adăugându-i-se un mic pridvor" .
- monumentul, ajuns pănă în perioada interbelică neschimbat
de reparaţii sau adăugiri importante, care să-i modifice
aspectul iniţial, a fost demolat în anul 1 924, ca urmare a unei
hotărâri a administraţiei de atunci a oraşului.
- într-o fotografie a lăcaşului de dinainte de demolare,
monumentul apare cu planul de formă dreptunghiulară, fără
abside laterale, având un turn clopotniţă aflat pe pronaos şi cu
faţadele lipsite de orice decoraţie.
În această primă campanie, cercetarea arheologică
a avut următoarele obiective:
- poziţionarea cu exactitate a lăcaşului în cadrul suprafeţei de
teren destinată cercetării;
- precizarea raporturilor cronologice şi stratigrafice asupra
evoluţiei în timp şi spaţiu a lăcaşului;
- depistarea vestigiilor anterioare construirii lăcaşului;
- poziţionarea exactă a vechilor secţiuni efectuate în anii '60
de către Radu Gioglovan;
- efectuarea de aplicaţii practice de către studenţii Facultăţii
de Ştiinţe Umaniste, specializarea istorie-arheologie, a UV
Târgovişte (tehnică de săpătură, observaţii stratigrafice,
analize asupra materialului etc.).
Datorită faptuiL-1 că poziţia monumentului în cadrul
suprafeţei de teren destinată cercetării nu era cunoscută cu
exactitate, s-a trasat prima secţiune, de control, denumită de
noi S 1 , poziţionat perpendicular pe Calea Domnească, la
4,40 m de casa din imediata apropiere şi paralel cu latura
lungă a acesteia. Această secţiune, de dimensiuni 20 x 1 ,50
m, a scos in evidenţă colţul nord-vestic al lăcaşului şi cea mai
mare parte a turnului scării adosat laturii de N a
monumentului. Adâncimea maximă până la care s-a săpat
este de 1 ,90 m, de la nivelul actual de călcare.
În cea de a doua etapă a campaniei a fost trasată S
2, paralelă cu prima, la o distanţă de 2,70 m de aceasta, cu o
lungime de 18 m şi o lăţime de 1 ,50 m. Această secţiune a
suprapus latura nordică şi vestică a lăcaşului, precum şi două
cavouri situate în partea de S a pronaosului. Adâncimea
maximă până la care s-a efectuat săpătura a fost de 1 ,95 m
de la nivelul actual de călcare.
Observaţiile stratigrafice au fost foarte mult
îngreunate de numărul mare de inmormântări şi
reînmormântări, dar şi de secţiunile practicate in anii '60 sau
şanţurile şi gropile săpate în perioada celui de-al doilea război
mondial ( 1942). Succesiunea normală a straturilor a fost
surprinsă pe puţine porţiuni sau secvenţe. Se evidenţiază
totuşi două etape constructive: prima, a bisericii, şi a doua, a
turnului, despărţite de o nivelare cenuşie cu moloz, cărămidă
şi mortar, şi un nivel de locuire anterior construirii lăcaşului
marcat printr-o depunere galben-lutoasă, cu chirpici şi
cărbune.
Din datele obţinute în această campanie se
confirmă momentul constructiv, in prima jumătate a sec. al
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XVI-lea, a unei biserici de tip navă, căreia i se va adăuga
ulterior un turn pe latura de N a pronaosului, care adăpostea
scara de acces la turnul clopotniţă (cel mai probabil în vremea
lui Matei Basarab când se va generaliza acest element
arhitectonic) şi care nu a fost construit odată cu biserica, aşa
cum s-a crezut până acum.
Biserica este ridicată pe o fundaţie masivă din piatră
şi cărămidă sfărâmată, talpa plasându-se la 1 ,1 O m de la baza
elevaţi ei şi iese la exterior cu 0,05 - 0,1 O m, pe când turnul
este construit pe o fundaţie de piatră cu talpa situată la 0,80 m
de la baza elevaţiei.
Au fost descoperite 25 morminte în prima secţiune
(S 1 ) şi 1 5 morminte în cea de-a doua (S 2), cu un inventar
relativ bogat (obiecte de podoabă: inele, cercei, monede etc.).
Materialul ceramic este prezent în număr foarte mare, dar şi
foarte fragmentat, corespunde intervalului cuprins între sec.
XVI - XVIII, dar în marea lui majoritate a fost descoperit
bulversa!, datorită deselor înmormântări.
194. Târgşoru Vechi, corn. Târgşoru Vechi, jud. Prahova
Cod sit: 130297. 0 1

Colectiv: Alexandru Niculescu - responsabil, Andrei
Măgureanu (IAB), Dan Lichiardopol - responsabil adj.,
Bogdan Ciupercă, Alin Frânculeasa (MJIA Prahova),
Rezervaţia arheologică de la Târgşoru Vechi este
situată la 9 km NV de municipiul Ploieşti, în apropierea satului
Târgşoru Vechi, la dreapta drumului judeţean Ploieşti
Strejnic-Târgşor, întinzându-se pe ambele maluri ale pârâului
Leaota, astăzi colmatat. Pe o suprafaţă de aproximativ 17 ha
au fost identificate mai multe obiective arheologice cuprinzând
nivele de locuire din neolitic, epoca bronzului, Hallstatt, castru
roman cu terme, aşezări din sec. 1 1 - III, V - VII şi VIII - X p.
Chr., necropolă din secolele III-IV p. Chr., de tip Cerneahov,
curte domnească şi târg medieval. Cercetările arheologice de
la Târgşoru Vechi au debutat în anul 1 956, sub conducerea
arheologului Gheorghe Diaconu, continuând până în prezent.
Campania de cercetări arheologice din anul 2003, s
a desfăşurat în perioada iulie-octombrie, beneficiind de fonduri
de la MJIA Prahova şi MCC. in această campanie au fost
continuate cercetările în sectorul B, sector care circumscrie
aria vestică a necropolei de tip Cerneahov şi a doua incintă a
Cu�ii Domneşti, şi au fost reluate cercetările în sectorul D ce
corespunde aşezărilor din secolele 11-111, V-VII şi VIII-X p. Chr.
Obiectivele campaniei din anul 2003 au fost
continuarea cercetării în zona de V a necropolei de tip
Cerneahov, urmărindu-se surprinderea limitei sale din această
parte şi reluarea cercetării celor trei aşezări suprapuse,
apa�inând mileniului 1, identificate şi cercetate parţial în
sectorul D.
in sectorul B a fost finalizată cercetarea secţiunii S
III B, începută in anul 2001 , având orientarea SV - NE, în
lungime de 62 de m şi lată de 2 m, fiind deschisă o nouă
suprafaţă in colţul de NE al celei de-a doua incinte medievale
şi anume caseta 1 3 B având dimensiuni de 8,30 x 6,5 m.
in sectorul D au fost trasate două secţiuni de control
cu scopul de a identifica suprafeţele aferente cercetării
derulate in anii '60 secolului XX, in primul rând secţiunea

magistrală S. 1. Suprafeţele deschise in acest an au fost
denumite ca Secţiunea de control l (S c.l}, orientată NV (310°)
- SE (130°) şi Secţiunea de control 1 1 (S c.ll), orientată
NV(340°) - SE(160°), având următoarele dimensiuni: 120 m
lungime şi 1 ,5 m lăţime S c.l şi 23 m lungime şi 2 m lăţime S
c.ll.
Derularea cercetărilor arheologice de la Târgşoru
Vechi pe durata a patru luni a fost determinată de faptul că
.acordarea permisiunii de cercetare arheologică pe terenul
proprietatea Mănăstirii Turnu " a fost emisă de către Consiliul
Economic al sus numitei mânăstiri abia la data de 22 august,
iar lucrările in sectorul B al rezervaţiei au fost demarate in
aceste condiţii începând cu data de 1 septembrie. De altfel, ca
urmare a atribuirii de către instanţele de judecată (inclusiv de
către Curtea Supremă de Justiţie a României) a suprafeţei de
12,7 ha din teritoriul Rezervaţiei Arheologice Târgşoru Vechi
in proprietatea Mănăstirii Turnu, reinfiinţată in anul 1995,
cercetarea arheologică a cunoscut grave şi numeroase
obstrucţionări, membrilor colectivului nu li s-a permis
derularea cercetărilor arheologice in anul 2002, in ciuda
asigurării unei finanţări importante din partea MJIA Prahova şi
a MCC.
Sectorul B:
Complexul 36, a fost cercetat in secţiunea S III B, in carourile
21 -22, fiind observat la adânc imea de 1 ,30 m. În urma
cercetării, acest complex s-a dovedit a fi un mormânt de
inhumaţie apa�inând necropolei de tip Cerneahov, tiind
numerotat ca M 470, cu o orientare N - S. Groapa
mormântului avea o lungime de 1 ,60 m şi o lăţime de 0,50 m,
adâncindu-se până la -1 ,50 m, conturul său fiind greu vizibil.
Pământul din umplutură avea o pigmentaţie de culoare
negricioasă-verzuie. Corpul defunctului a fost depus în poziţia
decubit dorsal, cu mâinile pe lângă corp, observându-se că
lăţimea gropii a fost mai mică decât ar fi fost necesar, de
aceea corpul a fost uşor "înghesuit" în mormânt. Oasele
scheletului erau foarte friabile, după dimensiunile corpului ar
putea fi vorba de un adolescent sau un tânăr. Acest mormânt
nu a conţinut inventar, singurele obiecte descoperite în
pământul de umplutură fiind un fragment ceramic de mici
dimensiuni şi o bucată de silex.
Complexul E 1 , a fost identificat în caseta 13 B, la o adâncime
ce variază între 0,42 m şi 0,52 m, fiind fundaţiile a una sau
două construcţii realizate din piatră de râu şi cărămizi
fragmentare zidite cu mortar. Acest edificiu, plasat in colţul de
NV al celei de-a doua incinte medievale (faza Constantin
Brâncoveanu), este până în prezent singura construcţie de zid
din această parte a cu�ii domneşti. Complexul este alcătuit
din două fundaţii de zid, paralele, dispuse aproximativ
perpendicular pe latura de NV a curtinei medievale. Una dintre
fundaţii are o lungime de aproximativ 4,7 m, cu lăţimea o
cuprinsă intre 0,6 şi 0,8 m; iar cea de-a doua are lungimea de
4,8 m şi lăţimea intre 0,7 şi 0,9 m. intre cele două ziduri a fost
observată o amenajare, având aspectul unui pavaj, realizată
din cărămizi fragmentare şi pietre de râu, intre care se
găseşte pământ, ce a fost utilizat ca liant, dimensiunile
acesteia fiind de 4,30 x 3,5 m. Materialul arheologic recuperat
din zona acestui edificiu este alcătuit din fragmente ceramice
provenite de la vase de uz casnic in majoritate nesmălţuite,
oale cahlă, cahle decorative şi câteva cuie din fier. Urmează
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ca in campania din anul 2004 să se precizeze in totalitate
traiectul acestor fundaţii ce alcătuiesc Edificiul 1 , precum şi
relaţia cu zidul de incintă, funcţionalitatea şi incadrarea
cronologică.
Sectorul D:
Complexul 1 , a fost identificat in secţiunea S c.l, carou riie 23·
24, observat la adâncimea de 0,50 m şi se inchide la -1 ,83 m,
este o groapă de formă ovală in plan având dimensiunile de
0,76 x 1 ,32 m, ce continuă in profilul de NE al secţiunii.
Umplutura acestui complex este alcătuită din pământ de
culoare neagră-cenuşie, in amestec cu pigment de cărbune şi
fragmente ceramice. Materialul arheologic recoltat din cadrul
acestui complex este alcătuit din fragmente ceramice
provenind de la vase de uz casnic, oale cahle, cahle
decorative şi un cuţit din fier ce se încadrează din punct de
vedere cronologic în secolele XVI-XVII.
Complexul 2. a fost observat in secţiunea S c.l, carourile 25 ·
26, la adâncimea de 0,60 m, continuând până la adâncimea
de 1 ,20 m şi se prezintă ca o groapă de formă aproximativ
rotundă in plan, cu dimensiunile de 1 ,80 x 0,60 m şi continuă
în profilul de NE al secţiunii. Umplutura acestui complex este
alcătuită din pământ de culoare cenuşie, pigment de chirpic şi
materiale ceramice. Materialul arheologic recoltat din cadrul
acestui complex este alcătuit din fragmente ceramice ce
provin de la vase de uz casnic, unele dintre ele fiind smălţuite.
Datare în secolele XVI-XVII.
Complexul 3, a fost identificat in secţiunea S c.l, carourile 39
40, la adâncimea de -0,44 m pe profilul de NE al secţiunii şi
de -0,70 m in grund. Acest complex are o formă rectangulară
in plan, fiind surprins pe o distanţă de 3,1 0 m, continuând sub
ambele profile ale S.c.l. Complexul 3 se adânceşte cu
aproximativ 0,30 m de la nivelul unde a fost observat.
Umplutura acestui complex este alcătuită din pământ de
culoare negricioasă in amestec cu pigment de chirpic, var,
fragmente provenind de la cărămizi medievale, oase de
animale şi pietre. Materialul arheologic recuperat este compus
în totalitate din fragmente ceramice provenind de la vase de
uz casnic, smălţuite sau nu, un fragment de la un pahar din
sticlă de culoare albastră şi oase de animale. Limitele acestui
complex observate în S c.l ne-au determinat să considerăm
că ar putea fi vorba de o construcţie ce a apa�inut târgului
medieval şi care a fost utilizată probabil cândva in perioada
secolelor XV şi XVI.
Complexul 4, a fost surprins in secţiunea S c.l, caroul 58, la
adânc imea de 1 ,02 m şi se adânceşte cu cea. 0,44 m de la
nivelul de surprindere. Este o groapă de formă rotundă in
plan, cu dimensiunile de 1 x 1 ,54 m, ce intră in ambele profile
ale secţiunii. Umplutura este compusă din pământ de culoare
negricioasă, cu pigment de cărbune şi cărămidă. Inventarul
este alcătuit din fragmente ceramice, oase de animale şi
fragmente de cărămidă. Datarea complexului: in secolele XV
XVI.
Complexul 5. observat in secţiunea S c.l, carourile 59-60, la
adâncimea de 0,80 m finalizându-se la -1 ,05 m. Complexul
are o formă rotundă în plan, cu dimensiuni de 1 x 1 , 1 4 m, şi
intră in cele două profile ale S.c.l. Umplutura este alcătuită din
pământ de culoare neagră in amestec cu pigment de cărbune,
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gropilor care aveau ca scop extragerea pământului galben,
fiind apoi utilizată ca groapă menajeră. Acest tip de complex
se datează în sec. XVI-XVII.
Complexul 6, identificat in secţiunea S c.l, carourile 28-29, la
adâncimea de 0,95 m, continuând până la -1 ,76 m şi se
prezintă ca o groapă de formă aproximativ ovală in plan, cu
dimensiuni de 1 x 1 ,84 m, intrând în ambele profile ale
secţiunii. Umplutura gropii este alcătuită din pământ de
culoare neagră cu puternică pigmentaţie de cărbune şi chirpic.
Materialul arheologic recoltat este alcătuit din fragmente
ceramice provenind de la pă�ile inferioare ale unor castroane
modelate la roată şi oale lucrate cu mâna, specifice sec. 11-111
p. Chr.
Complexul 7, a fost cercetat în secţiunea S.c.l, carourile 3132, surprins la adâncimea de 0,50 m, fundul fiind observat la
adânc imea de 1 ,43 m, este o groapă de formă rotundă în
plan, cu dimensiuni de 1 ,90 x 0,84 m şi intră in profilul de SV
al S.c.l. Umplutura complexului 7 era alcătuită din pământ de
culoare neagră, ce conţinea pigment de var, pietricele,
fragmente de cărămidă şi oase de animale. Acest complex
pare să se încadreze în categoria de gropi similare
complexului 5, care se datează larg în cadrul secolelor XVI
XVII.
Complexul 8, identificat în secţiunea S.c.l, carourile 35-36,
surprins la adâncimea de 0,60 m, a fost săpat până la
adâncimea de 1 ,64 m, are o formă ovală in plan, intră în
profilul de SV al secţiunii. Groapa acestui complex are
dimensiunile de 0,80 x 1 ,80 m, având o umplutură alcătuită
din pământ de culoare neagră, în care se întâlnesc fragmente
de cărămidă de mici dimensiuni, pigment de cărbune, lentile
de pământ galben, oase de animale, chirpic şi pietre. Şi acest
complex se încadrează în tipul de groapă ce a avut ca
destinaţie iniţială extragerea pământului galben, apoi fiind
utilizată ca groapă menajeră. Datarea acestui complex, ca şi a
celorlalte similare, in secolele XVI-XVII, este asigurată de
analogia cu alte complexe descoperite în cadrul sectorului 8,
din perimetrul celei de-a doua incinte medievale.
Complexul 9, a fost surprins in secţiunea S c.l, carourile 4142, la adâncimea de 0,90 m, observată până la -1 ,50 m, are o
formă ovală, in plan şi dimensiunile de 1 x 1 m. Groapa
complexului 9 continuă sub ambele profile ale lui S c.l, iar
umplutura sa este alcătuită din pământ de culoare neagră,
pigment de cărămidă, cărbune şi pământ galben. Materialul
arheologic recoltat din pământul de umplutură este alcătuit din
fragmente ceramice provenind de la vase de uz casnic şi oase
de animale. Acest complex a fost iniţial tot o groapă pentru
extragerea pământului galben, ce a fost utilizată după aceea
ca groapă menajeră. Datare in secolele XVI-XVII.
Complexul 1 O, identificat in secţiunea S c.l, carouri le 43-44, la
adâncimea de 0,90 m, adâncindu-se cea. 0,64 m, este o
groapă de formă rotundă, in plan cu dimensiuni de 1 ,16 x 0.60
m,ce intră in profilul de SV al secţiunii S c.l. Groapa acestui
complex conţine o umplutură de pământ de culoare neagră cu
pigment de chirpic şi cărbune. Materialul arheologic recuperat
din acest complex este alcătuit din fragmente ceramice
provenind de la vase modelate cu mâna, ce se încadrează din
punct de vedere cronologic in secolele II-III p. Chr.
Complexul 1 1 , a fost cercetat in secţiu nea S c .l, carourile 4445, la adâncimea de 0,86 m, fundul surprins la -1 ,1 O m. Acest
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complex este o groapă de formă rotundă, în plan cu
dimensiuni de 1 x 0,44 m, ce intră sub profilul de SV al
secţiunii. Umplutura gropii era alcătuită din pământ de culoare
neagră, pigment de cărbune, pigment de cărămidă şi bucăţi
relativ mari de lemn carbonizat. Complexul 1 1 se încadrează
din punct de vedere tipologie şi cronologic în tipul de gropi
destinate extragerii pământului galben, utilizate după aceea
ca gropi menajere, datate în secolele XVI-XVII.
Complexul 12, identificat în secţiunea S c.l, carourile 45-46. la
adâncimea de 0,90 m, se adânceşte aproximativ 0,30 m, are
o formă rotundă, în plan cu dimensiuni de 1 ,32 x 0,52 m,
intrând în profilul de NE al secţiunii S.c.l. Groapa acestui
complex conţinea o umplutură de pământ negru cu pigment
de cărbune, cărămidă mărunţită şi var fără material
arheologic. Acest complex este similar cu cel anterior, data! în
secolele XVI-XVII.
Complexul 13. a fost surprins în secţiunea S c.l, caroul 42, la
adâncimea de 1 ,52 m şi continuă până la -1 , 70 m, este o
groapă de formă rotundă în plan, cu dimensiuni de 0,7 x 0.4
m, intră în profilul de NE al secţiunii S c.l. Umplutura acestui
complex este compusă din pământ de culoare cenuşie cu
pigment de cărbune, pigment de chirpic. Inventarul
complexului 13 este alcătuit din câteva fragmente ceramice de
la vase modelate cu mâna, hallstatliene.
Complexul 14, a fost cercetat în secţiunea S.c.l, carourile 4445, la adâncimea de 0,88 m, fundul fiind surprins la -1 ,30 m,
are o formă rotundă cu dimensiuni de 1 ,04 x 0,72 m.
Umplutura gropii complexului 14 era alcătuită din pământ de
culoare cenuşie, în care au fost descoperite fragmente
ceramice ce se încadrează din punct de vedere cronologic în
epoca bronzului.
Complexul 1 5. a fost identificat în secţiunea S c.l, carourile 45
- 46, la adâncimea de 0,90 m, şi continua aproximativ 0,85 m
de la nivelul de surprindere, avea o groapă de formă
aproximativ rotundă, cu dimensiunile de 0,32 x 0,35 m, a cărei
umplutură era alcătuită din pământ de culoare cenuşie.
Materialul ceramic recuperat este alcătuit din fragmente
ceramice modelate cu mâna, provenind de la vase de epoca
bronzului.
Complexul 1 6, a fost cercetat în secţiunea S c.l, caroul 52, la
adâncimea de 1 ,02 m, fundul fiind surprins la -1 ,55 m, este o
groapă de formă aproximativ rotundă, cu dimensiuni de 1 ,60 x
0,80 m, intră în profilul de SV al secţiunii. Umplutura gropii
acestui complex este alcătuită din pământ de culoare cenuşie
şi conţinea fragmente ceramice modelate cu mâna, provenind
de la vase ce se încadrează cronologic în epoca bronzului.
in afară de complexele prezentate mai sus, în cadrul
cercetărilor arheologice desfăşurate în sectorul D al
Rezervaţiei Arheologice de la Târgşoru Vechi au fost
observate câteva zone de concentrare a materialului
arheologic (fragmente ceramice). fără a se observa limite de
complexe. Ca ipoteză de lucru, în momentul actual nu
excludem posibilitatea ca cel puţin in unele cazuri să avem
complexe care au fost distruse sau deranjate în perioada
medievală de către locuitorii târgului.
O astfel de zonă a fost cercetată în secţiunea S.c.l,
carourile 27-31 , unde, la adâncimea de -0,40 - 0,72 m, a fost
recuperată o cantitate mare de fragmente ceramice specifice
secolelor 11-111 p. Chr. Materialul ceramic provenit din această

zonă este alcătuit din fragmente de vase modelate cu mâna,
dar şi modelate la roată, confecţionate dintr-o pastă de bună
calitate, de culoare cenuşie, cunoscută ca tip .,ciment".
Împreună cu materialul ceramic a fost recoltată şi o cantitate
mare de chirpic, inclusiv bucăţi mari de lipitură cu impresiuni
de nuiele, provenind de la pereţii unor locuinţe. in acest caz
considerăm că este probabil vorba de un spaţiu situat în
apropierea unor locuinţe aparţinând aşezării din secolele 1 1-111
p. Chr.
În carourile 9-1 1 , ale S c.ll, la adâncimea de 0,45-0,55 m, a
fost recuperată o cantitate foarte mare de material ceramic
provenind în cea mai mare parte de la vase modelate cu
mâna, specifice sec. 11 - III p. Chr. Nici în acest caz nu a fost
observată existenţa unor limite clare de complex. Ulterior, în
caroul 12 al secţiunii S.c.ll, la 0,40 m de zona în discuţie şi la
adâncimea de 0,70 m, a fost identificat colţul unei locuin!e ce
urmează a fi cercetată în campania viitoare.
În campania din anul 2004 urmează a se continua
cercetările în perimetrul necropolei de tip Cerneahov, pentru a
se surprinde limitele acesteia, precum şi în colţul de nord-est
al celei de-a doua incinte a Curţii Domneşti, unde trebuie
clarificate problemele legate de edificiul descoperit în
campania din anul 2003. Paralel, va continua cercetarea
aşezărilor din mileniu l i aflate în sectorul D.
Într-un viitor care sperăm să nu fie foarte îndepărtat,
rezervaţia arheologică de la Târgşoru Vechi trebuie să se
constituie într-un parc arheologic, in cadrul căruia să se pună
în valoare atât monumentele medievale (curtea domnească,
bisericile), cât şi celelalte vestigii aparţinând perioadelor mai
vechi. Acest proiect trebuie să plece de la o premiză simplă, şi
anume că prioritatea este de a conserva şi pune în valoare
bogăţia de monumente ce acoperă o marjă largă de perioade
şi nu administrarea eficientă din punct de vedere economic a
unui teritoriu. Faptul că terenul viitorului parc se află în
proprietatea mai multor instituţii ar putea constitui un obstacol
care poate fi trecut prin înţelepciune şi negocieri.
Planşa 69.
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Abstract
In 1 956 have begun, under the leadership of Gheorghe
Diaconu, the archaeological excavations at Târgşoru Vechi,
situated 9 km north-west from the town of Ploieşti.
The objectives of the 2003 archaeological campaign
were to excavate the west part of the Sântana de Mureş
Cerneahov (SMC) cemetery ( 8 sector) and restart, after a
long break, the research of the settlements !rom the 1
millennium ("D" sector).
In the 8 sector we finalized section S.IIIB, started
in 2001 (62 x 2 m), being documented an inhumation grave

343
www.cimec.ro

"

"

"

"

st

C rc r ! ICa

c e �cet ă r 1 l o r

a:heo!ol)tce d i n R o m {w : a

(SMC) and also opened a new area in the North-East corner
of the second medieval courtyard (8 .30 x 6.5 m), where
appeared the ruins of one or two buildings from the 171h - 1 8:h
centuries.
In the "D" sector were traced two control trenches in
order to identify the excavations dating from the sixties,
especially the main ditch SI. Also we documented 16
archaeological complexes dating from the Bronze Age,
Hallstatt, 2nd - 3'd centuries A.D. and mediaeval (161h - 1 71h
centuries).
1 95. Târgu Frumos, jud. laşi
Punct: Baza Pătule
Cod sit: 95480.01

Colectiv: Dumitru D. Boghian - responsabil (UŞtcM Suceava),
Vasile Cotiugă, Sergiu Haimovici, George Sodi (UAIC laşi) şi
Lăcrămioara lstina (CM Bacău).
Fonduri: Fundaţia " Cucuteni pentru mileniul III " .
În perioada 30 iunie-16 august 2003 au continuat
cercetările arheologice sistematice pe şantierul arheologic
şcoală de la Târgu Frumos Baza Pătule" (a XIV-a campanie),
cu participarea studenţilor " practicanţi de la Facultăţile de
Istorie ale UAIC laşi şi UŞtcM Suceava. La cercetări au mai
participat, pentru o săptămână, cursanţii Şcolii internaţionale
de vară de arheozoologie (din România, Olanda, Italia),
organizată de Facultăţile de Biologie şi Istorie ale UAIC laşi,
care au efectuat determinări osteologice la faţa locului. De
asemenea, şantierul a fost vizitat de o grupă de studenţi de la
Universitatea din Berlin (Seminarul de Preistorie), sub
conducerea praf. dr. Bernhard Hănsel.
Cercetarea din anul 2003, care a urmărit
completarea datelor referitoare la planimetria celei mai întinse
aşezări Precucuteni III din România, s-a concentrat în sectorul
A, pe care intenţionam să-I explorăm integral. Au fost
investigate şirurile de casete 8-G/5, A-G/6 şi A-G/1 1-12, cu o
suprafaţă totală de aproximativ 1 90 m2, continuând cercetarea
unor complexe arheologice depistate prin săpăturile
anterioare (locuinţe şi gropi menajere), identificate pe trasele
şanţurilor S.l şi S.IV.
Astfel, în casetele 8-G/5-6 a continuat investigarea
locuinţelor nr. 2 şi 6, identificate, în partea nordică a sectorului
A, încă din primele campanii. Pentru L 2, din ultimul nivel de
locuire, care fusese cercetată pe mai mult de trei sferturi din
suprafaţa ei, s-a stabilit integral marginea de S, dimensiunile
răspândirii resturilor locuinţei putând fi apreciate la
aproximativ 12 x 1 1 m. În interiorul locuinţei, în partea sud
vestică s-a descoperit o nouă zonă (în afară de cea de la N de
vatră, descoperită în 1991) cu mai multe pietre de dimensiuni
şi forme diferite, unele provenind de la râşniţe, precum şi o
cantitate foarte mare de fragmente ceramice (se remarcă
resturile unui vas mare de provizii) şi osteologice, între care şi
un craniu de câine). Probabil că in această parte a locuinţei, la
mică distanţă de vatră şi de vechea zonă cu râşniţe, se afla o
zonă de preparare a hranei, fără a putea spune dacă a existat
o relaţie între această destinaţie a complexului de pietre şi
craniul de câine.
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În nivelul al 11-lea, în casetele F-G/5-6 a continuat
cercetarea jumătăţii vestice a locuinţei L 6, de la care s-au
păstrat numeroase lutuieli de perete, fragmente ceramice şi
osteologice, unelte de piatră, silex şi os. Se remarcă faptul că
in partea de S a casetelor F-G/6 au fost descoperite bucăţi
mari de lipitură, care par să provină de la baza peretelui sudic
al locuinţei. În interiorul acesteia au fost descoperite două
complexe deosebite. Unul este reprezentat de o aglomerare
de 14 pietre de dimensiuni variabile, colţuroase sau păstrând
marginea rotunjită natural, ceea ce ne determină să
presupunem că au provenit, probabil, de la râşniţe sparte şi
depozitate în această parte a locuinţei, pentru a fi utilizate
ulterior ca nicovala. Al doilea complex era alcătuit dintr-o
piatră plată de dimensiuni medii, lângă care se găsea un corn
de cerb doborât, ce prezenta două tăieturi intenţionate pe
ramul de gheaţă: una spre vârf, obţinându-se un mâner de 19
cm lungime pe exterior, şi a doua spre rozetă, fără însă să se
fi realizat debitarea. Presupunem că acest complex ar putea
reprezenta un atelier de debitare şi prelucrare a cornului.
Ţinând seama de faptul că resturile locuinţei sunt dispersate
pe o lungime de peste 1 B m, nu este exclus ca aceasta să fi
fost compartimentată. Din păcate, nu putem avea o imagine
globală, deoarece o parte a locuinţei continuă sub un pătul.
Tot în şirurile de casete A-G/5-6, au fost descoperite
gropile 47, 49, 50 şi 51 .
Groapa 47 a fost identificată în casetele A 6/8 5-6, având
formă ovală (axul lung pe direcţia E - V), cu diametru! maxim
la partea superioară de 3,25 m, care, la adâncimea de 1 ,35 m,
s-a redus la 2,1 5 m, modificându-şi orientarea pe direcţia N S. Fundul gropii se găsea in colţul de NV al casetei 8 6, unde
ajungea la -1 ,55 m de la nivelul actual. A fost săpată, cel mai
probabil, de la partea superioară a nivelului 11, la aproximativ 2
m de colţul SE al locuinţei nr. 5. Spre VSV, a intersectat Gr.
50, ambele aflându-se sub locuinţa nr. 2. În umplutură s-au
găsit numeroase fragmente ceramice de la vase întregibile,
câteva cu urme de pictură roşie crudă, materiale osteologice,
pietre, spărturi mozaicale de vatră, lipituri de perete etc. Dintre
piesele deosebite, remarcăm o epifiză posterioară, neepifizată
încă (lamă), a unui corp de vertebră opistocelică din regiunea
cervicală a unui bovideu deja matur (probabil Bos primigenius,
în vârstă de mai puţin de 4-5 ani), potrivit determinărilor praf.
dr. Sergiu Haimovici; epifiza prezintă urme de pigment roşu.
Probabil că lamela (epifiza), care pentru a fi desprinsă de
corpul vertebrei a trebuit, în prealabil, să fie fiartă, pentru a se
înmuia cartilajul, a fost folosită ca recipient pentru prepararea
culorii roşii.
Groapa 49 a fost identificată în casetele E-F/6, fiind săpată din
nivelului 1. La partea superioară a avut o formă ovală, cu
diametru! E - V de 3,45 m, în profil prezentând o formă uşor
tronconică. În umplutura sa, alcătuită dintr-un pământ brun
închis, s-au descoperit: cenuşă, puţini cărbuni, câteva lutuieli
arse la roşu sau galben, un fel de lutuială nearsă, galbenă
verzuie, cu urme de paie in compoziţie (provenind probabil de
la o construcţie sau o refacere), numeroase oase, intre care şi
un corn "lepădat" de cerb, fragmente ceramice decorate cu
motive incizate, unele asociate cu pictură roşie crudă şi/sau
incrustate cu alb.
Groapa 50, de formă ovală, a fost cercetată în caseta N6, de
la -0,90 m (baza nivelului 11), cea mai mare parte a sa fiind
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Groapa 48 a fost identificată in casetele A-8/12, fiind săpată
de la partea superioară a nivelului 11 (-0,72 m). Jumătatea
sudică a gropii fusese identificată şi cercetată in campania
2002. A avut o formă ovală, cu diametru! maxim, pe direcţia E
- V, de 2,60 m. În umplutura sa au fost descoperite
numeroase fragmente ceramice şi resturi de oase.
Analiza preliminară a materialelor arheologice
descoperite in această campanie permite doar câteva
observatii.' Astfel, ceramica, foarte fragmentară, se inscrie în
tipologia categoriilor şi formelor fazei a III-a a culturii
Precucuteni. Am constatat prezenţa mai numeroasă a
fragmentelor ceramice provenind de la vase din categoria
grosieră, cu deosebire in zona complexelor gospodăreşti. Din
categoria semifină şi fină remarcăm mai multe fragmente
ceramice incizate şi pictate cu roşu crud, cu deosebire in
interiorul benzilor incizate. Pe unele fragmente, motivele
incizate au fost incrustate cu alb. Au mai fost descoperite:
butoane de capac; un fragment de la un vas cu tub de
scurgere, decorat cu incizii, mai multe fragmente de cozi de
linguri, unele tratate în manieră antropomorfă.
Cea mai remarcabilă descoperire ceramică o
reprezintă două fragmente, realizate dintr-o pastă amestecată
cu cioburi pisate, tipică pentru cultura Precucuteni, provenind,
probabil, de la o piesă de tip "bărcuţă". Chiar dacă, până in
prezent, nu s-a reuşit reconstituirea globală, piesa pare a
avea forma unei tipsii ovale, cu fundul drept şi marginea, cu o
înălţime cuprinsă intre 2,8 şi 3,2 cm, uşor adusă spre interior.
Unul dintre fragmente, "prova", are aplicată, la partea
superioară a marginii, o protomă de bovideu, foarte realist
tratată (din păcate, un corn nu se mai păstrează). La celălalt
fragment, "pupa" , marginea, de asemenea suprainălţală,
prezintă două vârfuri rotunjite, ca un fel de corniţe.
Plastica de lut se inscrie şi ea in tipologia clasică a
culturii Precucuteni, faza a III-a. Alături de statuete
antropomorfe feminine, în cea mai mare parte fragmentare,
decorate cu incizii şi împunsături, s-au mai descoperit:
fragmente de statuete zoomorfe, protome zoomorfe şi două
picioare masive de la mese-altar.
Tot în campania din 2003 s-a descoperit şi o
fusaiolă, realizată dintr-un fragment ceramic. Descoperirea
este importantă, pentru că, în general, în aşezările
precucuteniene descoperirile de fusaiole sunt foarte rare.
Uneltele de os sunt puţine şi constau din
străpungătoare (ace), realizate pe diafize şi şlefuitoare pe
metapodale şi astragale de bovine. Cele mai numeroase
unelte sunt cele cioplite din silex (671 ). Din analiza acestora
se constată preponderenţa folosirii silexului de Prut (90,46%),
urmat de silexul zis "balcanic" (4,77%) şi silexul de Nistru
(4,62%). Două piese au fost lucrate din silex central
moldovenesc. Dintre tipurile întâlnite, cele mai numeroase
sunt lamele neretuşate şi gratoarele pe lamă. Alături de
aceste tipuri principale, în campania din 2003 au mai fost
descoperite: lame retuşate, lame cu urme de lustru, lame cu
encoche, o lamă cu trunchiere retuşată, gratoare pe aşchii,
gratoare duble, un gratoar circular, vârfuri-străpungăloare pe
aşchii, neretuşate, vârfuri-străpungătoare pe lamă, retuşate,
răzuitoare, vârfuri de săgeată şi suliţă, burine, aşchii retuşate
şi neretuşate. Remarcăm descoperirea unor unelte duble,
între care o piesă realizată pe o lamă de silex zis "balcanic",

tăiată de Gr. 47. în partea centrală, alături de alte resturi
arheologice (fragmente ceramice, pietre de la râşniţe sparte,
oase), a fost descoperit un fragment de coloană vertebrală de
bovideu, in conexiune anatomică. Groapa se adâncea spre
marginea ei sud-estică, fundul găsindu-se la -1 ,30 m de la
nivelul actual.
Groapa 51 a fost identificată in casetele F-G/6, continuându
se spre S şi E, urmând să fie exploatată in intregime in
campania viitoare. A fost săpată tot din nivelul 1, având
probabil o formă ovală şi fundul destul de plat, care atinge
adâncimea de 1 ,64 m.
Gropile 49 şi 51 au fost suprapuse de resturile
locuintei nr. 6.
· În partea central-sudică a sectorului A (casetele AG/1 1-12) a continuat cercetarea vestigiilor locuinţei nr. 3,
aparţinând nivelului 11 , identificată încă din primii ani de
săpătură, in S. 1 şi S. IV. Resturile acesteia au apărut de la O,
60m, fiind prezente în casetele 8-E/1 1 şi in jumătatea nordică
a casetelor 8-E/1 2. Se remarcă prezenţa a numeroase lutuieli
de perete, dintre care unele cu amprente de pari; nu este
exclus ca unele lutuieli să provină de la un fragment de podea
cu structură de bârne despicate.
În partea de S a casetelor 8-F/1 2, tot în nivelul li, s
a delimitat marginea nordică a locuinţei nr. 4, care a avut o
formă dreptunghiulară, resturile ei fiind răspândite pe o
suprafaţă de aproximativ 1 2 x 7 m.
De asemenea, a continuat cercetarea, în casetele
F-G/1 1 -1 2, a complexului descoperit în campania anterioară
in casetele F-G/1 3-14, în nivelul 11. Acesta apare ca o
aglomerare de materiale arheologice: oase de animale,
fragmente de râşniţe, nicovale, percutoare/zdrobitoare,
fragmente ceramice, dintre care unul provine de la un vas
suport de o formă mai deosebită (ovală), precum şi un
fragment de la partea superioară a unui vas (ceaşcă),
prevăzut cu o toartă, pe care s-a aplicat o statuetă
antropomorfă feminină in poziţie şezândă; partea superioară a
statuetei a fost ruptă din vechime. Alături de acestea, s-au
descoperit lipituri de vatră şi lipituri mărunte sau mai mari de
perete, dispersate, ceea ce ne determină să credem că ne
afiăm, probabil, in faţa unei noi locuinţe, pe care o notăm
provizoriu cu L. 1 3.
Şi in această parte a sectorului A au fost cercetate
mai multe gropi. A continuat investigarea gropii nr. 10,
identificată prima dată in S. 1, la baza nivelului 1 1 . De formă
ovală, groapa avea fundul denivelat, adâncindu-se până la
1 ,20 m. Ca inventar, groapa conţinea, într-un pământ brun,
fragmente ceramice şi osteologice, lipituri de vatră, câteva
aşchii şi unelte de silex, fragmente de râşniţe şi nicovale.
Groapa 44 avea o formă circular-ovală neregulată, fiind
săpată probabil de la baza nivelului III. Se adâncea până la
1 , 1 O m, umplutura sa fiind formată din fragmente ceramice,
materiale osteologice, câteva pietre de mici dimensiuni, lipituri
de perete răzleţe etc.
Groapa 45 se prezintă ca o alveolare, săpată de la baza
nivelului III, care se adânceşte până la 1 ,05- 1 , 1 0 m, având
fundul puţin denivelat. A fost umplută cu fragmente ceramice,
materiale osteologice, câteva pietre de mici dimensiuni, lipituri
de perete etc.
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care la un capăt este prelucrată, prin retuşe, ca vârf, iar la
celălalt capăt ca gratoar. S-au mai descoperit şase nuclee de
silex, precum şi patru percutoare realizate din nuclee de silex.
Uneltele de piatră şlefuită sunt mai puţine,
majoritatea fiind fragmentare. Pentru realizarea lor, cel mai
frecvent s-a folosit marna bituminoasă, dar întâlnim şi piese
de gresie. Ca tipuri, întâlnim topoare trapezoidale neperforate,
Iesle, precum şi eboşe in diferite stadii de prelucrare.
În campania viitoare se va continua cercetarea
exhaustivă a sectorului A, reprezentativ pentru planimetria
complexelor de locui re din aşezare.

redusă. Acest tip de cărămidă este preponderent folosită in a
doua jumătate a secolului XX.
la o adâncime de 0,53 m am identificat un al doilea nivel de
călcare. La construcţia drumului s-au folosit cărămizi bine
arse, compacte de culoare roşu inchis. Cărămizile erau mai
rezistente la umezeală, dar presupunem că erau afectate de
trafic şi de aceea a fost refăcut mai târziu drumul. Materialul
arheologic descoperit deasupra acestui nivel era
preponderent din a doua jumătate a secolului XVII şi sec.
XVIII. Probabil am identificat un nivel de călcare care datează
din a mijlocul secolului XVII şi funcţiona in continuare in sec.
XVIII, folosit şi de armata austriacă, care folosea cetatea in
sec. XVIII XIX.
- sub acest nivel de drum, la o adâncime de -Q,88 m am
identificat ruinele şi dărămăturile unei case din sec. XVII.
Casa era demolată in sec. XVIII, când armata austriacă a
preluat forţat cetatea de la orăşeni, clădirile din interiorul
cetăţii erau demolate iar cetatea era transformată intr-o
garnizoană austriacă. Nivelul casei este bine datat cu cahle
provenind din secolul XVII, pe o cahlă fragmentară s-a păstrat
anul XVI.
la -1 ,26 m s-a păstrat un nivel de călcare anterior secolului
XVII, pe care, pe baza ceramicii l-am putut data în a doua
jumătate a secolului XVI inceputul secolului XVII.
intre stratul de -1 ,26 m şi până la adâncimea de 1 ,68 am
găsit material ceramic răsfira! preponderent din epoca
bronzului şi câteva fragmente din secolul XVI.
C 2. Caseta 2 era situat la sud vest de C 1 . Prin C2 am
urmărit să verificăm dacă putem surprinde urmele casei din C
1.
la o adâncime de 0,58 m am surprins un drum confecţionat
din cărămidă, peste care am găsit material ceramic, cahle,
cuie care se datează in sec. XVII şi prima jumătate a secolului
XVIII, indicând că casa descoperită in C 1 se afla lângă una
dintre arterele principale ale oraşului de sec. XVII.
- intre -Q,72 m şi -Q,88 m am identificat un strat cu ceramică
preistorică atipică.
- la -Q,88 m am dat de sol viu.
�- este situat la NE de turnul porţii. Direcţionat NV - SE (5 x
2 m). Colţul nord-vestic al secţiunii este tăiat de o conductă de
canalizare care provine din anii 1950 este nefuncţionabil.
- până la adâncimea de 1 ,46 m avem umpluturi din sec. XX
(ad. O, 1 0-0, 60 m) şi XIX (·0,60 -1 ,40 m). Gropile de gunoi prin
compoziţia materialului descoperit (ceramică, oase, sticlărie,
fier, capete de pipă) provin din sec. XIX, conţin un material
bogat de sec. XVIII (cahle, capete de pipă, ceramică).
- la -1 ,40 m incepe un strat de lut gălbui gros de aproximativ
0,30 m care probabil provine de la demolarea unei case,
deoarece la adâncimea de 1 ,78 m am descoperit pavimentul
unei case de secol XVII. Pavimentul mixt este compus dintr
un substrat de lut (O, 1 O m) peste care s-au aşezat cărămizi
având dimensiunile de 0,30 x O, 1 4 m, 0,22 x O, 12 m, 0,26 x
O, 15 m. Pe lângă cărămizi s-au folosit şi dale de piatră.
Deasupra acestei podele s-au descoperit cahle, ceramică
smălţuită şi cuie din secolul XVII.
- intre -1 ,85 m şi -1 ,92 m era un strat cu material ceramic
predominant preistoric, ceramica fiind atipică. Sub acest strat
am identificat solul viu (·1 ,95 m).
S 2 (10 m x 2,5 m) Situat paralel cu gardul bisericii reformate:
•

Resume:

•

Les fouilles de 2003 ont ete effectuees dans le
secteur A de le vaste habitat (environ 1 O ha) appartenant a la
culture Precucuteni. On a investigue une surface a peu pres
1 90m2, ou les vestiges de cinq habitation (nos. 2, 3, 4, 6, 13)
et de huit fosses (nos. 1 0, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51 ).
1 96. Târgu Mureş, jud. Mureş
Punct: Cetate
Cod sit: 1 14328.03

·

Colectiv: Nicoleta Man, Soos Zoltan (MJ Mureş)

·

Săpăturile arheologice din cetate au vizat partea
nord-estică a cetăţii şi zona de lângă turnul porţii. Pe lângă
cercetările cu caracter de descărcare am continuat din surse
proprii cercetările sistematice din zona mănăstirii franciscane.
Secţiunile şi casetele pentru descărcarea de sarcină
arheologică au fost amplasate cum urmează:
- C 1 , (caseta) lângă clădirea direcţiunii din cetate, casa
sculptorilor, având dimensiunile de 1 ,5 x 3 m, orientat E · V.
- C 2, la 8 m S de casa sculptorilor, in vecinătatea C 1 , având
dimensiunile 2,5 x 2,5 m.
- S 1, situat la NE de turnul porţii, având dimensiunile de 2 x 5
m.
Secţiunile şi casetele din cadrul săpăturilor
sistematice:
- S 2, situat lângă gardul bisericii reformate, paralel cu
aceasta la o distanţă de 6 m, având dimensiunile de 1 O x 2,5
m, orientat E - V.
- C 3, se afla lângă S 2 la o distanţă de 0,5 m pe partea
sudică a acestea, având dimensiunile de 2,5 x 3 m, orientat E
- V.
- S 3, situat lângă S 2, pe partea nordică a acestea, având
dimensiunile de 2,5 x 6 m, lăsând un martor de 0,5 m intre S 2
şi S 3. S 3 era orientat E · V, paralel cu S 2.
- S 4, perpendicular pe S 2, având un martor de 0,5 m între S
2 şi S 4, la V de S 3 lăsând un martor de 1 ,5 m intre S 3 şi S
4, având dimensiunile de 2,5 x 8 m, orientat N S.
U în partea superioară a casetei 1 am identificat două
nivele succesive de drumuri, ambele fiind făcute din cărămidă:
- primul nivel de drum se afla la o adâncime de 0,35 m. După
tipul şi calitatea cărămizii folosite la pavarea drumului am
stabilit că acest nivel de drum provine din a doua jumătate a
secolului XX. Cărămizile aveau culoarea de roşu deschis, iar
soliditatea şi rezistenţa cărămizilor faţă de umezeală este

·

•
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- la adâncimea de O, 10-0,50 m era un strat de umplutură din
sec. XVIII, întretăia! de mai multe gropi din secolul XX. O
groapă de gunoi s-a găsit in caroul 10, iar in carourile 6-7 am
dat de urmele unui şanţ - probabil urmele unei secţiuni din
1967.
- la -0,60 m în caroul 5 am identificat o podea de cărămidă
din secolul XV, care aparţinea de mănăstire. La E de această
podea (0,20 m) am identificat un negativ de zid (carourile 4-5)
care mergea până la adâncimea de 1 ,95 m; nega tivul de zid
(Z 1) mergea paralel cu pavajul de cărămidă. În caroul 4 pe
partea de N a secţiunii am identificat un alt zid (Z 2) care se
lega de Z 1 şi era orientat E - V. În umplutura zidului am găsit
un material bogat din prima jumătate a secolului XVI.
- in partea vestică a secţiunii, lângă podea, caroul 6, am
identificat un mormânt la o adâncime de 1 ,60 m. Mormântul
este anterior pavajului de cărămidă, mormântul fiind tăiat de
pavaj. În carourile 7-8 era o umplutură din sec. 17, conţinând
un material arheologic sărac.
- în carourile 9-1 O, la o adâncime de 1 ,56 m am identificat
podeaua unei case din epoca bronzului. Materialul arheologic
consta in material osteologie şi ceramică atipică în majoritate.
După fragmentele ceramice situl aparţinea culturii Gava.
C 3. (2,5 x 3 m) Situat intre S 2 şi gardul bisericii reformate.
Prin C 3 am urmărit pavajul medieval de cărămidă. În caroul
2-3 am identificat podeaua la adâncimea de 0,60 m. La V de
podea am identificat urmele şanţului din 1960.
- la E de podea se continua negativul de zid, până la
adâncimea de 1 ,90 m. Până la adâncimea de 1 ,60 m
negativul de zid era deranjat de o săpătură anterioară.
- de la -1 ,90 m, până la -2,25 m am identificat un strat din
epoca fierului, Hallstatt timpuriu.
- de la -2,25 m până la -2,52 m am identificat un strat din
epoca bronzului, identificând material ceramic din cultura
Gava şi Coţofeni
- de la -2,52 m până la -2,82 m am identificat un strat
apa�inând culturii Criş din epoca neolitică
- sub -2,82 era solul viu, ne-am adâncit până la -2,90 m.
S 3. (6 x 2 m) Orientat E - V, paralel cu S 2, pe partea nordică
a acestuia. Am lăsat un martor de 0,50 m. Capătul estic
porneşte de la aceeaşi carou a lui S 2. Am urmărit negativul
de zid (Z 1 ), precum şi pavajul de cărămidă. S 3 pa�ial se
suprapunea cu S 1 O din săpături le din 2001 .
- în carourile 2-3 se continua negativul de zid (având direcţia
N - S) la adâncimea de 0,56-1 ,92 m.
- la E de negativul de zid se afla o altă umplutură in carourile
1-2, la adâncimea de 0,52 m până la -1 ,68 m. În caroul 1 la o
adâncime de 1 ,64 m am identificat un zid făcut din cărămidă.
(Z 3)
- la V de negativul de zid în carourile 2-3-4-5 am identificat o
fundaţie de zid (Z 4) care era perpendicular pe Z 1 . Între Z 4 şi
profilul sudic în careurile 3-4-5 am identificat o groapă de
gunoi, având 3 m L, 1 m 1 şi 1 ,80 m h. Groapa conţinea un
material bogat de ceramică medievală, material osteologie
uman şi de animale, sticlărie, fier, obiecte de bronz datate cu
trei monezi. În partea inferioară a gropii am găsit urme de
înmormântare, de unde provine şi moneda din secolul XIV. în
groapă s-a găsit o cantitate însemnată de lemn carbonizat,
creând un strat compact în caroul 5-6.
- nivelul de arsură era la -1 ,52 m având o grosime de 0,20 m.

- sub nivelul de arsură am găsit material ceramic roman,
nederanjat de amenajările medievale deşi nu am descoperit
nici un sit care s-ar putea lega de acest material. Împreună cu
materialul ceramic roman am găsit şi material ceramic din
epoca bronzului.
S 4. (8 x 2,5 m) Orientat N - S, perpendicular pe S 2, a pornit
Ciei"a caroul 10 al acestuia. în profil s-au păstrat două negative
de ziduri unul fiind continuarea lui Z 4 din S 3, iar la cea. 3 m
N de acesta am identificat un al doilea negativ de zid (Z 5). S
4 reprezintă cel mai bine gradul de distrugere a mănăstirii.
- între Z 4 şi Z 5 (careul 2, 3, 4) la o adâncime de 0,50 m am
descoperit un strat de dărâmătură, care probabil provine din
bolta încăperii, având o lăţime de 0,40 m, în care s-a găsit o
bucată întreagă de nervură gotică din cărămidă.
- sub nivelul de dărâmătură (careul 3, 4) am găsit o groapă
care conţinea material arheologic din sec. XII, dovedind
existenţa unei localităţi din acest secol. Groapa este situată la
adâncimea de 1 ,02-1 ,74 m. În 2001 în secţiunea S 10 am
identificat o locuinţă de sec. XII.
- de la adâncimea de 1 ,74 m până la adâncimea de 2,70 m
sunt straturi preistorice. De la -1 ,74 m până la -2,20 m este
un strat care conţine material din perioada Hallstatt A şi din
epoca bronzului, cultura Gava.
- de la -2,20, până la -2,70 m este un strat care conţine
material din prima fază a epocii bronzului şi din epoca
neolitică, cultura Criş.
- în careurile 5, 6, 7, 8 până la adâncimea de -1 ,80 m se
găsesc straturi consecutive de dărâmătură după cum
urmează:
- la adâncimea de 0,20 m respectiv 0,58 m adâncimea
maximă şi 0,42 m adâncimea minimă am identificat un strat
de dărâmătură de la începutul secolului XVIII.
- la adâncimea de 0,58 m şi 1 ,20 m am identificat un strat de
dărâmătură din secolul XVII.
- la adâncimea de 1 ,20 m şi 1 ,80 m am identificat un strat de
dărâmătură de la sfârşitul secolului XVI, începutul secolului
XVII.
Mănăstirea Franciscană
O parte din structurile mănăstirii franciscane au fost
identificate încă pe durata campaniilor arheologice din 1999,
2001 . A fost identificat zidul nordic al aripii nordice (1 999),
zidul estic a aripii nordice (2001 , Z 4) şi două ziduri interioare
paralele, făcute din cărămidă, având o lăţime de O, 1 8 m
(2001 ). Descoperirile parţiale atunci însă nu ne-au permis să
înţelegem exact legătura între aceste ziduri şi prin urmare nu
puteam clarifica planul mănăstirii.
Săpăturile din 2003 au urmărit clarificarea planului
mănăstirii pentru care am trecut la cercetare exhaustivă,
deschizând o suprafaţă mai mare. Prin urmare am reuşit să
identificăm legătura dintre structurile descoperite anterior, dar
în aceeaşi timp am identificat părţi necunoscute până acum
din fosta mănăstire.
Am descoperit cea mai timpurie fază a mănăstirii în
S 3 şi în martorul de 0,50 m intre S 3 şi S 2. Aici am identificat
un strat de distrugere prin incendiu. Materialul de construcţie
consta din lespezi de piatră folosiţi ca pavaj şi ţigle folosite la
acoperiş. Sub stratul de ardere am identificat trei urme de
stâlpi având un diametru de cea. 0,10 m. Acesta probabil
provenea de la un gard, lângă care se afla clădirea propriu-
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zisă. După monedele descoperite în acest nivel clădirea a
funcţionat în a doua jumătate a secolului XIV, incendiul a
survenit probabil la sfârşitul secolului XIV. Monedele
identificate provin din perioada regelui Ludovic cel Mare. În
stratul de distrugere am găsit o cantitate însemnată de
ceramică, oase de animale respectiv umane, care erau
dinaintea construcţiei de lemn şi erau deranjate de aceasta.
Materialul bogat din acest start va fi descris la materiale
arheologice.
Negativul de zid Z 1 am identificat în S 2, S 3, C 3
asta fiind zidul vestic a aripii estice care porneşte de la fosta
capelă (1 999) dar încă nu am descoperit capătul nordic al
zidului. Porţiunea descoperită are o lungime de aproximativ 19
m. Paralel cu acest zid pe partea exterioară, deci vestică, am
găsit un pavaj din cărămidă. Pavajul a fost identificat în S 2 şi
C 3, orientat N - S, asigura legătura dintre capelă şi aripa
nordică a mănăstirii. Pavajul se termină in S 3 cu cea. 1 m
înaintea zidului aripii nordice (Z 4). Pe această porţiune
cărămizile lipsesc se poate observa doar patul de nisip argilos
a pavajului.
Zidul Z 2 este perpendicular pe Z 1 (S 2, careul 1 2). orientat E - V, este în interiorul aripii estice, este zid de
rezistenţă, are lăţimea de 0,80 m. Z 2 s-a păstrat la nivel de
fundaţie, ceea mai mare parte din zid a fost scos. Materia
primă folosită este piatră de râu şi bucăţi de cărămidă.
Săpăturile din 2003 încă nu au clarificat rolul acestui zid.
La Z 2 se leagă Z 3 care este un zid pentru
despărţirea spaţiului interior. Este confecţionat din cărămidă,
orientat N - S, are lăţimea de O, 1 8 m. intre Z 2, Z 3 şi Z 1
probabil era o încăpere. Continuarea cercetărilor ar pulea
identifica rolul acestui zid.
in 2003 am reuşit să identificăm rolul zidului Z 4
care a fost identificat în 2003, dar prin extinderea săpăturilor a
reieşit că Z 4 este zidul sudic a aripii nordice. in S 3, Z 4 s-a
păstrat la nivel de fundaţie, este confecţionat din piatră de râu
şi bucăţi de cărămidă, are o lăţime de 0,90 m. Am urmărit linia
zidului Z 4 şi în S 4 dar aici s-a păstrat numai in forma unui
negativ de zid.
Paralel cu negativul de zid (Z 4) la 2,90 m am
identificat un al doilea negativ de zid (Z 5) care avea o lăţime
de aproximativ 0,90 m. intre cele două ziduri era o umplutură
de cea. 0,50 m care probabil provenea de la boltirea acestui
spaţiu. Descoperirea unei ogive din acest strat din a doua
jumătate a secolului XV confecţionat din cărămidă a adeverit
această presupunere. La N de Z 5 am identificat alte straturi
de demolare, distrugere. Urmărind linia zidului identificat în S
1 (1999) putem afirma că Z 5 este zidul nordic a aripii nordice.
În S 3 (caroul 4 - 6) şi în martorul lăsat intre S 3 şi S
2 am identificat urmele unei construcţii din lemn peste care se
afla un start de distrugere de avînd grosimea de cea. 0.80 m.
Startul a fost data! cu două monede de Ludovic cel Mare
(sfârşitul secolului XIV) şi o monedă italiană care provenea din
Republica Perugia (sfârşitul secolului XIV inceputul sec XV).
Materialul arheologic din startul de distrugere consta
dintr-un număr mare de ţigle (probabil acoperişul clădirii de
lemn), cuie de dulgher, ceramică de uz comun şi ceramică de
lux, obiecte de bronz (buza unui vas din bronz), un material
bogat de oase de animale şi sticlărie.
Clădiri din orasul afiat în incinta cetătii

in S 1 situat lângă poarta cetăţii şi C 1 situat lângă
casa sculptorilor din cetate am identificat urmele caselor din
interiorul cetăţii. Casele din incinta cetăţii erau contruite în
sec. XVII şi demolate pe parcursul secolului XVIII, când
cetatea a devenit o cazarmă autriacă.
În S1 la adâncimea de 1 ,78 m am identificat
fragmentul unei podele dintr-o casă de secol XVII. Deasupra
podelei am găsit material arheologic din secolul XVII, cahle,
ceramică, capete de pipă, etc. Aceste obiecte dovedesc
caracterul urban a oraşului din secolul respectiv. Podeau
casei s-a păstrat pe o suprafaţă de aproximativ 1 ,5 m2, este
confecţionat din cărămidă şi lespezi de piatră. Din păcate
durata cercetării pe această porţiune era limitată de contrucţia
drumului din cetate, astfel nu am reuşit clarificarea planului
casei.
Lângă casa sculptorilor am identificat un strat de
demolare a unei case din sec. XVII, data! cu o cahlă
inscripţionată. Pe cahlă se vede iniţiala meşterului şi probabil
anul fabricaţiei din care s-au păstrat primele două cifre "16 .. " .
Presupunem că casa din C 1 era din lemn deoarece in stratul
de dărâmătură am identificat o cantitate mare de bârne de
lemn, şi un strat de arsură. Materia primă pentru construirea
casei era lemnul. Pe lângă materialul lemnos am găsit o
cantitate însemnată de ţigle care provin de la acoperişul casei.
Cărămida şi piatra era folosit numai la unele părţi din fundaţia
casei sau pentru construcţia sobei. Lipsa timpului acordat nici
aici nu ne-a permis identificarea planului casei.
Materiale arheologice
Monede
Monedele identificate în 2003, au contribuit la
datarea siturilor arheologice, mai mult în cazul aripii estice a
mănăstirii, cu ajutorul mondelor am reuşit să identificăm data
aproximativă a construcţiei şi a demolării. in cazul aripii
nordice am identificat numai data aproximativă a demolării.
Cele mai timpurii monede - am identificat în S III, în
nivelul de distrugere şi groapa de gunoi care se află sub
podeaua de cărămidă din secolul XV. Aici am identificat o
structură de lemn. Distrugerea acestei clădiri de lemn se
datează la sfârşitul secolului XIV.
in acest strat am identificat trei monede, după cum
urmează:
S III, carou 5 (sept. 8, 2003) Monedă maghiară, Ludovic cel
Mare 1. (1342-1 382), Cod catalog: CNH. 11. 94 A, H 542.
Moneda este denumită denar cu Sfântul Ladislau
(szentlăszl6s denăr), având pe o parte figura sfântului, iar pe
partea cealaltă stema lui Ludovic cel Mare. in jurul stemei se
poate descifra o iniţială FB (Franciscus Bernardi). el era
responsabilul pentru vistieria regală.
S III, carou 4 (sept. 9, 2003) Monedă maghiară, Ludovic cel
Mare 1. (1 342-1382), Cod catalog: CNH. 11. 89 A, H 547.
Moneda are denumirea de denar cu cap de arab
(szerecsenfejes denăr), având pe o parte un cap de "arab" , iar
pe partea cealaltă stema regelui Ludovic, şi o inscripţie din
care se poate descifra LODOVIC
S III, carou 6 (sept. 14, 2003) Monedă italiană, Republica
Perugia. Moneda provine din a doua jumătate a secolului XIV
sau începutul secolului XV. Pe o parte se poate descifra litera
P, semnul oraşului Perugia.
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6. După mărimea scheletului individul era bărbat, mormântul
nu avea inventar, probabil aparţinea unui călugăr.
Material osteologie animalier
Materialul osteologie provine din complexe
preistorice, medievale, respectiv moderne.
Materialul osteologie preistoric este compus din
oase de animale (urmează să fie identificat), precum şi câteva
unelte preparate din os. Uneltele făcute din os sunt exclusiv
ace.
Materialul osteologie medieval este compus atât din
oase umane (morminte deranjate) cât şi din oase de animale.
Majoritatea oaselor sunt provin de la diferite animale după
cum urmează: ovine, porcine, bovine, peşte. Prelucrarea
acestora se va efectua în vara anului 2004.
Materialul osteologie modern este compus exclusiv
din oase de animale, majoritatea fiind de la porcine, ovine,
bovine şi păsări. Materialul urmează să fie prelucrat.
Materialul ceramic (în curs de prelucrare)descoperit
în cetate, cronologic se încadrează după cum urmează:
- ceramică neolitică, cultura Criş;
- ceramică eneolitică, cultura Coţofeni;
- ceramică epoca bronzului, cultura Gava;
- ceramică romană, sec. III (fără complex arheologic);
- ceramică gotică, sec. IV (fără complex arheologic)
- ceramică arpadiană, sec. XII - XIII;
- ceramică medievală, sec. XIV - XV;
- ceramică modernă, sec. XVI - XVII.
Prin săpăturile arheologice din 2003 am identificat
pentru prima oară urmele caselor orăşeneşti din incinta cetăţii
Târgu Mureş. Aceste case in majoritate erau construite din
lemn, mai puţin din piatră. Acest lucru este adeverit de sursele
scrise din sec. XVII, de unde aflăm că erau puţine clădiri de
piatră in oraş. Continuarea săpăturilor ar fi importantă pentru
identificarea acestor structuri de lemn, precum şi pentru
identificarea planului caselor.
Pe teritoriul fostei mănăstiri franciscane am reuşit să
identificăm ceea mai timpurie fază a mănăstirii din sec. XIV.
Stratul de distrugere, arsura puternică înseamnă existenţa
unei structuri de lemn înaintea clădirilor de piatră, data! cu
monede din perioada regelui Ludovic cel Mare. Am identificat
aripa nordică a mănăstirii, o podea de cărămidă care leagă
aripa nordică de capelă. Presupunem că podeaua de
cărămidă a fost acoperită cu o structură de lemn fiind la o
distanţă de O, 1 O m de zidul vestic a aripii estice (Z 1 ) deci
acoperişul se sprijinea pe acest zid. in lipsa unui
deambulatoriu din piatră presupunem că acest pavaj acoperit
cu o structură de lemn a funcţionat ca un deambulatoriu
(kreuzgang).
Clarificarea interiorului aripii estice şi nordice
necesită alte cerecetări in viitor. [So6s Zoltan]

Al doilea grup de monede a fost găsit în S Il. Două
monede de la fundaţia zidului care datează începerea
construcţiilor la aripa de est in prim jumătate a secolului XV, şi
o monedă din prima jumătate a secolului XVI, care datează
distrugerea aripii estice a mănăstirii.
S Il, carou 9 (iunie 20, 2003) Monedă maghiară, Sigismund de
Luxemburg (1 387-1 437), Cod Catalog: CNH. Il. 1 25 A, H 580.
Denumirea monedei, Parvus. Pe o parte se vede o cruce
având braţe egale, pe cealaltă parte o stemă, dar din cauza
uzurii este indescifrabil.
S Il, carou 9 (iunie 20, 2003) Monedă maghiară, Redwitz
Nicolaus (Mikl6s), ban al Severinului, primul căpitan al
cavalerilor ioaniţi colonizaţi în Severin. Are funcţia de ban între
1429-1435.
S Il, carou 8-9? (iunie 28, 2003) Monedă maghiară, începutul
secolului 1 6. Denumirea monedei: denar, monedă falsificată,
comparând cu celelalte monede are un conţinut foarte redus
de argint.
Al treilea grup de monede a fost găsit în S IV în
dărâmătură negativului de zid a aripii nordice. Conform
acestei descoperiri aripa nordică a fost demolată în prima
jumătate a secolului XVII, deci cu un secol mai târziu decât
aripa estică.
S IV, careu 4 (sept. 1 2, 2003) Monedă poloneză, Sigismund al
111-lea, 1 623. Denumirea monedei: poltura. Pe o parte se vede
stema regatului polonez-lithuanian, pe stemăse vede numărul
24, reprezintând valoarea monedei de argint.
Obiecte din metal
in secţiunea S 3 din careul 5, adâncime -1 ,35, am găsit o
bucată din buza unui vas din bronz. După monede vasul se
poate data în a doua jumătate a secolului XIV.
In S 4, careul 3 - 4, în stratul de dărâmătură am găsit o
nasture din bronz, care se datează in secolul 17.
in S 2 i n umplutura fundaţiei zidului scos (Z 1) am găsit un
mâner de cuţit confecţionat din plăci de bronz ornamentale cu
motive vegetale, plăci de os şi fier. După stilul decorului şi
stratul din care provine, cuţitul se poate data în prima jumătate
a secolului XVI şi foarte probabil este o piesă de import din
Germania (NOrnberg?) sau Austria.
Obiectele din fier erau exclusiv cuie folosite la
structurile de lemn, respectiv, acoperiş, schelă sau pereţii
caselor din lemn. Mărimea lor variază de la 5 cm la 20 cm şi
apar in toate starturile de la sec. XIV până în sec. XVIII.
Fragmentele de sticlă provin din obiecte
confecţionate din sticlă sau geam.
Obiectele din sticlă după formă şi ornamnetare
provin de la ceşti şi căni, având un decor în formă de picătură.
Sticlăria provine din S 3 din stratul de dărâmătură şi foarte
probabil sunt piese din import din Veneţia sau Murano.
in S 1 am găsit gâtui unui flacon de sticlă care provine din
sec. XVII şi am găsit in dărâmătura unei case de sec. XVII.
Restul sticlăriei este compus din fragmente de geam
şi se pot identifica începând din sec. XV până în sec. XVIII.
Fragmentele de geam provin din fosta clădire a mănăstirii
franciscane.
M 1/2003 - pe data de 19 iunie am identificat în S 11/2003 un
schelet care era tăiat de podeaua de cărămidă. Scheletul se
afla cu 0,60 m sub podea pe partea vestică a podelei în carou!

,

1 97. Târgu-Neamţ, jud. Neamţ
Punct: Dealul Pometea
Cod sit: 121055.01

Colectiv: Gheorghe Dumitroaia - responsabil şantier,
Constantin Preoteasa, Roxana Munteanu, Dorin Nicola (CMJ
Neamţ- CICCC), Vitalie Josanu (MIETN)
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Săpăturile arheologice efectuate în cadrul
şantierului Târgu Neamţ - Dealul Pometea s-au desfăşurat în
perioada 19 iunie 1 O iulie şi au avut caracter de salvare,
scopul principal fiind acela de a descărca de sarcină
arheologică terenul ce urmează să fie ocupat de cimitirul nou
al bisericii "Sfinţii Voievozi " şi valorificarea materialelor
obţinute în urma cercetării.
Staţiunea arheologică de aici, cu niveluri apa�inând
culturn Cucuteni, faza B, evului mediu târziu şi epocii
moderne, este amintită în literatura de specialitate ca urmare
a sondajelor efectuate în anii 1 938 (Constantin Matasă şi
Radu Vulpe) şi 1973 (Ilie Untaru). Nu se cunosc planurile
acestor cercetări, singurele informaţii publicate - de fapt,
scurte note informative - semnalând numai existenţa unui
bogat material arheologic, în mare parte corodat.
Staţiunea arheologică este situată pe Dealul
Pometea, un promontoriu al Culmii Pleşului, aflat în partea de
N a oraşului Târgu-Neamţ. Orientarea generală a înălţimii
amintite este E - V, laturile de S şi de E prezentând rupturi. Pe
latura de E, paralel cu strada Băile Oglinzi, la baza dealului,
curge un pârâu cu caracter intermitent.
Suprafaţa platoului este de cea. 6300 m2, săpăturile
efectuate afectând 235 m2. Acesta este situat spre limita
estică a Dealului Pometea, la E faţă de Biserica "Sfinţii
Voievozi " şi de cimitirul vechi şi coboară în pantă lină de la V
spre E şi de la N spre S. În cadrul cimitirului nou au fost
săpate deja două morminte.
Cercetările arheologice au debutat prin trasarea
unei secţiuni transversale (S 1), cu dimensiunile de 70 x 2 m,
orientată relativ pe direcţia N - S, cu scopul de a stabili
stratigrafia aşezării. Paralel cu aceasta, la 2 m spre V, a fost
realizată o altă secţiune (S 11), de 28 x 2 m, iar în apropierea
bisericii, între absida nordică şi limita de N a terenului
acesteia, a fost efectuată o a treia secţiune (S III) de 6,50 x 2
m, având aceeaşi orientare ca S 1 şi S 11. Spre capătul nordic
al S 1, în dreptul carourilor 30 - 32, spre V, a fost deschisă
ulterior o casetă (Cas. A), cu dimensiunile de 6 x 6 m, având
drept scop dezvelirea unui complex cucutenian.
Succesiunea stratigrafică se prezintă astfel:
- stratul vegetal, până la -0,15 -0,30 m, de culoare brun
cafenie, cu granulometrie mare, conţinând numeroase vestigii
arheologice aparţinând culturii Cucuteni şi perioadei moderne,
fragmentate şi puternic corodate;
- nivelare modernă, ce apare pa�ial în S 1, S 11 şi Cas. A, între
-0, 1 5 -0,50 m, constând în argilă nisipoasă, de culoare
gălbuie, cu gresii şi şisturi verzi în compoziţie;
- nivelul arheologic propriu-zis, între -0,30 ·0,50 m,
nediferenţiat prin culoare şi textură de stratul vegetal,
conţinând materiale arheologice din faza Cucuteni B;
- stratul steril, de la -0,50 m, constând în argilă lutoasă de
culoare galbenă.
Cercetările arheologice efectuate au evidenţiat
faptul că în zona cimitirului nou cea mai mare parte a solului,
împreună cu vestigiile arheologice, a fost rasă până la partea
superioară a stratului de steril (argila nisipoasă cu gresii şi
şisturi verzi mărunţite în compoziţie), creându-se astfel un
platou, pe care în urmă cu aproximativ un secol a fost
construită din lemn vechea casă parohială, ce nu se mai
păstrează în prezent.

. iornania - carnpan1a 2003

Ulterior, au fost săpate două gropi de mari
dimensiuni, până la cea. -1 -1,15 m adâncime, surprinse în
cuprinsul S 1 (G 2 în carourile 17 - 20 şi G 3 în carourile 1 2 14), în care au fost aruncate cel pu�n o parte din vestigiile
arheologice distruse, printre acestea remarcându-se resturile
unui complex cucutenian, precum şi o aglomerare de pietre de
râu cu urme de lipitură, folosite probabil la fundaţia unei
constructii' moderne.
in cuprinsul S 1 , în carourile 5 - 6, la cea. O, 15 - 0,30
m adâncime, a fost descoperit un şir de pietre de râu, orientat
pe direcţia E · V, apa�inând probabil unui complex modern.
în S 11, în caroul 1 1 , la 0,35 m adâncime, a fost
găsită o vatră cucuteniană de cea. 1 m2 cu o singură fază de
utilizare, construită pe un pat de fragmente ceramice. Pe
latura vestică aceasta era tăiată de o groapă.
În cuprinsul S 1, în carourile 30 - 32, şi în Cas. A
(carourile A C 1 3), între -0,35 -0,85 m, a fost descoperită o
aglomerare de pietre de râu, ce reprezenta probabil resturile
unui complex modern, precum şi cele ale unei locuinţe
Cucuteni B, orientate E - V, ambele fiind tăiate înspre centrul
casetei de nivelarea amintită. Resturile locuinţei cucuteniene
se prezentau sub forma a două mase relativ compacte de
chirpic ars la roşu-cărămiziu, dispuse pe capătul de N şi,
respectiv, de S. Construcţia, lipsită de platformă, avea forma
rectangulară şi dimensiuni medii (cea. 8 x 5 m). Din cuprinsul
său au fost recoltate numeroase fragmente ceramice
corodate, câteva piese de silex, precum şi un topor
trapezoidal lucrat din şist. Complexul modern suprapunea în
mare parte resturile locuinţei.
În carou! 30 al S. 1 şi spre limita sudică a Cas. A a
fost remarcat un şanţ posterior complexelor amintite, cu
dimensiunile de 7 x 0,5 x 0,5 m, care le taie pe latura sudică.
În urma cercetărilor efectuate au fost recoltate
numeroase fragmente ceramice apa�inând epocilor
menţionate, plastică fragmentară şi piese litice cucuteniene,
precum şi obiecte de fier moderne.
Ceramica cucuteniană este lucrată cu precădere din
pastă fină şi semifină, arsă oxidant la roşu-cărămiziu, şi mai
puţin din pastă grosieră cu pietricele şi cioburi pisate folosite
ca degresant. Dintre forme, cele mai frecvente sunt
castroanele şi amforele. Unele dintre acestea (foarte puţine la
număr) prezintă vagi urme de pictură brună. De asemenea a
fost descoperit un fragment de vas zoomorf, precum şi o
protomă zoomorfă, reprezentând un bovideu.
Gradul de fragmentare şi corodare al ceramicii
cucuteniene nu ne permit însă încadrarea cu precizie într-una
din cele două etape ale fazei B a culturii.
Pe lângă ceramica de tip Cucuteni B a mai fost
descoperită şi o cantitate destul de importantă de fragmente
ceramice tip Cucuteni C, cu degresant din cochilii pisate,
decorate cu şnurul şi cu măturica.
Plastica antropomorfă este reprezentată de câteva
fragmente de statuete modelate din pastă fină. Două
păstrează partea superioară, cu capul circular împărţit in doi
lobi perforaţi printr-o carenă, corpul zvelt, braţele redate prin
amorse perforate şi sânii prin proeminenţe conice. Celelalte
provin de la partea inferioară, cu ombilicul, şoldurile şi fesele
proeminente, iar picioarele unite.

•
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du sud. Les artefacts decouverts sant fortement fragmentes et
corrodes.
Les fouilles ont fait possible la recuperation d'une
importante quantite de ceramique cucutenienne, de plastique
anthropomorphe et zoomorphe, comme de nombreux
outillages lithiques, notamment en silex.
Le gros nombre des pointes des fleches y trouves,
de meme que la proximite des sources d'eau salee de la
zone, qui constituaient la source principale de maMre prime
necessaire pour conserver les produits animaliers, nous
indique le fait que la chasse doive tenir une place essentielle
parmi les occupations de la communaute cucutenienne de
l'endroit.
Une quantite significative de ceramique de type
Cucuteni C y a ete aussi trouvee.
La periode moderne est representee dans le site par
quelques fragments ceramiques et objets en fer, notamment
des clous.

Figurinele zoomorfe, modelate dintr-o pastă
similară, redau in special bovidee.
Utilajul litic este foarte numeros în cuprinsul
aşezării, materia predominantă constituind-o silexul. A fost
descoperit un mare număr de aşchii, răzuitoare, lame,
străpungătoare, vârfuri de lance şi de săgeată, in marea lor
majoritate fragmentare. Unele piese au fost ingrijit lucrate şi
fin retuşate. Numărul mare al vârfurilor, retuşate pe întreaga
suprafaţă, cu baza dreaptă sau concavă, precum şi
apropierea de izvoarele de apă sărată din zonă, care
constituiau principala sursă de materie primă necesară
conservării produselor animale, ne determină să credem că
triburile cucuteniene de aici au avut un anumit rol in apărarea
şi controlul surselor de slatină de la Oglinzi Băi, Izvoare
Corugea, chiar Poiana Slatinei situate la NV faţă de staţiune.
Piesele de piatră şlefuită (şist, calcar, gresie
glauconitică silicifiată, şist negru de Audia) sunt puţine, fiind
recoltate doar trei fragmente de lame, şase topoare - unele
aflate în curs de prelucrare -, o daltă, şase trecătoare şi două
râşniţe, dintre care una fragmentară.
Acestor descoperiri li se adaugă o piesă prismatică
de lut ars, perforată oblic la una dintre muchiile superioare, şi
o greutate, neperforată însă.
Din epoca modernă datează câteva fragmente
ceramice lucrate la roată, din pastă fină, unele dintre ele
smălţuite, precum şi piese de fier, predominante fiind cuiele
de mari dimensiuni, rectangulare in secţiune.
•
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Les fouilles de Târgu Neamţ - Dealul Pometea ont
ete effectuees sur la place du nouveau cimetiere de l'eglise
,Sfinţii Voievozi " , ayant un caractere de sauvegarde.
Cette station a ete revelee depuis 1938, grâce aux
sondages inities par Constantin Matasă et Radu Vulpe, et
continues par Ilie Untaru en 1 973.
Nos recherches ont parte sur trois sections (S 1-111),
orientes vers nord-sud, autant que sur une cassette (Cas A)
decoupee en vue d'investiguer un complexe cucutenien, sur
une surface de 235 m2.
Les vestiges resultes datent depuis l'eneolithique
(culture Cucuteni, phase B) le moyen âge et la periode
moderne.
Le niveau archeologique avait une epaisseur assez
maigre, due au fait qu'au debut du xxeme siecle cette partie de
la colline avait ete rasee, laissant place â un plateau sur
lequel on allait s'elever une maison paroissiale en bois,
actuellement detruite.
Deux fosses de grandes dimensions y ont ete
ensuite creusees afin de decharger une partie des vestiges
archeologiques detruits, parmi lesquels les debris d'un
complexe cucutenien et un amoncellement de pierres de
riviere presentant des traces d ' argile. Ceci nous fait supposer
qu'il s'agit du fondement d'un bâtiment moderne.
A la suite des recherches y etfectuees, on a
decouvert in situ les debris d'une habitation et d'un âtre
cucuteniennes, de meme que deux complexes modernes.
L'habitation cucutenienne et le complexe moderne
du dessus etaient tailles d'une tranchee plus recente du câte

Colectiv: Alexandru Artimon - responsabil şantier,
Lăcrămioara Stratulat (CMIA Bacău)
În anul 2003 am continuat cercetările arheologice în
aşezarea medievală urbană, situată pe teritoriul comunei Tg.
Trotuş Oud. Bacău), in zona . Ţarna Nouă" , din partea de N a
actualei localităţi.
Cercetările arheologice au fost întreprinse de CMIA
Bacău, cu sprij inul financiar al MCC, in perioada 22
septembrie-22 octombrie 2003.
Menţionăm faptul că aceste cercetări arheologice au
fost începute în 1 976 şi au căpătat caracterul unor săpături
sistematice, fiind investigată aşezarea de caracter urban, a
vechiului oraş Trotuş (sec. XIV - XVII). Cercetările arheologice
au avut un caracter de continuitate, in funcţie de fondurile
alocate, şi au urmărit investigarea, pe cât a fost posibil, a
perimetrului vetrei vechi a aşezării urbane.
În anul 2003 ne-am propus să investigăm zona de S
a oraşului, pentru clarificarea perimetrului aşezării urbane şi
descoperirii unor noi obiective din cadrul istoriei oraşului.
Menţionăm faptul că in această zonă, între anii
1 981-1983, au fost întreprinse cercetări de mare amploare
care s-au finalizat cu descoperirea unei vechi biserici
româneşti, din sec. al XIV-lea, de rit ortodox şi a unui cimitir
din sec. XV - XVII. De asemenea, în cadrul unor cercetări
întreprinse in această zonă, în anii anteriori, s-au descoperit
locuinţe, cuptoare de uz casnic, gropi menajere, ateliere
meşteşugăreşti deosebit de importante pentru istoria oraşului.
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Cercetarea noastră avea menirea de a urmări, pe
cât este posibil, întinderea aşezării urbane în zona de S a
vechiului oraş şi implicaţiile istorice asupra unor monumente
de rit cultual pentru istoria veche a aşezării urbane.
În acest scop, am trasat o secţiune în lungime de 59
m şi lăţime de 1 ,50 m, numerotată convenţional faţă de
secţiunile anterioare, cu numărul 42 şi orientată obişnuit nord
sud. Obiectivul urmărit prin trasarea acestei secţiuni era acela
al verificării întinderii oraşului medieval Trotuş in această zonă
de S, surprinderii în perimetrul respectiv, dacă este cazul, a
unor noi obiective din cadrul oraşului (locuinţe, ateliere
meşteşugăreşti, cuptoare, gropi menajere etc.). De
asemenea, am urmărit modul de plasare a acestor obiective
din istoria oraşului, faţă de un vechi monument istoric, aflat în
imediata apropiere şi anume biserica cu hramul "Sfinţii
Voievozi Mihail şi Gavril ", ridicată în sec. al XVII-lea şi
consolidată în veacul al XVIII-lea.
Cu prilejul investigaţiilor întreprinse la această
secţiune s-a observat că cel mai vechi nivel de locuire ce
aparţine oraşului este din a doua jumătate a secolului al XIV
lea. De asemenea, s-au depistat şi urme de locuire din sec.
XV - XVII.
În suprafaţa cercetată, am dezvelit o locuinţă din
secolele XV - XVI, de formă rectangulară cu dimensiunile de
4,50 x 2,50 m. Din observaţiile efectuate a reieşit că această
locuinţă era ridicată în tehnica paiantei, de plan, cum am
spus, rectangular, avea o adâncime până la nivelul podelei de
1 ,30 m. În urma studierii materialului arheologic, destul de
sărac, format din ceramică de uz casnic, câteva obiecte de
fier, oase, a reieşit că a fost ridicată la sfârşitul secolului al
XV-lea şi a durat până la mijlocul secolului al XVII-lea. În
locuinţă s-au găsit fragmente ceramice, câteva obiecte de fier
(cuie, piroane, cuţite) şi multe oase de animale.
În zona supusă cercetării, în cadrul secţiunii 42,
între m. 55-58, a fost descoperită o anexă cu dimensiunile de
3 x 1 ,50 m folosită de orăşeni in interes gospodăresc şi datată
în secolul al XVII-lea, pe baza materialului arheologic
recuperat (fragmente ceramice).
Cercetările arheologice efectuate la Tg. Trotuş, in
zona de S a vechiului oraş, au demonstrat că aici avem de a
face cu o locui re sporadică, din marginea de S a oraşului.
În orice caz, s-a dovedit încă o dată că centrul
oraşului se afla în partea de N a actualei localităţi Tg. Trotuş,
la locul Ţarna Nouă, unde au fost surprinse locuinţe masive,
cu dimensiuni mari, cu beciuri din piatră dar şi multe ateliere
meşteşugăreşti, cuptoare de ars ceramică şi de uz casnic,
gropi menajere etc. Cercetările arheologice viitoare vor trebui
să clarifice şi perimetrul aşezării in zona de E şi V. [Alexandru
Artimon]
Note:
1 . Vezi lucrarea lui Alexandru Artimon, Oraşul medieval Trotuş
În secolele XIV-XVII. Geneză şi evoluţie, Bacău, 2003, p. 87188.

1 99. Terebeşti, corn. Terebeşti, jud. Satu Mare
Punct: Traseul conductei de gaz
Cod sit: 139054.01

Colectiv: Ciprian Astaloş, Robert Gindele (MJ Salu Mare)
Situl arheologic se situeză la 400 m E de localitatea
Terebeşti şi la 200 m la N de şoseaua Gelu - Terebeşti. A fost
identificat prin prezenţa unor fragmente ceramice pe arătură.
Pe traseul conductei de gaz a fost executat un
sondaj de 1 ,5 x 250 m. Complexele s-au conturat la -0,40 m,
sterilul a fost verificat la -0,65 m.
Complex 1 . S-a conturat la m . 24-25. A fost săpat parţial, are
formă rectangulară. Fără inventar.
Complex 2. S-a conturat la m. 55-56. A fost săpat parţial, are
formă circulară. Fără inventar.
Complex 3. S-a conturat la m. 58-59. A fost săpat parţial, are
formă circulară. Fără inventar.
Complex 4. S-a conturat la m. 64-66. A fost săpat parţial, are
formă alungită. Fără inventar.
Complex 5. S-a conturat la m. 78-81 . A fost săpat parţial, are
formă alungită. Fără inventar.
Complex 6. S-a conturat la m. 98-1 00. A fost săpat parţial, are
formă circulară. Fără inventar.
Complex 7. S-a conturat la m. 1 00-102. A fost săpat parţial,
are formă rectangulară. Fără inventar.
Complex 8. S-a conturat la m. 1 05-107. A fost săpat parţial, se
adânceşte in două trepte, are formă rectangulară. Fără
inventar.
La m. 1 14, la adâncimea de 0,40 m a fost
descoperit un fragment de fund de oală, modelată la roată,
fină, cenuşie, databilă in epoca romană, aparţinând dacilor
liberi. Foarte probabil, că celelalte complexe au fost gropi
pentru extragerea lutului.
Descărcarea de sarcină arheologică a fost realizată
in proporţie de 100%.
200. Tulcea, mun. Tulcea, jud. Tulcea [Aegyssus]
Punct: Str. Veseliei, nr. 9
Cod sit: 159623.05

Colectiv: Dorel Paraschiv, Aurel Stănică (ICEM Tulcea)

În luna aprilie 2003, am efectuat o săpătură
arheologică de salvare, pe proprietatea domnului Nichiforov
Pavel (Str. Veseliei, nr. 9), pentru descărcare de sarcină
arheologică.
La cea. 1 00 m NV de zidul de incintă al cetăţii
Aegyssus, s-a practicat un sondaj de control, cu dimensiunile
de 6,5 x 1 ,5 m, orientat SV - NE. La capetele sondajului, au
apărut două gropi de gunoi contemporane. În mijlocul
sondajului, pe o suprafaţă de 3 x 1 ,5 m am surprins
dărâmătura unei locuinţe moderne (sec. XIX - începutul sec.
XX). Locuinţa distrusese un strat arheologic de epocă romană
timpurie.
Săpătura s-a efectuat pănă la adâncimea de 1 ,50
m, unde a apărut un strat de lut galben, nisipos (steril).
Din sondaj au fost recuperate mai multe fragmente
ceramice datate în sec. 1 1 - 1 1 1 p. Chr.
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2,50 m. Se observă albierea blocurilor de pe peretele sudic al
canalului, ca la prefurniul de la camera 1. Şi fundul canalului
prezintă asemănare cu canalul de ta camera 1, fiind din
pământ ars, roşu. Înălţimea canalului este de 1 ,40 m (patru
rânduri de blocuri). De-o parte şi de alta a canalului spre
exteriorul zidului vestic al camerei K se află două îngroşări, ca
nişte contraforţi ( 1 ,20 x 0,50 m spre N, respectiv o platformă
de 1 ,30 x 1 ,40 m spre S).
Canalul praefurniumului de la camera K a fost
blocat, turnându-se, la trecerea prin zidul vestic al camerei K,
pietre, cărămizi şi mortar foarte consistent. Se explică astfel
amenajarea prefurniului de la camera 1 peste o fază
anterioară; după renunţarea la prefurniul din camera K s-a
amenajat prefurniul din camera 1 .
Încăpere la V de camera L. Lipit de zidul vestic al
camerei L apare un spaţiu delimitat prin zid în opus incertum,
care pare să descrie forma literei L. Zidurile acestei încăperi
sunt groase de 70 cm, încep imediat sub glie şi se adâncesc
1 ,85 m. Nivelul de călcare din exteriorul acestei încăperi este
la -0,35 m. Prin urmare spaţiul în forma literei L era subteran,
nivelul de călcare fiind cu 1 ,55 m mai jos decât nivelul de
călcare din exterior. Şi faptul că exteriorul zidurilor, care
delimitează acest spa\iu era neglijent lucrat, spre deosebire
de interior, bine finisat, pledează pentru faptul că ne aflăm
într-o încăpere subterană. La zidul sudic se observă blocuri a
căror dispunere sugerează trepte.
in interiorul construcţiei sunt două (eventual trei)
nivele de călcare. Peste cel mai de sus s-a depus pământ,
peste care se obervă ţigle şi dărămătura zidurilor. Sub acest
strat de dărâmare s-au găsit, la -0,80 m, o monedă şi o
buterolă de os cu placă de bronz.
Se pare că zidul vestic al camerei K închide termele
spre V. Numai prefurniul şi anexa în forma literei L depăşesc
spre V această limită.
Spre V urmează o cazarmă (?), până la via
principalis (conform cercetărilor din 2002) . De altfel verificările
din actuala campanie, la zidul de lângă fântâna descoperită
anul trecut, dovedesc că fântâna era situată într-un interior, in
colţul ultimei încăperi a cazărmii. Colţul acesta prezintă
curiozitatea că zidurile nu se închid, între cele două ziduri
rămâne pe colţ un spaţiu larg de 0,25 m, mărginit de cărămizi.
Zidul lung al cazărmii, orientat E - V, se pare că este aproape
în totalitate distrus de excavatiile medievale.
Sectiune Sud terme
În dreptul camerei 1 se deschide o sectiune de 1 O x
1 ,5 m. În capătul ei nordic situatia e similară cel�i din camera
1, pile distruse şi dărămătură. S� descoperă zidul care inchide
spre S camera 1 . Lungimea camerei 1 (pe direcţia N - S) este
de 1 2,50 m.
Aşadar partea rectangulară (fără absidă) a camerei 1
măsoară prin interior 1 0,20 x 1 2,50 m. Zidul care inchide
camera 1 spre S (c� re inchide, probabil, termele spre S) este
gros de 1 10 cm. In lungul secţiunii s-a descoperit un zid
perpendicular pe zidul sudic al camerei 1, construit în opus
incertum, gros de 80 cm. Zidul acesta e lung de 5,50 m. Ar
putea fi zid de prefurniu, dar stratul de cenuşă se observă pe
ambele pă�i ale acestui zid, astfel încât, deocamdată, nu
putem preciza poziţia prefurniului faţă de acest zid.

La 0,30 m SE de sondajul amintit, spre marginea
proprietăţii (aproape de Str. Cotită), a fost realizată o casetă
cu dimensiunile de 1 ,80 x 1 ,50 m), în care săpătura s-a
realizat până la adâncimea de 3 m (unde am ajuns la stratul
steril). În această casetă au fost surprinse două niveluri de
locuire de epocă romană timpurie, datate, pe baza
materialelor arheologice recuperate, în sec. 11 - III p. Chr.
Materialul arheologic recuperat constă în
exclusivitate în vase ceramice, fragmentare:
- amfore Zeest 94 şi Kapităn 11;
- ceşcuţe cu corpul globular, cu caneluri la exterior;
- ulcioare;
- veselă de bucătărie locală;
- un vas borcan de tradiţie getică, cu brâu alveolar.
201 . Turda, jud. Cluj [Potaissa]
Punct: Termele castrului Legiunii V Macedonica
Cod sit: 52268. 10

Colectiv: Mihai Bărbulescu - responsabil, Sorin Nemeti,
Mariana Pîslaru, Florin Fodorean (UBB Cluj), Ana Cătinaş,
Claudia Luca (MI Turda), Adrian Husar (Univ. Tg. Mureş),
Irina Nemeti (MNIT), Alexandru Stănescu (MJI Braşov), Pavel
Huszarik (Liceul Nădlac)

Cercetările arheologice din castrul legiunii V
Macedonica, sector terme, s-ali desfăşurat pe baza
contractului 1 469/30.06.2003 încheiat între MNIR ca finantator
şi UBB Cluj ca beneficiar.
Lucrările de cercetare arheologică şi de conservare
s-au desfăşurat pe parcursul lunilor iulie - octombrie 2003.
Cercetări la therme:
Camera K se decopertează până la zidul care o
închide spre V. Pilele păstrate în întregime sunt înalte de 55
cm, fiind formate din plintă inferioară, cinci cărămizi şi plintă
superioară. Peste acestea se aşeza o cărămidă mare (55 x 55
cm), care susţine un strat de mortar alb, gros de 7,5 cm, peste
care se turnase un mortar roşu de 1 4 cm grosime. Înfipte în
zidul dintre 1 şi K se observă, la 145 cm deasupra podelei
inferioare a hipocaustului, piroane în forma literei T pentru
fixarea tegu/elor mamatae. Lăţimea camerei K (pe direcţia E V) este de 9-9, 10m.
in zidul dintre K şi L, pe lângă cele două treceri
pentru aerul cald descoperite în 2002, descoperim a treia
trecere, spre V de primele două. Cărămizile care mărgineau
deschiderea lipsesc.
Camera L. Se decopertează coltul de SV. Cea mai
bine păstrată pilă de hipocaust are 70 cm înălţime (plintă
inferioară şi opt cărămizi deasupra). Cercetându-se tipurile de
ştampile, s-a constatat prezenţa pe cele nouă cărămizi a două
tipuri diferite, cu patru variante: LVM (cu trei variante) şi
LGVM (dextrograd) cu o singură variantă.
Praefurnium la camera K. Spre V de camera K s-a
descoperit un praefurnium. Centrul canalului praefurniului este
la 7,45 m de la colţul nord-vestic al camerei K. Canalul este
larg de 60 cm, este mărginit de blocuri fasonate de piatră, de
aprox. 1 10 x 50 x 40 cm (cel mai mare bloc). Lungimea
săpată a canalului (nu s-a dezvelit capătul său vestic) este de
·

·
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Canal 1 deversor. Se urmăreşte spre S, pe o
lungime de 9,60 m, prin două casete. Alături de canal se
găseşte capul unei statui din calcar (Serapis), o monedă şi un
inel cu inscrip!ie.
Canalul de aducţiune a apei, din cărămidă,
descoperit în 1995, se dezveleşte pe o lungime de 4,35 m,
între canal l deversor (care-I taie) şi zidul nordic al prefurniului
de la camera 1 (care-I taie). Prin urmare, canalul de aductiune
a apei a funcţionat numai în prima fază a termelor. Apa se
scurgea de la SV spre NE.
Prefurniul de la camera 1. Se continuă cercetarea
spre E, până la Canal 1 deversor. Zidul de S al prefurniului
este lung de 5,25 m. Zidul care închidea prefurniul spre E a
fost demolat, observându-se încă puţin din fundaţie, iar un
nou zid a închis prefurniul spre E, practic lipit de zidul vestic al
canalului 1. În felul acesta prefurniul s-a mărit spre E cu 1-1 ,4
m. Se păstrează un canal cu fundul din ţigle, situat între
bazinul de distribuţie (din prima fază) şi zidul care închide spre
E prefurniul, pe lungime de 1 ,80 m. Acest canal a funcţionat
deodată cu bazinul de distribuţie, anterior func!ionării
prefurniului. După această mărire a spaţiului, prefurniul de la
camera 1 descrie un trapez cu dimensiunile 4,1 O (E) x 3,1 O (V)
X 5,25 (S) X 4,80 (N).
Lucrări de conservare
Au continuat lucrările de amenajare şi conservare la
clădirea comandamentului (latura de V şi în basilica), potrivit
planului de conservare a cărui execuţie a început în anul
2001. S-a terminat refacerea zidurilor din jumătatea nordică a
laturii care închide Principia spre V şi a început amenajarea
basilicii. Fondurile au fost puse la dispoziţie de Consiliul
Judeţean Cluj şi MI Turda.
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Mai urmărim, în această campanie, realizarea unor
măsurători de arheometrie cu rezistivitate (Cluj) sau
magnetometru (Alba Iulia) pentru delimitarea sistemului de
fortificaţie sau aglomerări mai importante de complexe.
Deoarece zona este foarte bulversată de lucrările de
la cele două staţii de gaz, prospectarea rămâne pe plan
secundar, cel pu!in deocamdată.
Pe parcursul desfăşurării săpăturii am constatat că
pe cea. 60% din suprafa!ă straturile au fost deranjate de
amenajările la fosta organizare de şantier, mai ales in zona
din amonte (V). Acolo nu au rămas in situ decât funda!iile
complexelor.
Cea mai bună situaţie stratigrafică a fost sesizată
de-a lungul profilului dintre S 1 O - S 1 1 unde deranjamentele
antropice erau cele mai mici:
O -0,15 m humus post neolitic, deranjat peste el fiind depus un
strat de pietriş (fiind curtea organizării de şantier);
-0,15 -0,30 m strat de cultură, negru granulos cu depuneri
ceramice; ceramica se află în proces de retardare, Ţaga III.
-0,30 -0,45 m strat cu depuneri neolitice, neolitic târziu, Ţaga
111111 sinteză lclod - Pe\reşti, la nivel lclod 111111. În această
vreme funcţionează locuinţa 26, partea cu vatra suspendată.
Tot la acest nivel au loc depuneri peste L 44; Locuinţele cu
podeaua suspendată apar mai de timpuriu în cultura Banatului
dar sunt şi apariţii ale vremii1.
Complexele:
Locuinta 44. A continuat prepararea ei la sud de conductă, în
zona centrală.
În spaţiul respectiv au fost semnalate trei orizonturi
de locuire: ultimul - o colibă, penultimul - un mormânt care taie
locuinţa, iar craniul său era tăiat de groapa de stâlp de la vatra
unei colibe marcată ca L 44_2 (deoarece unele materiale s-au
amestecat).
Coliba L44 2 este de la -0,45 la -0,50 m, înclinată spre E,
ceea ce indică panta naturală a dealului, diferită de cea
actuală, situaţie semnalată şi în S 1 0, nivelare apa�inând
lucrărilor recente. Spre S 1 O, în c. F1, nivelul coboară mai
adânc partea superioară a chirpiciului fiind la -0,55 m. Acesta
este un nivel de umplere, când locuinţa este folosită pentru
resturi menajere, vreme în care se aruncă, de-a valma,
fragmente ceramice, oase, resturi de pereţi. Acesta ţine de
perioada de funcţionare şi nivelare, Taga 11; al doilea este
nivelul de distrugere şi abandonare al locuinţei, nivel aflat în
cercetare. El ţine de perioada de funcţionare Ţaga 1 târziu. Pe
acest din urmă nivel au fost descoperite un vas cilindric
întregibil şi mai multe pietre din o gresie locală, galbenă
nisipoasă, folosite în casă ca suport pentru diferite activităţi.
După demontarea nivelului de umplere au apărut
fragmente de la dărămăturile de chirpici din faza veche L44_1
(Ţaga 1), pe o po�iune deranjate de groapa unui mormânt.
Mormântul 1 . Mormântul a fost descoperit cu cea. O, 1 5-0,30
m mai jos de nivelul de călcare al colibei P 44. Capul mortului
se afla la O, 18 m S de vatră. După cât se pare o parte a

Planşa 70.

Bibliografie:
M. Bărbulescu, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea
V Macedonica şi castrul de la Potaissa, Cluj-Napoca, Ed.
Dacia, 1987
M. Bărbulescu, Das Legionslager von Potaissa (Turda).
Castru/ Jegionar de la Potaissa (Turda), Zalău, 1 997
M, Bărbulescu et a/ii, The Baths of the Legionary Fortress at
Potaissa, Roman Frontier Studies 17, Zalău, 1999, p. 431 441 .
202. Ţaga, corn. Ţaga, jud. Cluj
Punct: Baza Arheo/ogică
Cod sit: 59835.04

Colectiv: Gheorghe Lazarovici, Zoia Maxim, Mihai Meşter
(MNIT), Paul Vrâncean

Un prim obiectiv era acela de a termina cercetarea
fundaţiilor de la locuin!ele 45-47, rămase în studiu din
campania precedentă. Acestea au fost cercetate până la

craniului (partea superioară a fost distrusă din vechime, poate
de un par de la stâlpii de vatră). Partea inferioară a craniului

şan!ul conductei de gaz ce traversa cabana până la gura

pu!ului, situat la 25 m N de cabană. Conducta a distrus centrul
unor complexe (L 25, L 26) sau latura de V a altora (L 27).
Un al doilea obiectiv era cercetarea şi identificarea
laturii de N a fortifica!iei neolitice.

(baza şi unele vertebre din partea superioară) au fost distruse
la descoperire.
Mortul a fost îngropat între resturile fazei 1 a
locuinţei 44, după distrugerea şi nivelarea ei. Fragmentele de
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chirpici au ajuns in groapă, deşi intenţia lor a fost de a le pune
deasupra chirpiciului. În groapa mortului intră materiale din
stratul de cultură, unele fragmente de oase animaliere, foarte
fragmentare, nefiind depuneri de carne.
Mortul a fost depus in poziţie chircită, pe partea
dreaptă, cu mâinile ridicate spre faţă, parţial incrucişate.
Groapa nu a putut fi clar delimitată fiind săpată in depunerile
şi dărămăturile locuinţei 44. Scheletul a fost depus cu capul
spre N şi picioarele spre S. Privirea era spre V. Mortul avea ca
inventar funerar un topor ingust şi foarte ascuţit, pus cu tăişul
în sus, orientat N - S ca şi poziţia scheletului. in vecinătate a
fost descoperit un fragment de vas, o cupă dar nu suntem
siguri că ţinea de inventar fiind posibil să provină de la
umplutura din locuinţa abandonată.
Acesta este primul mormânt descoperit la Ţaga.
Poziţia chircită este frecventă in neolitic, mai puţin in grupul
lclod, unde frecvente sunt mormintele in poziţie intins pe
spate şi foarte rare cele chircite. Aceeaşi este situaţia in
cultura Petreşti.
Scheletul a fost pregătit pentru a fi ridicat in situ
deoarece primarul comunei dorea să fie dus la Muzeul din
localitate unde descoperirile neolitice mai importante sunt bine
valorificate. Acest lucru s-a realizat in bune condiţii.
Locuinta 45. La complex a continuat şpăcluirea la S de
conductă, zonă in care se constată depuneri de cioburi pe
orizontală, la diferite nivele (diferenţa este de 0,06-0,08 m),
ceea ce arată că din momentul abandonării până la distrugere
sau nivelare este folosit ca spaţiu pentru resturi menajere,
curăţeniile sezoniere (amestec de cărbune, praf de chirpici
mărunt).
În zona centrală, pe peretele de S, a fost găsită o
structură de chirpici cu dimensiunile de 1 ,2 x 1 ,4 m. După
aspect pare o casetă pentru cereale ridicată la o anumită
porţiune deoarece spre capătul de E a fost găsită o piatră
dreptunghiulară folosită ca suport pentru diferite lucrări.
Podeaua a fost vopsită cu lut galben fie pentru
aspect fie practic, pentru a acoperi crăpăturile din caseta in
care erau ţinute, foarte probabil cerealele.
Locuinta 46. Podeaua suspendată a locuinţei se intindea pe o
suprafaţă de 2 x 2,2 m, fiind amplasată spre unul din pereţi.
Spre deosebire de L 45, unde partea suspendată avea 1 ,2 x
1 ,4 m, de dimensiunile unei casete pentru cereale sau mese
aici dimensiunile sunt potrivite unui spaţiu pentru dormit asemenea spaţiu amenajat a fost descoperit la Parţa2 şi la
Divostin unde este doar o parte a încăperii, ca la Ţaga.
În această campanie a fost cercetată doar
infrastructura complexului.
Locuinta 47. Nivelul de abandonare al locuinţei şi al podelei
suspendate este mai ridicat faţă de celelalte complexe, nivelul
ţinând de orizontul Ţaga I l.
Urmele unei podele suspendate, întinsă doar pe o
suprafaţă de maxim 1 ,5 x 1 ,4 m (apreciere după aglomerarea
de fragmente cu structură de bârne), au fost găsite pe
peretele de N4 spre deosebire de L 45 unde erau pe peretele
de S. Acestea sunt legate, foarte probabil de intrare.
Dimensiunile lor indică diferite funcţionalităţi: masă, bancă,
pat, casetă pentru cereale sau alte produse.
Locuinta 48 - cercetarea este epuizată in zona complexului.

Săntuletul 49 (S 1 1 , c. la -Q,70 m) este un şănţuleţ care
coteşte cu un unghi de 90°, după toate aparenţele este unul
modern, din cauza amestecului de pământ negru şi galben,
sesizat şi în alte situaţii.
Unele gropi nou apărute, spre capătul de sud al S
1 1 ar putea ţine de palisadă sau de un alt complex
(Complexul 50) ce merge spre V.
Numărul de obiecte întregi nu este prea mare,
deoarece cercetarea a fost sub nivelul de călcare. Materialele
descoperite aparţin primului nivel de locuire sau au fost
antrenate de gropile ce taie stratul de cultură. Cele mai multe
sunt obiecte nefolositoare, abandonate sau sparte.
Cel mai bogat material descoperit a fost ceramica.
Foarte puţine vase au permis a se intregi. Dintre acestea este
de amintit un vas de tipul celor cilindrice, din pastă semifină,
de culoare cărămizie, caracteristic pentru grupul lclod, faza 1 .
Tragerea unor concluzii finale este încă dificilă
deoarece nu a putut fi încheiată cercetarea tuturor gropilor de
la structura de bază a locuinţei. De asemenea nici încărcarea
bazei de date nu este încheiată.
Deosebită ni se pare descoperirea unui mormânt de
inhumaţie în poziţie chircită, in perimetrul unei locuinţe şi felul
in care a fost depusă securea de piatră, cu tăişul in sus.
Privind arhitectura neolitică reconstituirea unor
complexe este încă in lucru şi studiu, unele date sesizate nu
au fost epuizate.
Note:
1 . Divostin 11, L 15 Mc Pheron - Srejovic 1988, plan VIIle;
Lichter 1993, pl. 25a ş.a
2. Lazarovici el alii 2001 .
3. Divostin 11, L 15 Mc Pheron - Srejovic 1988, plan VIIle;
Lichter 1 993, pl. 25a.
4. Divostin 11, L 15 Mc Pheron - Srejovic 1 988, plan VIIle;
Lichter 1 993, pl. 25a sunt tot pe peretele de nord.
203. Ţibrinu, corn. Mircea Vodă, jud. Constanţa
Punct: Ţibrinu, La Lac.
Cod sit: 62351.01

Colectiv: Gabriel Jugănaru - responsabil, Sorin Ailincăi (ICEM
Tulcea), Valentina Voinea, Cătălin Dobrinescu (MINAC)
Cercetarea arheologică s-a desfăşurat in perioada
24 - 30 septembrie 2003 şi a avut ca obiective principale
realizarea unui sondaj stratigrafic şi a unei periegheze in jurul
lacului Ţibrinu. Pentru delimitarea aşezării hallstattiene au fost
executate două sondaje S 1 (1 x 4 m) şi S 2 (1 x 4 m) situate la
cea. 50 m, respectiv 300 m S de mal, în dreptul unui golf larg,
pe tărmul
de S al lacului.
'
în sondajul S.1 ne-am oprit la adâncimea de 1 ,80 m
fără a atinge loess-ul, solul devenind mâlos (sub nivelul actual
al lacului). in stratul brun, cu aspect afânat au apărut puţine
fragmente ceramice - cele mai multe de tip Babadag 1 - 1 1 , dar
şi câteva Dridu. Stratigrafic nu a fost identificat nici un nivel
cultural sau complex arheologic.
în sondajul S 2, situat la cea. 300 m S de malul
lacului, pe panta lină a unui deal am atins loess-ul la cea. 0,70 -0,80 m. Nici în această secţiune nu au apărut urme de
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locuire. La cea. -0,20 m am descoperit un fragment ceramic,
atipic, provenind de la un vas lucrat cu mâna.
Cele mai multe fragmente ceramice (de tip 8abadag
1 1 1 şi Dridu) au fost recuperate din apă, in zona golfului,
situat pe malul sudic al lacului. Fragmentele ceramice de tip
8abadag provin, in majoritate, de la ceşti cu toarta
suprainălţată şi vase bitronconice. Pasta este, cel mai
adesea, de culoare neagră, iar decorul constă in motive
imprimate şi incizate. Fragmentele ceramice medievale provin
de la vase cu corp bombat şi buza uşor evazată. Mai multe
vase (ceşti cu toarta suprainălţată, vase bitronconice cu
"corniţe" in zona diametrului maxim ş.a.), ce provin din acest
punct, au fost achiziţionate de MINAC in anul 2002.
Periegheza efectuată pe malul de S a dus la
identificarea unei cariere de calcar, la cea. 500 m V de golful
amintit. Materialul ceramic romane-bizantin şi cel tip Dridu
descoperit in zonă, ne face să credem, că exploatarea a
început în una din aceste epoci. Pe malul de N opus golfului,
am identificat un nucleu de locuire getic - fragmente ceramice
getice şi elenistice. La cea. 300 m V de acest punct şi la cea
300 m E de digul situat in capătul de V al lacului am
descoperit un al doilea nucleu de locuire getică. Din acest
punct am recuperat o toartă ştampilată rhodienă.
Timpul relativ scurt alocat cercetării microregiunii Lacul Ţibrinu - ne permite, totuşi, formularea unor concluzii
preliminare:
- aşezările situate pe malul de S - hallstattiană şi medievală sunt acoperite de apele lacului; - bogatul material arheologic
recuperat ne determină să credem, că aşezarea de tip
8abadag a fost destul de întinsă;
- periegheza efectuată in jurul lacului a dus la identificarea
unor situri noi din epocile elenistică, romană şi medievală.
- pe islazul situat la marginea de S a satului au fost observate
urme de locuire preistorică (posibil Cernavoda 1) şi medievală
(ceramică de tip Dridu).
- aşezările identificate pe malul lacului Ţibrinu, chiar dacă
astăzi par izolate, credem că au fost integrate in spaţiul
economic şi cultural dunărean (microregiunea Cernavodă Capidava).

se cojeşte, lăsând doar amprenta, alteori pictura este subţire,
fiind bine aplicată.
Motivele ornamentale constau din umplerea unor
spaţii cu linii curboliniare largi, formând spirale, motive din linii
subţiri paralele, benzile de linii paralele, mărginite sau nu de o
linie mai groasă, care formează meandre sau arcade. Vasele
ornamentale prin incizare, alveolare, barbotinare sunt puţine
iar ornamentarea prin ciupire este intâlnită la un singur vas.
Formele vaselor sunt: străchinile tronconice sau
semisferice cu buza lobată; castroane, cu corpul tronconic şi
cu buza marcată de o incizie de tip Lippenrand; globulare;
vase cu zona mediană împinsă din interior in patru locuri;
amfora; vase cu peretele împins din interior în patru zone
pentru a sugera un vas patrulater; cupa cu picior scund sau
inalt, cu sau fără buză lobată; vasele cu profil "S", mai scunde
sau mai alungite; oale cu gâtui cilindric, cu corpul globular;
tipsia este scundă, uneori cu buza crestată; vase de provizii.
Numărul pieselor litice este mic, in majoritate din
obsidian. Au mai fost descoperite si două piese de os,
respectiv un ac de cusut şi un ac de păr.
Procentajul ceramicii pictate este de aproximativ
70%.
C 2 - complex neolitic de formă ovală (2,5 x 1 ,5 m) cu puţin
material ceramic.
C 3 - au fost surprinse două complexe care se suprapun.
denumite C 3A şi C 38.
C 3A - locuinţă de epocă romană târzie (sec. IV), care
suprapune parţial complexul C 38. De remarcat un pieptăn de
os dublu, ornamentat. Locuinţa este de formă patrulateră, cu
gropi de stâlpi pe laturi precum şi un şir de stâlpi pe mijlocul
locuinţei, pentru susţinerea acoperişului, foarte probabil in
două ape.
C 38 - complex de epoca hallstattiană, cultura Gava. Acest
complex este tăiat de C 3A şi suprapune parţial C 1 .
C 4 - complex de epocă neolitică cu puţin material ceramic,
surprins parţial in profilul vestic.
C 5 - complex de epocă romană târzie, de formă patrulateră,
cu gardină arsă şi cu bârne carbonizate. Astfel de gropi sunt
frecvente pentru sec IV - V, fiind vorba despre o groapă
rituală.
C 6 - complex neolitic cu foarte puţin material ceramic, de
formă neregulată.
C 7 - complex de formă circulară, cu două gropi de stâlp pe o
parte şi de alta a gropii. Este foarte probabil o groapă de
provizii.
C 8 - complex de epoca hallstattiană, cultura Gava.
C 9 - mormânt fără inventar, fără partea inferioară care a fost
deranjată de un complex modern (M 2).
C 1 O - complex de forma unui şanţ, surprins parţial, cea mai
mare parte a acestui complex fiind deja distrusă de lucrările
de taluzare a zonei.
C 1 1 - o vatră de foc, probabil aparţine de complexul C 3A.
C 12 - un complex hallstattian, tăiat parţial de un complex
modern.
C 13 - complex de epoca hallstattiană, cultura Gava.
C 14 - complex de epoca hallstattiană, cultura Gava.
C 15 - complex de epoca hallstattiană, cultura Gava. Este
foarte probabil o groapă de provizii
C 1 6 - complex de epoca hallstattiană, cultura Gava.

-

Planşa 71 .

204. Urziceni, corn. Urziceni, jud. Satu Mare
Punct: Vamă
Cod sit: 139269.02

Colectiv: Robert Gindele, Liviu Marta, Ciprian Astaloş (MJ
Salu Mare), Kadas Zoltan (MO Carei)
Zona Vămii Urziceni
Săpătura a fost efectuată cu ocazia lucrărilor de
construire a Vămii. fiind decopertată o suprafaţă de
aproximativ 600 m2. Au fost descoperite 1 6 complexe
preistorice şi de epocă romană târzie.
C 1 - complex de epocă neolitică, de formă alungită (1 7 1 ,5
m) cu ceramică pictată. în complex a fost descoperit şi un
mormânt (M 1 ) deranjat, oasele scheletului nefiind in poziţie
anatomică. Complexul se încadrează in Grupul cultural
Pişcolt, faza 11, cu un numeros material ceramic pictat cu
substanţă neagră bituminoasă care in cele mai multe cazuri
x
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Zona Dutv Free Shop 1
În zona vizată pentru construirea unui Duty Free
Shop Urziceni au fost realizate două secţiuni, respectiv S
11/2003 (17 x 3,30 m) şi S III (38 x 3 m), fiind descoperită o
necropolă cu morminte de inhumaţie de epocă eneolitică,
cultura Bodrogkeresztur.
S 11 a fost realizată pe marginea drumului dintre cele
două vămii, zona fiind puternic deranjată de vechiul şanţ de
drenare a apei, care a fost ulterior dezafectat, fiind realizat
actualul canal.
M 3 - mormânt neolitic de inhumaţie, in poziţie chircită,
deranjat pa�ial de vechiul canal. Lângă pieptul def� nctului a
fost descoperit un vârf de săgeată din obsidian. In groapa
mormântului, la nivelul defunctului şi sub defunct, a fost
descoperit material ceramic neolitic, pa�ial intregibil,
ornamentat prin pictare cu substanţă neagră bituminoasă. A
fost descoperite si un lustruitor din os. Complexul se
încadrează in Grupul cultural Pişcolt, faza 11-a.
G 1 - complex surprins pe o mică suprafaţă, care se extinde
sub actualul drum, fără material ceramic.
S III a fost realizată pe partea opusă a canalului,
stratul de cultură fiind deranjat pa�ial de lucrările agricole.
M 4 - mormânt de inhumaţie, în poziţie chircită pe partea
stângă. Mormântul este orientat E V, din faza finală a
eneoliticului, cultura Bodrogkeresztur. Mormântul este
puternic deranjat de lucrările agricole şi de lucrările de
drenare a zonei. În inventarul defunctului au fost descoperite 5
vase ceramice, plasate în zona membrelor inferioare, iar în
zona bazinului au fost descoperite mărgele din scoică şi
fragmente de spirale de cupru.
M 5 - mormânt de inhumaţie, în poziţie chircită pe partea
stângă. Mormântul este orientat E - V, din din faza finală a
eneoliticului, cultura Bodrogkeresztur. Mormântul este
puternic deranjat de lucrările agricole şi de lucrările de
drenare a zonei. Alături de defunct au fost descoperite
materiale ceramice, pa�ial întregibile.
M 6 - mormânt de inhumaţie, în poziţie chircită pe partea
dreaptă. Mormântul este orientat E - V, din faza finală a
eneoliticului, cultura Bodrogkeresztur. Mormântul este
puternic deranjat de lucrările agricole. Alături de defunct au
fost descoperite o ceaşcă cu toartă, precum şi câteva piese
litice.
M 7 - mormânt de inhumaţie, in poziţie chircită pe partea
stângă, fiind orientat E - V, de epocă eneolitică, cultura
Bodrogkeresztur. În zona capilară a defunctului au fost
descoperite mărgele de marmură de diferite dimensiuni, fiind
plasate în jurul calotei craniene. A fost descoperit un singur
fragment ceramic, provenind dintr-o cupă cu picior, de epocă
neolitică, Grupul Pişcolt. Fragmentul ceramic pare să indice
apartenenţa mormântului neoliticului mijlociu, dar mărgelele
de marmură prezintă analogii cu cele de la Hotoan,
aparţinând, potrivit autorului, culturii Gheja-Bodrogkeresztur1•
M 8 - mormânt de înhumaţie, descoperit în umplutura unui
şanţ de drenare a apei. Scheletul a fost depus în şanţ in
momentul dezafectării şi astupării acestuia.
M 9 - mormânt de inhumaţie dublu, în poziţie chircită, din faza
finală a eneoliticului, cultura Bodrogkeresztur. Mormântul
cuprinde scheletul unui adult şi al unui copil. Lângă capul
-

copilului au fost descoperite trei vase, dintre care unul se
remarcă printr-un frumos ornament incizat şi incrusta! cu alb.
C 2 reprezintă vechiul şanţ de drenare a apei de pe
marginea drumului, actulmente dezafectat.
C 3 - complex de formă ovală (2 x 1 m) de epocă neolitică cu
material ceramic ornamentat prin pictură. Predomină ceramica
de factură semifină şi grosieră. Complexul se încadrează in
Grupul cultural Pişcolt, faza 11-a.
C 4 complex de epocă neolitică, de formă dreptungiulară
(2,3 x 1 ,2 m.) cu material ceramic ornamentat prin pictură.
Predomină ceramica de factură semifină şi grosieră.
Complexul se încadrează în Grupul cultural Pişcolt, faza 11-a.
C 5-complex de epocă neolitică descoperit pa�ial, (nu intră in
zona afectată de construcţii) cu material ceramic ornamentat
prin pictură. Predomină ceramica de factură semifină şi
grosieră. Complexul se încadrează în Grupul cultural Pişcolt,
faza 11-a.
C 6 reprezintă şanţul modern de drenare a apei în
umplutura căruia a fost descoperit M 6
C 7 - complex neolitic de formă neregulată, suprapus pa�ial
de M 7. Au fost descoperite puţine materiale ceramice.
G 2-complex neolitic suprapus pa�ial de M 2. Complexul a
fost tăiat în propo�ie de 50% de actualul canal de pe
marginea drumului. Predomină ceramica de factură semifină
şi grosieră, cu material ceramic ornamentat prin pictură.
Complexul se încadrează în Grupul cultural Pişcolt, faza 11-a.
G 3 - groapă de mici dimensiuni, fără material ceramic.
G 4 - groapă de mici dimensiuni, fără material ceramic.
-

-

-

Zona Dutv Free Shop 11
În zona vizată pentru construirea unui Duty Free
Shop 11 Urziceni au fost realizate două suprafeţe, respectiv S
IVa/2003 (5 x 8 m) şi S IVb (6 x 8 m). fiind plasate pe o parte
şi pe alta a digului.
S IVa a fost realizată pe marginea drumului dintre
cele două vămi, zona fiind puternic deranjată de vechiul şanţ
de drenare a apei, care a fost ulterior dezafectat, fiind realizat
actualul canal.
În zona cercetată nu au fost descoperite complexe
preistorice sau de altă factură, materialele descoperite fiind
sporadice. Demn de remarcat este un corn de cerb descoperit
în S IVb, pe steril, la -0,55 m. fără a putea fi pus însă în
legătură cu un complex sau alte materiale care să indice
repere cronologica.
Zona Dutv Free Shop III
În zona vizată pentru construirea unui Duty Free
Shop III Urziceni a fost realizată o secţiune - S - V (50 x 3 m),
fiind descoperite 1 O morminte de epocă eneolitică precum şi 8
complexe preistorice.
M 1 O - mormânt de epocă eneolitică, în poziţie chircită pe
partea stângă, cultura Bodrogkeresztur, având in inventar 5
vase, mărgele de scoică, descoperite in zona bazinului, două
piese litice şi un străpungător din os. Mormântul este orientat
E V. Mormântul este pa�ial deranjat de canalul de pe
marginea drumului.
M 1 1 mormânt de epocă eneolitică, în poziţie chircită pe
partea dreaptă, cultura Bodrogkeresztur, având in inventar 3
vase, ofrandă de carne. Mormântul este orientat E - V.
-
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M 12 - mormânt de epocă eneolitică, în poziţie chircită pe
partea dreaptă, cultura Bodrogkeresztur, având în inventar
două vase, un cuţit de cupru. Mormântul este orientat E - V
M 1 3 - mormânt de epocă eneolitică, în poziţie chircită pe
partea stângă, cultura Bodrogkeresztur, având în inventar 7
vase, mărgele de scoică. Mormântul este orientat E - V.
M 14 - mormânt de epocă eneolitică, în poziţie chircită pe
partea stângă, cultura Bodrogkeresztur, având în inventar 7
vase şi un capac. Mormântul este orientat E - V.
M 1 5 - mormânt de epocă eneolitică, în poziţie chircită pe
partea dreaptă cultura Bodrogkeresztur, deranjat puternic de
un complex de epoca bronzului, fără inventar. Mormântul este
orientat E - V.
M 1 6 - mormânt de epocă eneolitică, în poziţie chircită pe
partea stângă, cultura Bodrogkeresztur, având în inventar 6
vase. Mormântul este orientat E - V.
M 1 7 - mormânt de epocă eneolitică, în poziţie chircită pe
partea dreaptă, cultura Bodrogkeresztur, având în inventar 2
vase, mărgele de scoică, deranjat de lucrările de amenajare a
canalului. Mormântul este orientat E - V ?.
M 1 8 - mormânt de epocă eneolitică, în poziţie chircită pe
partea stângă, cultura Bodrogkeresztur, având în inventar 5
vase, mărgele de scoică. Mormântul este orientat E - V.
Acesta a fost pa�ial deranjat de C 13.
M 1 9 - mormânt de epocă eneolitică, cultura Bodrogkeresztur,
descoperit în umplutura C 13, fără inventar.
C 8 - complex de epoca bronzului, de formă ovală, cu puţin
material ceramic.
C 9 - complex circular de epocă neolitică, Grupul Pişcolt, cu
diametru/ de cea. 2,20 m, cu material ceramic pa�ial
întzregibil, un văscior întreg, materiale osteologice.
C 10 - aglomerare de materiale ceramice întregibile de epocă
eneolitică, cultura Bodrogkeresztur
C 1 1 - complex preistoric de formă ovală, cu puţin material
ceramic
C 1 2 - groapă de provizii de epoca bronzului, de formă
circulară, cu diametru/ de cea. 0,80 m, cu numeroase
materiale ceramice întregibile, provenind de la vase de
provizii, materiale osteologice.
C 1 3 - complex de epoca bronzului, cu numeros material
ceramic şi un ac de os, în umplutura căruia a fost descoperit,
în poziţie secundară un mormânt de inhumaţie.
C 14 - vatră de epoca bronzului, cu puţin material ceramic.
G 5 - groapă de formă rectangulară, descoperită sub M 16, cu
urme de bârne carbonizate şi puţine fragmente ceramice.
Planşa 72.

Note:
1 . Nemeti 1 988, p.1 26, 129.
The settlement Urziceni-Vamă is situated North of
Urziceni village, in the free area between Romanian and
Hungarian border. We present the main finds:
The pottery.
The lnvoice: on the whole, the clay of the pots with thick walls
contains organic ingredients and sand. In general, the pottery
was well fired, their colour being different: from dark brown to
red-grey.
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The ornaments: The majority of the pottery is represented by
painted vessels. The surface was covered by engobe and, in
general, the painted segments are relatively well preserved.
The painted pottery has very good analogy with Piscolt
Collection (Piscolt - Lutarie; Sacuieni - Horo), and Diakovo
Grup (Mukachevo - Maia Hora). The painted ornament was
made exclusively with black paint and the basic elements of
the ornamental pattern are bands of various widths used in
the composition of an unfinished pseudo spiral, and
meanders. Some pieces were decorated by an !inger
impressions. On some fragments there is a pattern of deeply
incised zigzag lines, or a linear ornament consisting of an
incised meander.
The forms: cylindrical, spherical sides large and medium pots;
large and medium size pots with a hig h, narrowed neck;
conical and frequently deep bowls; sma/1, spherical cups with
a narrowed throat; tulip shaped vessel on tai/ cylindrical and
beii shaped pedestal; amphora like pots with high, cylindrical
neck.
The Middle Neolithic Complex of the Urziceni Vamă settlement is analogous with the settlements of Piscolt
- Lutărie and Săcuieni - Horo. We place these sites to the
final middle stage of Piscolt Group of the Painted Pottery
Cu/ture (PPC).
This years we found 1 9 graves, 16 of which belong
to Bodrogkerestur cu/ture. Some of these pits deepened in the
soled, light-yellow virgin soi/ below the humid layer. Some of
them were sunk just a few centimetres in the virgin soi/, others
were blurred in the humus. Here only the finds indicated that a
grave had once been there.
The orientation of the skeletons is E-W. The position
of skeletons is slightly or partially contracted, lying on the right
or on the left side.
205. Vadu Săpat, corn. Fântânele, jud. Prahova
Punct: Budureasca 4 Nord - Puţul Tătarului
Cod sit: 13332 1.08

Colectiv: Dan Lichiardopol - responsabil, Alin Frânculeasa,
Eugen Paveleţ, Bogdan Ciupercă (MJIA Prahova), Andrei
Măgureanu (IAB)

Valea Budureasca este situată în zona de dealuri
subcarpatice, la 5 km N de oraşul Mizil, încadrată
administrativ satului Vadu Săpat, comuna Fântânele.
Cercetările arheologice au debutat la sfârşitul anilor 50 ai
secolului XX, fiind coordonate aproape 40 de ani de către
arheologul Victor Teodorescu. Au fost identificate pe o arie de
aproximativ 1 O ha, peste 30 de situri arheologice. Au fost
cercetate cu preponderenţă obiective arheologice încadrate în
cultura lpoteşti-Cândeşti (sec. V - VII), dar şi getice, fiind
descoperite şi materiale sau complexe din paleolitic, neo
eneolitic, epoca bronzului, hallstatt, sec. 11-111 p. Chr.
În campania arheologică din anul 2003 cercetările
din Valea Budureasca, s-au concentrat în punctul Budureasca
4 Puţul tătarului, sectorul de N.
S-a urmărit cercetarea complexelor arheologice
nefinalizate în campania din anul trecut. S-a continuat
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cercetarea arheologică în secţiunile 1 şi Il, şi în casetele A, B
şi C, toate deschise în campaniile precedente 1 .
Sectiunea Il orientată E - V, a fost prelungită spre V
cu 25 m, a �ând acum dimensiunile de 41 x 1 ,5 m. De
asemeni, a fost trasată o nouă casetă, numită convenţional
caseta D, cu dimensiuni de 4,5 x 2 m. Caseta a fost deschisă
în zona de SE a sectorului de N, la 0,5 m S de caseta C, între
aceste două casete păstrându-se un martor de 0,5 m.
în această campanie au fost cercetate mai multe
complexe lpoteşti-Cândeşti, getice, şi două gropi medievale
târzii.
Complexele lpoteşti-Cândeşti (sec. VI - VII p. Chr.):
Bordeiul 2. S-a continuat cercetarea complexului, prin
demontare martorului stratigrafic dintre casetele A şi B şi
lărgirea casetei C spre V cu 3,5 m. În funcţie de configuraţia
actuală a terenului, fundul bordeiului a fost surprins la
adâncimile de 1 ,32-1 ,60 m. Bordeiul este orientat N - S, avea
gropi de par în colţuri şi pe jumătatea laturilor. Bordeiul are
dimensiunile maxime de 2,95 x 2,80 m (N - S, E - V). Pietrarul
a fost amenajat într-un decroş realizat pe latura nordică a
bordeiului, în colţul de NV. Pietrarul avea gura spre sudul
bordeiului. Vatra puternic arsă, este amenajată într-o groapă
ce are adâncimea maximă de O, 1 5 m şi diametru! de 0,56 x
0.70 m (N - S, E - V). În zona vetrei a fost descoperită
cenuşă, lemn ars şi pietre. Fundul bordeiului era lipit, avea
culoarea galben verzuie, lipitura având grosimea de 3 - 5 mm.
Aproximativ central, lângă latura de E a bordeiului, a fost
descoperită o groapă cu diametru! de 0,65 x 0,70 m, adâncă
de 0,35 m. Aceasta era contemporană cu utilizarea bordeiului,
lipitura coborând până pe marginea gropii. Bordeiul avea un
inventar foarte sărac constând din câteva fragmente ceramice
descoperite în zona pietrarului, între care un fund de oală
borcan lucrată la roată. Umplerea bordeiului post abandon, a
avut două faze. Imediat după abandonarea bordeiului s-a
depus un strat nisipos compact, fără material arheologic, gros
de aproximativ de 0,40 m, provenit din pământ scurs de pe
deal (depunere aluvionară). Ulterior bordeiul a fost folosit ca
groapă menajeră. Stratul menajer ce suprapune stratul
nisipos, are o grosime de 0,40-Q,50 m, are culoarea
negricioasă, pământul fiind foarte friabil. În această umplutură
a fost recuperată o cantitate foarte mare de ceramică,
fragmentară. Vasele sunt lucrate la roată rapidă sau înceată.
A fost descoperită şi o tipsie fragmentară lucrată la mână. De
asemenea, au fost descoperite un fragment de toartă de
amforă, câteva fusaiole bitronconice, o mărgea de opal
sferoidală, un vârf de suliţă de fier cu două aripioare şi
manşon, puternic corodat, două fragmente de brăţări de
bronz, una plată in secţiune, cealaltă circulară, o cataramă de
bronz2. Din acest complex au fost recuperate foarte multe
oase.
Bordeiul 4 a fost descoperit şi cercetat în casetele C şi D. A
fost surprins la adâncimea de 0,50-0,60 m, ca o suprafaţă de
formă regulată, de culoare brun-maronie. Bordeiul avea
dimensiunile de 2,80 x 2,55 m, era orientat NNE - SSV.
Datorită configuraţiei actuale a terenului, fundul bordeiului
apare la adâncimea de 1 ,45-1 ,70 m. S-a putut observa că
săparea gropii bordeiului pe latura de V nu este
perpendiculară pe nivelul de călcare, ci este puţin oblică spre
V. Pietrarul era amplasat in colţul de NE al bordeiului, are

forma literei U, cu gura orientată spre SV. Dimensiunile
pietrarului sunt de 1 x 0,90 m. Datorită arsurii, vatra bordeiului
are culoarea roşie-cărămizie, cu grosimea de 2-4 cm, formă
ovală, amenajată într-o mică alveolare, ce are adâncimea
maximă in zona centrală de 0,05 m. Au fost surprinse şi trei
gropi de par cu diametre de 1 5-18 cm, două pe latura sudică
şi una pe cea vestică. Inventarul bordeiului constă din câteva
fragmente ceramice provenite de la vase lucrate la mână sau
roată. Unul din fragmente este decorat prin incizie, cu motivul
valului. Bordeiul perforează nivelul de locuire Latene.
Complexe getice:
Anul acesta au fost cercetate parţial sau integral,
mai multe complexe getice, constând in locuinţe de suprafaţă
şi gropi.
Locuinta 1 (C 1 1/2002), cercetată în campania din 2002, în S
1, S Il şi caseta A. A fost surprinsă la adâncimea de 0,89-0,90
m, orientată aproximativ N - S. În plan apare ca o zonă
compactă de chirpic ars, gros de O, 1 0-Q, 1 5 m. Complexul
este puternic afectat de B 1 şi B 2, complexe încadrate
nivelului de locuire lpoteşti - Cândeşti. Prin demontarea
martorului ce separa S 1 de S Il, au fost recuperate fragmente
ceramice provenind de la două vase ce fuseseră recuperate
parţial în campania din anul 2002. Vasele au culoarea crem
cărămizie, arse secundar, cu pereţi aproape drepţi, cu buza
dreaptă. Vasele sunt decorate plastic cu brâu alveolat şi tortiţe
potcoavă. Vasele sunt lucrate la mână, pasta este omogenă.
Tot in această locuinţă au mai fost recuperată o ceaşcă
tronconică lucrată la mână, cu toartă uşor suprainălţată.
Locuinţa nu a fost cercetată integral, intrând în profilul de N al
Sll.
Locuinta 2 (C 9/2003), a fost descoperită in S Il în c. 27-29, la
adâncimea de 0,80-0,90 m faţă de nivelul actual de călcare. În
plan apare ca o zonă compactă de chirpic ars, dispusă pe o
lungime de 3,1 0-3,20 m de-a lungul secţiunii şi o lăţime
maximă de 1 ,60 m în zona c. 29, orientată NE - SV. Grosimea
stratului de chirpic ars are O, 1 0-0,12 m, subţiindu-se spre
margini. S-au putut observa pe chirpic urme de nuiele dispuse
paralel, ce au diametru! de 0,2-0,3 cm. După demontarea
chirpicului a fost recuperată ceramică fragmentară majoritar
lucrată la mână. Nu au fost surprinse alte detalii constructive,
complexul fiind cercetat pa�ial, intră în profilul de N al S Il.
Complexul 7/2002, cercetat în S 1 şi S 11, in c. 21 -24, la
adâncimea de 1 ,20-1 ,40 m. În suprafaţă a apărut ca o zonă
de culoare cărămizie, cu chirpic ars. Chirpicul nu este
compact, fiind în general mărunţit, dar apar şi bucăţi de
dimensiuni mai mari. Grosimea chirpicului este de maxim 1 O
cm, pe profilul de S al S 1 acesta apare pe o lungime de 3,30
m. Amestecat cu sau sub chirpic, au apărut foarte multe
fragmente ceramice lucrate la mână, intre care se remarcă un
vas tronconic, cărămiziu negricios, ars secundar, dar şi
fragmente provenite de la un vas cu pereţii şi buza drepte
decorat cu brâu alveolat. Între materialele descoperite în zona
acestui complex a fost recuperată şi o fibulă de bronz. Acul,
resortul şi portagrafa sunt rupte din vechime. Resortul este
format dintr-un număr redus de spire, cu coarda spre exterior.
Piciorul este decorat cu o proeminenţă romboidală. Fibula are
lungimea maximă de 51 mm. Acest tip de fibulă este încadrată
în Latene mijlociu3 În lipsa altor detalii constructive,
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momentan este greu de precizat dacă acest complex este o
locuin!ă.
Cele mai numeroase complexe getice descoperite şi
cercetate în campania aceasta, sunt gropile. Gropile au forme
diverse, fiind cercetate gropi clopot, gropi circulare, gropi de
formă neregulată.
Gropi clopot:
Complexul 1/2003 a fost descoperit în c. 35-36 în caseta A, la
adâncimea de 1 ,40 m. in suprafa!ă apare ca o pată
neregulată de culoare negricioasă, cu dimensiuni de 0,60 x
0,45 m (E - V, N - S). Groapa se lărgeşte treptat, la
adâncimea de 2,1 5 m având diametru! maxim de 1 ,25 m. Se
pare că umplerea gropii s-a făcut în mai multe etape. in zona
superioară (a gâtului şi umerilor) apare material amestecat,
constând din ceramică fragmentară, pământ negricios, lemn
ars, chirpic ars. În zona diametrului maxim, pe o grosime de
O, 1 5-0,22 m umplutura constă din cenuşă compactă, stratul
având grosimea maximă în zona centrală. Cenuşa era
suprapusă de un strat de arsură roşiatică. Sub stratul de
cenuşă s-a descoperit o amenajare din pietre, dispuse în cerc.
Între aceste pietre au fost depuse un craniu de mamifer
fragmentar, probabil de cal, şi o mandibulă de porc arsă.
Amenajarea cu pietre suprapunea o nivelare cu pământ
galben, ce are o grosime de 0,05 m. Sub acest strat, pe fundul
gropii, aflat la -2,35 -2,38 m, a fost descoperită ceramică
fragmentară. Complexul intră în profilul de S al casetei, de
aceea nu a fost cercetat integral. Complexul a fost deranjat la
partea superioară de o groapă pentru extragerea lutului,
încadrată cronologic unui nivel medieval târziu.
Complexul 2/2003 a fost descoperit în caseta C, la adâncimea
de -1 ,45 m. În suprafată are forma aproximativ circulară cu
diametru! de 0,50 x O,SO m, de culoare negricioasă. În gura
gropii a fost descoperit un fragment de castron de culoare
cenuşie din pastă fină omogenă, cu fundul profila!, lucrat la
roată, aşezat cu gura în jos şi un corn de bovină. Diametru!
maxim al gropii a fost surprins la adâncimea de 1 ,80 m şi are
1 ,20 m. Inventarul gropii este format din câteva fragmente
ceramice, bucă!i de perete ars, mai multe oase provenite de la
un mamifer de talie mică, carnivor. Ceramica este lucrată la
mână, provine de la un vas cu pereţii şi buza drepte, decorat
cu brâu alveolat dispus sub buză în combinaţie cu o
apucătoare potcoavă. Oasele au aparut lângă peretele de E,
în zona diametrului maxim al gropii. Pe fundul gropii, ce a fost
surprins la adâncimea de 2,1 O m, era aşezat un fragment
ceramic (13 x 1 1 cm) lucrat la roată, provenit din zona
pântecului unui vas, de culoare roşie cărămizie.
Complexul 1 1/2003 a apărut în c. 20 - 21 , în S 1 şi S 11. A fost
surprins în suprafa!ă la adâncimea de 1 ,40 m, fundul gropii
fiind la -2,25 m. În suprafaţă apare ca o zonă cenuşie
negricioasă, cu diametru! de 1 ,1 0 x 1 ,1 0 m. La 1 ,70 m
adâncime are diametru! maxim de 1 ,50 m. Groapa este
cotlonită mai ales în zona de V. Inventarul este format din
ceramică lucrată la mână, foarte fragmentară, oase, pietre,
chirpic ars şi lemn ars.
Complexul 14/2003 a fost descoperit în caseta C în c. 46-47,
la adâncimea de -1 ,20 m. in suprafaţă apare ca o zonă
roşiatică-negricioasă, pigmenatată cu chirpic şi lemn ars.
Groapa are diametru! de 0,40-Q,50 m în zona gurii şi 1 , 1 O m
diametru! maxim. Fundul gropii a fost surprins la adâncimea

de 1 ,75 m. inventarul este format din fragmente ceramice,
lucrată la mână, ce provin de la un castron cu buza spre
interior, decorat cu proeminenţe conice, de la un vas cu pere!ii
aproape drepţi decorat cu brâu alveolat dispus sub buză şi da
la un vas cu pereţii drep!i. Pe fundul gropii au fost descoperite
câteva pietre. Tot în această groapă au mai fost descoperite şi
oase.
Gropi circulare:
Complex 6/2003 a fost surprins în caseta C în c. 44-45, la
adâncimea de 1 ,40 m, are diametru! maxim de 0,93 m, fundul
gropii apărând la -1 ,80 m. Umplutura are culoarea
negricioasă, datorită prezenţei lemnului ars. in groapă au fost
găsite câteva fragmente ceramice lucrate la mână. Complexul
intră în profilul de S al casetei C.
Complex 12/2003 a apărut în c. 23-24 la adâncimea de 1 ,20
m, are în suprafa!ă formă rotundă, culoarea cenuşiu
negricioasă. Are diametru! de 0,85 x 0,80 m, adâncimea de
0,40 m. Inventarul este format din foarte pu!ină ceramică,
fragmentară, chirpici ars şi pietre. În partea de N a gropii se
afla o piatră de mari dimensiuni (35 x 28 cm).
Gropi de formă neregulată:
Complexul 1 5/2002 a fost descoperit în campania 2002 în S 1
în c. 49-50, la adâncimea de 1 ,10-1 ,20 m, în această
campanie fiind cercetat şi în caseta C. Complexul ce are
formă alungită, este orientat aproximativ N - S, are dimensiuni
maxime de 3,10 x 1 ,60 m, fundul gropii fiind surprins la -1 ,90
m. Groapa a fost umplută cu chirpic ars provenind de la pereţii
unei locuinţe incendiate. De asemenea în groapă au fost
descoperite fragmente ceramice lucrate la mână, câteva fiind
decorate cu brâu alveolat şi apucători de forma potcoavei.
Complexul nu a fost cercetat integral deoarece intră în profilul
de nord al S 1.
Atât pe baza ceramicii, cât şi a fibulei, complexele
getice descoperite anul acesta, pot fi încadrate în sec. IV 11
p. Chr.
Şi in această campanie au fost realizate cercetări
perieghetice in zonă, fiind identificate noi puncte de interes
arheologic în satele Bozieni şi Vadu Săpat.
Materialul arheologic descoperit in această
campanie se află depozitat la sediul MJIA Prahova, fiind in
curs de restaurare.
-

Planşa 73.

Note:
1 . Lichiardopol D., Ciupercă B., Frinculeasa A., 2002;
Lichiardopol D., Frînculeasa A., Ciupercă B., Măgureanu A.,
2003;
2. Lichiardopol D., Frinculeasa A., Ciupercă B., Măgureanu
A., 2003, p. 331 ;
3. Măndescu D., 2000, Fibule de schemă Latene in perioada
timpurie şi mijlocie a celei de a doua epoci a fierului, pe
teritoriul vechii Dacii, Crisia 30, p. 71, fig. 217;
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Ansamblul construit descoperit in această zonă asigura
accesul in castel la nivelul parterului, şi era compus dintr-o
terasă dreptunghiulară din care coborau două scări laterale in
formă de semicerc. Construcţia scării are o fundaţie relativ
superficială, realizată din zidărie mixtă: piatră şi cărămidă
folosită pentru egalizare, şi este aşezată pe un strat de
umplutură care conţine vestigii preistorice. Mortarul folosit are
un aspect gălbui, este realizat din var şi nisip, de rezistenţă
medie. Se remarcă folosirea a două tipuri de mortar; în
locurile unde s-au păstrat şi fragmente de elevaţie se observă
un mortar gri-albicios cu o duritate ceva mai bună.
Amenajarea scării este o construcţie ulterioară
fundaţiei pivniţei. Se observă adosarea clară a zidului scării, şi
de asemenea în jurul geamului de pivniţă actual sunt vizibile
urme de refacere a zidăriei cu cărămidă, ceea ce ar conduce
la concluzia că în prima sa fază zidul de piatră al pivniţei nu
avea goluri la acest nivel pe latura de E. Acest fapt poate fi
completat cu observaţia că intrarea actuală în pivniţă este
spartă ulterior; partea deasupra fiind sprijinită cu buiandrug
din lemn, iar zidurile laterale sunt de asemenea adosate. Se
mai poate constata că rezaliţii din cărămidă de pe faţada
actuală au un sistem de fundare foarte precar (pietre aşezate
intr-o groapă fără mortar), restul fiind practic lipit cu mortar de
zidul casei.
Stratigrafia înregistrează imediat deasupra solului
viu un strat negru argilos cu rare urme de cultură preistorică.
Peste acest nivel în S7 se înregistrează un strat de construire
acumulat la construcţia scării, suprapus de nivelări şi depuneri
recente.
Pe latura de S a aripii nordice a castelului, în dreptul
pivniţei de pe această latură, a fost descoperit un zid
perpendicular pe peretele casei actuale, care se adosează
fundaţiei pivniţei (S 1 ). Zidul este demolat neregulat până la o
adâncime de cea. 0,80 m sub nivelul de călcare actual. Zidăria
este realizată din piatră de vale nefasonată legată cu mortar
din nisip şi var de slabă calitate, materialele fiind înecate in
şanţ. Fundaţia pivniţei prezintă două etape şi este realizată
din pietre de dimensiuni variabile legate cu mult mortar. în
partea de la bază mortarul formează un conglomerat compact.
Pe latura de N a aripii sudice a castelului a fost
descoperit un zid perpendicular pe clădirea actuală (zid vechi
2), care se continuă pe direcţia S - N cu un zid care i se
adosează (zid vechi 3) (S 4). Direcţia de orientare corespunde
cu cea a zidului în ruină din S 1 , însă deocamdată nu putem
face nici o altă precizare.
Pe latura de E a castelului, la 1 5 m sud de peretele
intrării actuale in pivniţă, se pot observa două segmente
distincte ale fundaţiei (S 6), care evidenţiază prelungirea
clădirii centrale până la colţul actual.
O situaţie asemănătoare a fost înregistrată şi in S 8,
plasată la 5 m S de colţul casei: partea de S aparţine unei
case mai vechi, are zidăria realizată înecat în şanţ, cu mult
mortar şi nu prezintă decroş pe latura de est, în timp ce pe
partea de N se constată prezenţa unui decroş lat de cea. 30
cm. Tronsonul din partea de N apa�ine unei adăugiri
ulterioare realizată într-o tehnică mai precară.
Interiorul pivniţei de sub corpul central a fost

Lichiardopol Dan, Ciupercă Bogdan, Frânculeasa Alin,
Măgureanu Andrei, 2003, Budureasca - Vadu Săpat, comuna
Fântânele jud. Prahova, CCA 2003, p. 330-333.
Peneş Marinela, Ciupercă Bogdan, Dumitrescu Claudia, 2001 ,
Budureasca - Vadu Săpat, CCA 2001 , p. 260-261 .
Teodorescu Victor, Dupoi Vasile, Lichiardopol Dan, Panait
Gheorghe, 1993, Staţiunea arheologică Budureasca, jud.
Prahova

(complexele

daca-romane

şi

străromâneşti),

Materiale 1 5,1983, p. 365-388.
Teodorescu, Dupoi Vasile, Jibotean Marinela, Panait
Gheorghe, 1999, Budureasca străveche şi statornică vatră de

civilizaţie la originile poporului român. Cercetările arheologice
din anul 1983 privind complexele străromâneşti de tip lpoteşti
Cândeşti (sec. V-VII), Mousaios 5, p. 91-1 17;

206. Valea Crişului, com. Valea Crişului, jud. Covasna
Punct: Castelul Kalnoki
Cod sit: 649 15.02

Colectiv: Daniela Marcu lstrate - responsabil, Angel lstrate
(SC Damasus SRL Braşov).
Săpăturile de salvare efectuate la castelul Kalnoky
din Valea Crişului s-au desfăşurat in luna iunie 2003, şi au
avut drept scop principal identificarea fazelor constructive, a
adâncimilor de fundare precum şi a evoluţiei istorice a sitului.
Planul de săpătură a fost stabilit împreună cu arhitectul şi
inginerul de rezistenţă, cele 17 sondaje fiind amplasate în
principal în funcţie de interesele echipei de proiectare.
Informaţiile pe care le-am obţinut sunt în consecinţă
fragmentate la diferitele segmente investigate, doar două
complexe fiind mai bine definite: un ansamblu construit al unei
intrări în castel dinspre est şi o construcţie cu două încăperi
pe latura de N.
A fost precizată stratigrafia generală a sitului, cu
această ocazie fiind constatată o locuire preistorică apa�inând
epocilor bronzului fmal până în Latene, precum şi o reluare a
vieţuirii în zonă începând cu sec. al XIV-lea şi continuând
neintrerupt până în zilele noastre.
În secţiunile S 9, S 1 3 şi S 1 4 s-a descoperit latura
de N a unei clădiri care a fost demolată in cea mai mare parte,
păstrându-se doar colţul de SE îngloba! în clădirile mai noi.
Dimensiunile casei la exterior erau de 9,60 x 6 m, cu latura
lungă a dreptunghiului pe direcţia E - V; interiorul probabil era
despărţit în două încăperi mari, fiind descoperit un zid
despărţitor care separa o cameră lată de 2,80 m (la interior),
cealaltă cameră având 4,30 m. Grosimea zidurilor variază
între 0,76 şi 0,80 m. În S 1 3 s-a putut constata la interior
prezenţa unei amenajări de pardoseală din cărămidă. La
zidurile casei vechi se adosează:
- în S 13 un zid orientat E - V care se alipeşte laturii nordice a
casei. Grosimea zidului este de 0,56 m şi este realizat din
materiale refolosite, liantul fiind lutul galben. Funcţia
constructivă sau complexul din care face parte nu pot fi
precizate în acest stadiu al cercetărilor.
- in S 14 apare in prelungirea laturii vestice a casei un zid lat
de 0,43 m, orientat pe direcţia N - S.
Scara castelului din partea de E a fost identificată în
urma cercetărilor efectuate în secţiunile S 2, S 3 şi S 7.

cercetat prin S 1 7 , plasată în colţul de NE al încăperii centrale.

Se constată aici faptul că zidul de compartimentare este
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adosat la zidul de E al casei, este fundal aproape de nivelul
de călcare actual, talpa fiind aşezată pe un strat umblat foarte
subtire format deasupra solului viu prin folosirea pivniţei.
Zidul fortificaţiei a fost identificat în colţul de NV al
corpului de S al castelului (S 1 5). Zidăria este realizată prin
metoda înecării în şanţ cu mult mortar, folosind pietre de
dimensiuni variate bine potrivite între ele. Grosimea fundatiei
zidului este de 2,74 m, ceea ce sugerează existenţa u� ui
drum de strajă.
În toate punctele investigate au fost stabilite
caracteristicile tehnice ale structurilor zidite, dar pe ansamblu
săpăturile actuale, extrem de restrânse, sunt încă departe de
a contura o imagine coerentă despre evoluţia castelului de la
Valea Crişului. O serie de probleme precum cele legate de
structurile zidite din partea centrală a curtii, de traseul
fortificaţiei sau de etapele constructive ale aripii de sud
urmează a fi clarificate prin extinderea săpăturilor în
campaniile viitoare.
Materialul descoperit în săpătură constă aproape
exclusiv din ceramică de uz comun şi cahle, la care se pot
adăuga câteva fragmente de sticlărie, respectiv resturile greu
identificabile ale unor obiecte din fier. Aşa cum era de aşteptat
în cazul unei săpături de salvare, de dimensiuni extrem de
reduse faţă de scara întregului ansamblu, nu au fost
identificate complexe închise, materialul fiind recuperat din
straturi. in majoritatea situaţiilor depunerile au un caracter
cumulativ, realizându-se fie într-un interval lung de timp, fie ca
rezultat al unor nivelări şi umpleri care au antrenat artefacte
din epoci diferite. Aşa se explică faptul că materialele sunt
amestecate, în special cele medievale asociindu-se frecvent
pe o perioadă relativ lungă, de câteva secole.
Excepţie de la aceste observaţii fac depunerile preistorice
care sunt relativ clare în acele porţiuni unde nu au fost
afectate direct de şanţuri de fundare sau de alte intervenţii. in
câteva cazuri s-au surprins şi depuneri medievale in situ, cum
ar fi de exemplu stratul de arsură din apropierea casei
dispărute; fragmentele recuperate de a1c1 datează
predominant din sec. al XVII-lea, oferind astfel un argument
important pentru cronologia ansamblului de la Valea Crişului.
Un procent de aproximativ 30% din întreaga
cantitate este reprezentat de ceramica preistorică aparţinând
unei perioade cuprinse între epoca bronzului şi Latene târziu,
- acestea fiind cele mai vechi orizonturi de ocupare a sitului. În
ordine cronologică următorul nivel de locuire aparţine sec. XIV
- XV, reprezentat fiind de relativ puţine fragmente de vase de
uz comun. Din sec. al XIV-lea datează foarte probabil şi o oală
arsă reducător, ce păstrează pe suprafaţa exterioară urme de
şlefuire.
Secolele XV - XVI sunt şi ele ilustrate printr-o serie
de fragmente: oale de dimensiuni mici cu gât proeminent,
marginea simplă uşor evazată spre exterior şi şăntuită pentru
capac, frecvent decorate cu benzi de linii superficial incizate
pe umăr. Tot în acest interval plasăm unele profile care
păstrează amprenta perioadei anterioare,

cu

--

Cc 'll p a n r a

2003

lucrate din pastă grosieră şi decorate cu benzi de linii incizate
şi alveole. Oalele de dimensiuni medii sunt lucrate în general
din pastă grosieră, mai rar semi fină, şi au marginile tratate în
forme complicate, mult inclinate spre exterior şi îngroşate,
teşite vertical sau rotunjite cu buza ascuţită şi un lăcaş adânc
pentru capac; frecvente sunt şi marginile îngroşate marcate
prin şenţuiri succesive (canelate). in general ceramica din
această perioadă este simplă, fragmentele cu urme de smalt
sau/şi de vopsea fiind rare. in această ultimă categorie s�
înscrie un capac in formă de clopot databil in sec. al XVII-lea.
Ceramica de calitate bună este lucrată din pastă
fină sau semi fină foarte densă, cu nisip fin folosit ca
degresant, foarte compactă, arsă reducător; pasta are un
aspect cimentos, vasele au pereţii subţiri şi pe ansamblu se
poate spune că sunt lucrate cu multă atenţie. Menţionăm o
cană cu gura strâmtă (R 9,5 cm) decorată pe gât cu linii
incizate. Tot la ceramica fină se încadrează o căniţă arsă
oxidant, cu pereţi extrem de subţiri şi suprafaţa exterioară
canelată.
Din sec. al XVII-lea datează şi o serie de fragmente
de cahle plăci din tipurile specifice acestei perioade, decorate
în principal cu ornamente tapet care acopereau întreaga
suprafaţă continuându-se de pe o placă pe alta. Câteva
fragmente aparţin unor piese produse de habani in colonia de
la Vinţu de Jos, fiind smălţuite bicrom, cu smalţ alb de cositor
şi albastru de staniu. Dintre piesele mai deosebite le
menţionăm pe cele decorate cu medalion octogonal in
interiorul căruia este reprezentată o mască feminină; in
exterior, spre colţurile plăcii se dezvoltă motive vegetale, cel
mai frecvent frunze de stejar unite câte 3 într-o tulpină. Câteva
fragmente aparţin unor exemplare policrome, destul de
cunoscute în mobilierul interior al castelelor din această
perioadă, având în general inscripţii care le plasează in
primele decenii ale veacului. Alte fragmente au aparţinut unor
cahle cu aversul smălţui! simplu in verde de plumb peste
angobă. Un alt tip de decor prezintă o bordură marginală lată
decorată cu un motiv geometric asemănător unor cupe,
aşezat alternativ cu deschiderea spre interior sau spre
exterior. Uzual aceste plăci au in câmpul central un decor
vegetal dispus simetric pe cele două diagonale ale unui pătrat,
şi se datează in sec al XVII-lea. Dintre formele mai rare
menţionăm o cahlă-disc decorată cu vrejuri, având faţa vizibilă
acoperită cu un strat gros de smalţ verde de calitate proastă,
aproape complet exfoliat. Sunt de asemenea prezente şi
cahle de coronament decupate în forme vegetale, din păcate
sub forma unor fragmente de mici dimensiuni care nu au
permis reconstituirea ansamblurilor. Menţionăm şi un
fragment din partea superioară a unei cahle oală cu marginea
simplă, databilă in sec. XV - XVI.
=

Planşa 74.

207. Vaslui, jud. Vaslui
Punct: Curţile Domneşti

marginea

îngroşată şi şănţuită, gâtui frumos arcui!, şi decor din valuri
incizate pe umăr.
Aproximativ 50% din ceramica descoperită aparţine
însă sec. XVI - XVII. Dintre formele mai des întâlnite
mentionăm oalele de dimensiuni mari (R deschiderii 14 cm)

Cod sit: 161954.01

Colectiv: Costică Asăvoaie - responsabil (IA laşi), Mircea D.
Matei (UV Târgovişte), Laurenţiu Chiriac (MJ Vaslui), Veronica
Predoi (MJ Teleorman), Vitalie Josanu (MO Tg. Neam\)
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Cercetările arheologice de la Cu�ile Domneşti din
Vaslui au fost reluate. aşa cum bine se ştie, încă din 1998 şi
ele sunt coordonate din punct de vedere ştiinţific de către MJ
Vaslui, în colaborare cu IA laşi şi UV Târgovişte.
Scopul principal al acestor cercetări arheologice
reinitiate a fost acela de a stabili stratigrafia generală de pe
axei� N - S şi E - V, în paralel cu activitatea de descoperire a
eventualelor vestigii arhitectonice care s-au mai păstrat în
cadrul sitului arheologic medieval Curţile Domneşti din Vaslui.
Acest sit se află pe strada Ştefan cel Mare nr. 56 A din Vaslui,
are codul RAN-161954.01 . şi se află în imediata vecinătate
sudică a Bisericii Domneşti "Sf. Ioan Botezătorul " din
localitate. Situl este databil între sec. XIV - XX şi constituie un
monument de reprezentativitate a instituţiei Domniei în
teritoriu, la care se adaugă şi Biserica de Curte.
Cercetările arheologice din anul 2003 au constat în
prelungirea secţiunilor magistrale S 1/2002 şi S 11/2002, cu
scopul de a completa imaginea stratigrafică generală a
înlregului sit arheologic. Pe parcursul acestor săpături, s-a
confirmat ipoteza emisă anterior-conform căreia cimitirul
generat în jurul actualei Biserici " Sf. Ioan Botezătorul " din
Vaslui este o necropolă târzie faţă de ultimul moment de
funcţionare a Curţii domneşti propriu-zise şi datează abia din
a doua jumătate a secolului al XVI-lea, dar şi ipoteza că
dimensiunile locuinţei domneşti propriu-zise de la Vaslui erau
destul de mari.
însă, cele mai semnificative rezultate ale săpăturilor
arheologice efectuate în acest an au constat in descoperirea
altor ziduri ce provin de la mai multe construcţii de suprafaţă şi
care formau in trecut anexele unei posibile amenajări cu
caracter aulic din cadrul Curţii domneşti. Aceste ziduri au fost
descoperite la o adâncime de 1 ,55 m faţă de actualul nivel de
călcare, au o orientare SV - NE şi au o grosime de 1 ,2 m.
Pentru a urmări traseul acestor ziduri, s-a mai trasat
o altă secţiune S 1/2003, la o distanţă de 20 m spre S faţă de L
1 0 - locuinţă domnească descoperită, în trecut, de către
colectivul de cercetare coordonat de Al. Andronic. În această
secţiune au fost surprinse două pavaje (datate sf. sec. al XIV
lea - începutul sec. al XV-lea), precum şi fragmente de ziduri
medievale din aceeaşi perioadă. Resturile zidurilor amintite
mai sus s-au păstrat in condiţii relativ bune, deşi, aceste
fragmente de zidărie sunt şi ele puternic demantelate şi
suprapuse de construcţii moderne. Tot spre S, dar la o
distanţă mai mică faţă de secţiunea iniţială S 1/2002, a fost
trasată o altă secţiune S 11/2003, cu scopul de a descoperi
zidurile de pe latura estică a clădirilor de suprafaţă mai sus
amintite. Şi aceste ziduri au aceeaşi grosime, sunt puternic
demantelate şi sunt, de asemenea, suprapuse de construcţii
moderne. O importanţă deosebită o reprezintă faptul că şi
ruinele cunoscute până acum (descoperite în anii 1 976-1 979,
de către colectivul coordonat de profesorul Al. Andronic) fac
parte din aceeaşi aripă estică a Curţilor Domneşti de la Vaslui.
De asemenea, trebuie spus faptul că toate aceste ziduri, ce
provin de la vechiul edificiu aulic sunt demantelate sistematic
şi suprapuse de alte construcţii moderne, dar totuşi urmele lor
sunt evidente şi ne îndreptăţesc să emite m ipoteza că
această Curte Domnească a funcţionat începând cu un
moment plasat undeva cu mult înainte de epoca lui Ş tefan cel
Mare.

in acelaşi timp, datorită oportunităţii ivite cu ocazia
reconstrucţiei Şcolii nr. 6 din vecinătatea sitului arheologic, am
executat alte două secţiuni magistrale S 111/2003 şi S IV/2003
în curtea acestei şcoli, pornind de la premisa că acest spaţiu
coincide cu presupusa extremitate nordică a complexului
Cu�ilor domneşti din Vaslui. Prima secţiune S 111/2003 este
dispusă perpendicular pe axul longitudinal al Bisericii " Sf. Ioan
Botezătorul " şi are dimensiunile de 2 x 20 m, fiind săpată la o
adâncime de 3 m faţă de nivelul actual de călcare, iar
extremitatea sa sudică se află la 15 m faţă de zidul nordic al
bisericii. A doua secţiune are aceleaşi dimensiuni şi este
dispusă şi săpată la fel, numai că a fost executată in dreptul
muchiei care desparte naosul de pronaosul bisericii din
apropiere. in prima secţiune S 111/2003 s-au descoperit peste
40 de morminte de inhumaţie, multe dintre ele deranjate şi
datând din secolele XVI - XX, conform celor 22 de monede şi
fragmentelor ceramice găsite. in cea de-a doua secţiune S
IV/2003, nu s-au găsit decât 14 morminte şi cu acelaşi
inventar sărăcăcios.
Datele descrise mai sus ne arată că limita nordică a
cimitirului medieval târziu (generat din a doua jumătate a sec.
al XVI-lea) se afla in actuala curte a Şcolii nr. 6 din Vaslui, iar
în consecinţă şi limita nordică a întregului complex Curţile
Domneşti Vaslui coincidea cu această curte sau poate că era
dincolo de ea. Este o problemă pe care colectivul ştiinţific de
cercetare o va urmări cu consecvenţă şi în următoarele
campanii de săpături.
Din punct de vedere stratigrafic, săpăturile
arheologice de până acum au evidenţiat existenţa a cel puţin
3 etape: o primă etapă datează de la sf. sec. al XIV-lea şi din
prima jumătate a secolului al XV-lea, următoarea etapă
coincide cu epoca lui Ştefan cel Mare, iar a treia etapă
datează cel mai devreme de la mijlocul secolului al XVI-lea.
Dacă avem in vedere şi situaţia de la Biserica " Sf. Ioan
Botezătorul" din apropiere (cu aceeaşi evoluţie in 3 etape), se
poate ajunge la concluzia că întregul complex al Cu�ilor
Domneşti din Vaslui (adică, curtea domnească propriu-zisă şi
biserica) datează dintr-o perioadă cel mult contemporană
primei părţi a domniei lui Alexandru cel Bun (1400-1432).
Din punct de vedere planimetric, situaţia de la
Curţile Domneşti Vaslui se modifică, ca interpretare, în urma
săpăturilor arheologice din acest an. Ea arată faptul că cele
cunoscute până acum reprezintă doar elemente de
substrucţie ale unei construcţii care are un plan ce poate fi
asemuit cu cel al unui palat cu două laturi. unite între ele
printr-un corp de clădiri de suprafaţă. intre cele două aripi se
profilează existenţa unei Curţi de reprezentare, sub forma
amenajărilor întâlnite la marile Curţi ale seniorilor europeni ai
Evului Mediu Occidental, având şi clădirile anexe
corespunzătoare 1. De altfel, această ipoteză nu o mai regăsim
printre observaţiile istoriografice făcute până în prezent de
către cercetătorii români, care s-au ocupat de problemalica
Curţilor Domneşti de la noi (e vorba de Mircea D. Matei, Emil
lamandi, Nicuşor Constantinescu, Gheorghe Cantacuzino
etc.).
În ceea ce priveşte evoluţia construcţiei cu caracter
aulic din cadrul complexului Cu�ilor Domneşti de la Vaslui, se
mai poate afirma faptul că elementele de arhitectură, care s-
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au mai păstrat până acum nu pot constitui dovezi peremptorii
pentru a fi susţinută ideea că ele ar aparţine unei epoci mai
vechi decât prima jumătate a secolului al XVII-lea. Aceasta nu
înseamnă că obiectivul arheologic cercetat îşi pierde din
importanţa sa, datorită elementelor moderne care îl suprapun.
Mai degrabă, urmează ca cercetările ulterioare să clarifice
intreaga evoluţie arhitecturală a construcţiilor de la Curţile
Domneşti din Vaslui.
În cadrul campaniei de săpături din anul 2003, s-au
mai descoperit o serie de fragmente ceramice din secolele
XIV - XVII, dar mai ales din secolele XVIII - XIX. Acestea
provin, în marea lor majoritate, de la obiectele de uz casnic
(oale, străchini, farfurii, olane etc.), dar şi fragmente de zidărie
provenite de la fazele de construcţie, reconstrucţie sau de
restaurare ale clădirilor din cadrul Curţilor Domneşti de
altădată.
De asemenea, tot in cadrul cercetărilor arheologice
din acest an, au fost găsite 22 de piese monetare, care
datează din două etape diferite: prima monedă datează din
sec. al XVI-lea şi este emisă de Ferdinand de Habsburg, iar
celelalte sunt monede mărunte otomane din sec. al XIX-lea.
Toate obiectele arheologice descoperite, în anul 2003, la
Curţile Domneşti Vaslui se aftă în curs de conservare
restaurare la MJ Vaslui.
Obiectivele cercetărilor arheologice viitoare:
- continuarea investigaţiilor arheologice, pentru stabilirea
stratigrafiei generale a sitului, atât pe axa N - S, cât şi pe axa
E - V;
- salvarea, protejarea şi conservarea-restaurarea materialului
arheologic găsit (inclusiv a celui imobil);
- identificarea eventualelor componentelor arhitecturale(care
s-au mai păstrat) din cadrul complexului Curţilor Domneşti:
datele lor planimetrice, repartiţia şi destinaţia lor;
- stabilirea identităţii şi a funcţiilor pe care le-au avut aceste
construcţii deja descoperite în aceşti ani.
- urmărirea limitei nordice a cimitirului medieval şi, firesc, a
intregului complex al Curţilor Domneşti Vaslui
După incetarea lucrărilor arheologice din acest an,
s-au luat măsuri minime de conservare primară a tuturor
elementelor de construcţie descoperite până acum şi care au
o importanţă deosebită in cadrul cercetărilor arheologice de la
Curţile Domneşti Vaslui, prin acoperirea lor cu laiii groase de
polietilenă şi apoi cu pământ până la nivelul actual de călcare.
Pe viitor, pentru conservarea, protejarea şi punerea
în valoare (din punct de vedere muzeistic) a descoperirilor de
la Curţile Domneşti Vaslui, colectivul de cercetare arheologică
propune următoarele măsuri:
- îngrădirea întregului sit arheologic cu panouri din tablă
(pentru protecţia şi delimitarea sa) sau cu gard viu;
- marcarea fiecărui zid descoperit, precum şi protecţia sa
individuală;
- punerea in valoare a pietrelor şi lespezilor de mormânt
(provenite de la restaurările anterioare ale bisericii din
apropiere), prin crearea in situ a unui minimuzeu in aer liber
(sub forma unui lapidarium) ;
- crearea cadrului propice de punere în valoare muzeistică a
sitului arheologic Curţile Domneşti Vaslui, sub forma unui parc
arheologic, prin amenajarea unei parcări auto şi a căilor de
acces (condiţii deja prevăzute in Proiectul de Restaurare-
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Conservare a Curţilor Domneşti Vaslui - conceput de firma
ABRAL-ART PRODUCT din Bucureşti).

Note:
1 . Trebuie precizat faptul că această idee reprezintă un punct
de vedere al responsabilului de şantier, dar ea nu este altceva
decât o simplă ipoteză de lucru care urmează a fi clarificată
de rezultatele cercetărilor arheologice viitoare.
208. Vârtopu, corn. Ciuperceni, jud. Gorj
Punct: Vârtoape/e
Cod sit: 79718.01

Colectiv: Gheorghe Calotoiu - responsabil (MJ Gorj)

În perioada 1 - 14 septembrie 2003 au continuat
cercetările arheologice in necropola tumulară din satul
Vârtopu, punctul Vârtoapele 1, cam. Ciuperceni, jud. Gorj unde
a fost investigat un tumul de dimensiuni mai mari. Cercetările
arheologice au avut ca scop continuarea descoperirilor
complexelor funerare în necropola tumulară din etapa
bronzului timpuriu din situl arheologic menţionat mai sus.
Tumulul nr. 9 este unul dintre cei mai mari ai necropolei având
dimensiunile 1 2,20 x 1 0,15 m şi o înălţime de 0,90 m. După
structură, movila are mantaua de pământ de culoare galbenă
sub aceasta au fost descoperite mai multe vase de forme şi
dimensiuni diferite. În partea de S a tumulului, în martorul
central, au fost descoperite o cană şi un vas bitronconic,
fragmentar. La 2,1 O m V şi 0,52 m adâncime, faţă de martorul
central a fost descoperit un vas mare, culcat într-o parte cu
baza spre V, care prezintă pe pântec o toartă tubulară şi o
buză uşor evazată. În el au fost descoperite oase calcinate şi
bucăti de cărbune.
În partea centrală a movilei a fost descoperit la 0,67 m un vas mare cu oase iar în acesta era pusă o căniţă
de culoare maronie, cu gura spre S. Au mai fost descoperite
în martorul central, spre partea nordică, două vase de formă
bitronconică, fragmentare.
În jumătatea estică, la 0,60 m de martorul central s
au găsit două vase mici, oase calcinate şi cărbuni. La 3,20 m
E de acestea şi la 0,70 m adâncime au fost descoperite două
vase (castroane) şi o căniţă fragmentară. La 0,90 m E de
vasele descoperite a fost găsit un alt vas bitronconic având in
jurul lui oase calcinate şi cărbuni.
- vas bitronconic cu buza uşor evazată, tăiată drept din pastă
grosieră, cu o toartă tubulară pe pântec şi fundul drept; h 37
cm;
- castron cu buza evazată, din pastă fină, cenuşie, cu urme de
arsură secundară pe interior; pe marginea interioară, sub
buză, prezintă perforaţii circulare dispuse într-un şir orizontal;
- căniţă de culoare castaniu inchis, cu două proeminenţe mici
pe pântec, din pastă bine aleasă de impurităţi; fundul este
tăiat drept şi are diametru! de 5,5 cm;
- vas bitronconic cu fundul drept, corpul rotund; sub gât se aftă
perforaţii mici şi rotunde dispuse circular iar înălţimea vasului
este de 12,5 cm;
- vas fragmentar cu fundul drept care are oase incinerate in el,
prezintă urme de arsură secundară pe interior;
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Corbului (dated post Glina site and before sites like Gornea
Orleşti).

- strachină din pastă fină a cărei tortiţă pleacă de sub buză, de
culoare cărămizie;
- strachină fragmentară din pastă fină, de culoare cărămizie,
cu tortiţa ce pleacă de sub buză;
- cană mică, fragmentară, cu toarta in bandă, uşor
suprainălţată.
in campania arheologică din anul 2003 remarcăm
descoperirea mai multor fragmente de oase incinerate şi
cărbuni. Aceste oase calcinate şi cărbunii au fost găsite fie in
urne fie pe solul antic.
Ca tip de ritual în turnului 9 întâlnim atât varianta
depunerii osemintelor direct pe sol cât şi a depunerii acestora
într-un castron mare unde se găseau cărbuni şi o căniţă
spartă ritual.
Aceeaşi variantă de ritual a fost întâlnită şi in
turnului 8, unde într-un vas mare - castron cu apucători
laterale sub formă de "urechiuşe" - au fost depuse o cană
ornamentată cu grupe de câte 3 proeminenţe dispuse
diametral pe corpul vasului iar alături de aceasta au fost
descoperite oase incinerate şi cărbuni.
in tumulii cercetaţi anterior a fost folosite ca variantă
de ritual, un postament din bolovani de râu sub forma unui
dreptunghi (cazul tumulului 5) cu dimensiunile de 1 ,93 x 0,58
m. Acest postament era de piatră, ca structură, fiind format
dintr-un singur rând de pietre care avea 5 şiruri de bolovani
mari, dispuşi N - S. La capătul dinspre SE al postamentului au
fost depuse într-un vas oase calcinate, cărbuni şi cenuşă.
Menţionăm că şi in turnului 9 nu au fost sesizate
urme de crustă, ceea ce ne sugerează că arderea a avut loc
undeva in afara necropolei, aceeaşi situaţie fiind intâlnită şi in
cazul celorlalţi tumuli cercetaţi aici. De asemenea, remarcăm
faptul că majoritatea vaselor prezintă urme de arsură
secundară, fapt ce ne dovedeşte că acestea au ars la un rug
funerar împreună cu osemintele umane in afara necropolei.
Descoperirile arheologice din necropola tumulară de
la Vârtopu - ,,Vârtoapele" se încadrează cronologic in
perioada Bronzului timpuriu - în etapa Glina final - Verbiţa Ostrovu Corbului (Giina IV)- Bela Crkva- Priboi, dar care ar
putea anunţa elemente de tip Bubani III - Vecina - Ostrovu
Corbului (post aşezare Glina şi anle-aşezare de tip Gornea
Orleşti).

209. Veţel, corn. Veţel, jud. Hunedoara [Micia]
Punct: Vicus militar, SE Amfiteatru, Sector Sud.
Cod sit: 9199 1.01

Colectiv: Liviu Petculescu - responsabil, Mihaela Simion
(MNIR), Dorin Alicu (MNIT), Virginia Rădeanu, Mariana Egri,
Cristina Mitar (MCDR) . studenţi Univ. Piteşti.
Sector MNIR
Cercetarea arheologică efectuată de colectivul
MNIR în anul 2003, s-a concentrat in cele două suprafeţe
deschise în campania din anul 2002 (Sp 5 şi Sp 6)1 . Obiectivul
cercetării 1-a constituit continuarea investigării complexelor
identificate şi cercetate parţial in campania anterioară,
respectiv a zonei cu perturbări stratigrafice majore localizată
in Sp 6 şi a zonei exterioare locuinţei cu podele de
cocciopesto (L 2/2000 - S1, Sp 5), cercetate in anii trecuţi2.
De asemenea, in vederea pregătirii campaniei din 2004 a fost
trasată o nouă suprafaţă, Sp 7, cu aceleaşi dimensiuni ca
suprafeţelor precedente( 1 O x 6 m). Aceasta este la S de Sp 6,
faţă de care s-a păstrat un martor cu lăţimea de 1 m.
Principalele rezultate ale cercetării din campania
2002 constau în identificarea unor noi elemente de tramă
stradală secundară, precum şi decopertarea parţială a unui
complex de locuire în conexiune cu activitatea de prelucrare a
bronzului. Menţionăm că toate aceste elemente care �n de
sistemul de habitat din vicus-ul militar sunt grav perturbate de
o serie de intervenţii post romane.
Cpl 1/2003 (Strada A), localizat in Sp 6, carouri le 1 a-1 c,
constă intr-o amenajare din pietriş mărunt (prundiş), aşezat pe
un pat de nisip în amestec cu praf de rocă demineralizată. Are
o orientare aproximativ V - E3, o lăţime de1 ,30 m (se continuă
in profilul de N) şi a fost surprins pe o lungime de cea. 3,30 m.
Nivelul de utilizare a complexului este la -1 ,23 m faţă de
actualul nivel de călcare. in carourile 1 a şi parţial 1 b
complexul a fost dezafectat de o intervenţie ulterioară
(groapă) denumită convenţional G6. Pe latura de S este
vizibilă rigola străzii, cu o lăţime de cea. 0,30 m şi o adâncime
de cea. 0,30-0,35 m de la nivelul de utilizare al complexului.
Materialul arheologic din umplutura rigolei şi de pe traseul Cpl
1 constă in fragmente ceramice de factură romană, fragmente
metalice şi material tegular deteriorat. in carou riie 1 a 2 a, 1
b 2 b se constată prezenţa a două blocuri rectangulare de
piatră, prăbuşite in rigolă pe direcţia N - S. Blocurile, de formă
paralelipipedică sunt fasonate cu grija şi au dimensiuni
similare (0,70 x 0,30 x 0,30 m). Ele par să marcheze intrarea
într-o locuinţă (L 2/2003).
L 2/2003 Structură de locuire din care au fost evidentiate in
stadiul actual al cercetării două încăperi distincte (C � m 1 şi
Cam 2).
Cam 1 este amplasată in Sp 6, carourile 2 a (parţial), 3 a, 4 a
(pa[\ial), b 2 - 4 (parţial) . Are o formă rectangulară (4,30 x 3,40
m), cu latura lungă orientală N - S. Limitele locuinţei sunt
constituite din şanţurile de implantare ale pereţilor de lut.
Şanţurile au o lăţime de cea. 0,20 m. Pe latura de S, în

Note:
1 . Gh. Calotoiu,

Cercetările arheologice din Bronzul timpuriu
in necropola tumulară de la Vârtoapele - Vârtopu - Ciuperceni,
jud. Gorj, Litua 9, 2003, p.5-26.

-

-

On this site three tumuli of the incineratidn
necropolis were investigated. The rite consists of the
arrangement of the offering objects near the burned bones,
charcoals and ashes brought !rom a funerary stake besides
the space of necropolis.
The necropolis from Vârtoapele - Vârtopu Ciuperceni is to be dated in the Early Bronze Age having a
substratum of final Glina - Verbiţa - Ostrovu Corbului (Giina
IV) - Bete Crkva - Priboi horizon but \here can be also
identified elements of the type of Bubani III - Vecina - Ostrovu
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interiorul şanţului, sunt vizibile cinci gropi de par, cu diametru!
constant de cea. 0,20 m. Distanţa intre gropile de par este de
asemenea constantă (cea. 0,30 m), una dintre ele fiind
poziţională chiar in colţul de SV al Cam 1 . În interiorul
încăperii, după degajarea succesivă a pereţilor de lut
prăbuşiţi, se conturează, la cota de -1 ,50 m, resturile unei
podele de bârne incendiate, cu fibra vegetală orientată NE

În ceea ce priveşte situaţia constatată in Sp 5,
demontarea nivelului de funcţionare a L 2/2000 nu a adus noi
clarificări privind ocuparea spaţiului in acest perimetru.

Note:
1 . CCA 2003, 215, p. 337.
2. CCA 2001 , 224, p. 268-269.
3. Paralel cu drumul roman pricipal (vezi CCA 2002, 228,
p.332)
4. Nu suntem încă in măsură să oferim detalii privind
dimensiunile, amplasamentul exact al 8 1 , precum şi
atribuirea cronologică. Cercetarea complexului va fi posibilă in
măsura extinderii către vest a unităţilor de săpătură in
suprafaţă.

-

sv.

Cam 2, amplasată in Sp 6, carourile 3 - 4 b (pa�ial), 3 - 4 c,
este de asemenea o încăpere rectangulară (3, 1 O x 2,60 m) cu
latura lungă paralelă Cam 1 . Şi aici sunt vizibile negativele de
la şanţurile de implantare a pereţilor de lut, cu o grosime de
cea. O, 1 O m. În colţul de SV incepe să se contureze o
amenajare circulară cu un diametru de cea. 1 ,00 m, care
constă in o zonă de arsură intensă (de culoare roşie)
mărginită de o lutuială foarte compactă
Y....1. (probabil o vatră menajeră). Pentru atribuirea acestei
funcţionalităţi pledează şi majoritatea materialului arheologic
care constituie inventarul Cam 2 şi anume fragmente
ceramice de vase de bucătărie cu urme de arsură secundară
pe pereţii exteriori. Presupunem o legătură (comunicare) intre
cele două încăperi cercetate parţial din L 2/2003 in carou! 3 b,
unde se constată o perturbare in traseele şanţurilor de
implantare a pereţilor pentru ambele încăperi (latura de V a
Cam 1 , respectiv de E a Cam 2). Trebuie făcută menţiunea că
in extremitatea de V, limita Cam 2 este parţial perturbată de o
intervenţie post romană, probabil un bordei denumit
conventional 8 1/20024• În exteriorul L 2/2002, in conexiune
stratigr�fică cu aceasta au fost cercetate două complexe: a
structură de combustie (V 3) şi un canal (C 1 ).
V 3 este poziţională in Sp 6, carourile 4 - 5 b, 4 - 5 c. Are un
diametru relativ de cea. 1 ,50 m şi constă intr-o zonă de arsură
cu multă cenuşă de lemn şi cărbune mărginită de pereţi de lut
cu o grosime de cea. 0,1 O m
V 2 La cea. 0,70 m spre V structura de combustie pare să
beneficieze de o amenajare de protecţie realizată cu ajutorul
unor pari de lemn. Gropile de par corespunzătoare acestei
amenajări au un diametru de cea. 0,08-0,1 O m şi sunt
distribuite liniar pe o lungime de cea. 1 ,50 m (trei gropi de par
cu o distantă' de cea. 0,50 m intre ele). Din zona imediat
invecinată au fost recoltate o serie de fragmente de sârme şi
tăbliţe din bronz (fragmente de lorica squamata), precum şi o
serie de concreţiuni de zgură de metal şi de sticlă.
Q_j_(canal) este localizat in Sp 6, carourile 5 a-5 c, are o
orientare V - E, fiind surprins pe toată lăţimea Sp 6. Lăţimea
medie a C 1 este de cea. 1 ,30 m. În carou! a 5 limitele sale
sunt mărginite de o amenajare din piatră aşezată pe muchie.
Restul traseului C 1 este vizibil sub forma amprentelor de
lemn putrezit care probabil il mărgineau. De remarcat, din
umplutura degajată a C1, in zona bordurii de piatră, prezenţa
unui fragment de ţiglă cu ştampila legiunii a XIII Gemina
(carou 5 a, -0,62 m). Toate aceste complexe, împreună cu Cpl
1 (Strada A) formează o structură unitară de locuire in cadrul
mai larg al planimetriei Miciei antice. Unul dintre obiectivele
campaniei din anul 2004 va fi investigarea integrală a acestor
complexe, in condiţiile in care stratul de cultură roman a fost
puternic afectat de intervenţiile ulterioare.

Sector MCDR
Cercetarea sistematică a vicusului militar de la Micia
începută in anul 2000, se desfăşoară in paralel pe două
sectoare: unul aparţinând MNIR Bucureşti şi celălalt MCDR
Deva, ambele sub conducerea responsabilului de şantier, dr.
Liviu Petculescu.
În continuare sunt prezentate rezultatele sectorului
devean:
Resursele financiare limitate au determinat strategia
de săpătura, bazată pe o secţiune-sondaj de 1 00 x 2 m şi
două carouri de 4 x 4 m la E de prima secţiune. De-a lungul
celor patru campanii au fost identificate patru faze de locuire,
repectiv trei de lemn si una de piatră.
Faza de piatră
Faza de piatră este masiv afectată de lucrările
moderne, in primul rând de agricultura intensivă, dar şi de
săpături anterioare nepublicate, probabil din anii 1970 - 1980.
Astfel, zidurile de piatră au fost săpate pe lungime până la
baza fundaţiei. Faza de piatră constă din colţul unei clădiri de
cel puţin 1 2 x 4 m, nivelul de călcare corespunzător fiind
constituit dintr-un strat masiv de lut. Zidurile solide (0,9 m
lăţimea elevaţiei şi 1 ,3 m lăţimea fundaţiei) sunt construite În
tehnica opus incertum şi au supravieţuit până la o înălţime de
3 asize. Materialul din nivelul corespunzător este in cea mai
mare parte constituit din ceramica comună şi câteva lămpi de
producţie locală, ce nu pot fi datate precis. Cele câteva
fragmente de terra sigillata provin din stratul vegetal sau din
contexte deranjate. Nimic nu indică altă funcţionalitate decât
cea domestică.
Faza a 3-a de lemn
Două clădiri paralele de lemn construite pe pari au
fost identificate aparţinând acestei faze, separate de o alee de
piatră orientată N - S. Deşi aleea este parţial suprapusă de
unul dintre zidurile fazei de piatră, pe mijlocul ei se observa o
uşoară albiere, probabil o . rigolă" formată natural in urma
scurgerii apei de ploaie de pe acoperişurile celor două clădiri.
La V de alee, 4 sau chiar 5 pari delimitează peretele uneia
dintre clădiri pe o lungime de cel puţin 1 5 m, cu podea din lut.
La N, aceasta este delimitată de un drum orientat E - V
(decumanus). Gropile parilor au fost in mare parte întărite cu
piatră pe fund. Trei dintre ele păstrează foarte bine chiar urma
parilor popriu-zişi din cauza unui incendiu care a înroşit lutul
dimprejurul acestora. Parii circulari, având un diametru de 30
366

www.cimec.ro

cm sugerează o posibila clădire cu etaj. Incendiul a distrus
doar partea sudică a clădirii, restul fiind demolat. Stratul masiv
de ţigle din nivelul de demolare al clădirii indică pretenţiile
arhitecturale ale acesteia.
La E de alee a fost dezvelită o a doua locuinţă de
lemn, paralelă cu prima, delimitată de un şir de pari (diametru!
de 25 cm) şi cu podea de lut. Din nou parii au fost întăriţi cu
piatră (gresie) sugerând probabil o altă clădire cu etaj.
Peretele susţinut de aceşti pari, confecţionat din scânduri lipite
cu lut, tencuit pe ambele părţi, a fost surprins prăbuşit pe
podea. Locuinţa avea cel puţin două camere deoarece a fost
evidenţiat un perete interior, a cărui fundaţie este mai îngustă
decât a peretelui portant exterior.
Datarea fazei a treia de lemn este dată de un mic
tezaur de 12 denari de la Antoninus Pius, depuşi ritual intr-o
cutie de lemn chiar in fundaţia casei, mai precis intr-o groapă
de par. Spre deosebire de prima clădire, aici nu a fost surprins
acoperişul de ţigle. Există două explicaţii in acest sens: ori
ţiglele au fost refolosite in urma demolării, ori acoperişul a fost
de şindrilă. Mai probabilă pare prima ipoteză, deoarece şi in
cazul clădirii de la V de alee ţiglele au apărut doar În partea
incendiată a acesteia, ceea ce susţine ipoteza refolosirii
ţiglelor neafectate de foc.
Faza 2 de lemn
Ambele clădiri din faza a treia au fost precedate de
structuri similare in plan. Practic, traseul pereţilor din faza a
doua este in cea mai mare parte suprapus de cei din faza a
treia, singura diferenţă constând in tehnica de construcţie.
Dacă in faza a treia a fost folosită tehnica parilor, aici s-a
folosit tehnica tranşeelor. Urmele parilor propriu-zişi din
această fază au fost rareori puse in evidenţă, tocmai datorită
suprapunerii aproape perfecte a celor două faze. Cu toate
acestea, în două cazuri au fost surprinse impresiunile a doi
pari, unul in clădirea de la V, apărut sub un par din faza a
treia, şi alţi doi in clădirea de la E.
Locuinţa de la E însă surprinde prin decoraţia
sofisticată, peretele exterior fiind pictat. Datorită demolării şi
refacerii locuinţei pe acelaşi amplasament, tencuiala s-a
fărâmiţat in fragmente mici, cu câteva excepţii. Astfel, se pare
că peretele a fost pictat in panouri pe fond roşu, alternate cu
panouri pe fond alb, acestea la rindul lor decorate (pe
margini?) de brâuri din fundiţe roşii. Acest perete era protejat
de un porticus podi! cu scânduri de lemn aşezate pe o
fundaţie de pietriş. De-a lungul porticului se afla o alee
pietruită, distrusă ulterior de fundaţia locuinţei din faza
ulterioară. Podeaua porticului era acoperită de un strat gros
de oase animale, fie un indiciu al unor activităţi de procesare
"industrială" a cărnii sau, pur si simplu, semn al unui consum
ridicat de carne.
Datarea acestei faze este dată de o fibula puternic
profilată, aflată in curs de prelucrare, datând din perioada
traianică târzie sau hadrianică timpurie, provenind din locuinţa
de la V de alee. Din aceeaşi clădire au fost recoltate mari
cantităţi de zgură de fier şi sticlă, creuzete pentru turnat metal,
sugerând activităţi de natură meşteşugărească, poate chiar un
mic atelier de confecţionat fibule şi sticlă.
Faza 1 de lemn
Sub podeaua celei de-a doua faze de lemn au fost
identificate urmele unei alte construcţii de lemn cu podea de

lut. Pereţii netencuiţi se aliniază pe exact acelaşi
amplasament cu cei ai fazei anterioare, fiind construiţi in
tehnica impletiturii de nuiele lipite cu lut, pe fundaţii mai puţin
solide. Pe traiectul şanţului de implantare ·al peretelui a fost
identificată o bârna de lemn, aparent având rolul de susţinere
al peretelui propriu-zis. Cum nici o groapă de par nu a fost
identificată, se pare că aceasta a fost o construcţie provizorie,
de scurtă durată, distrusă ulterior (intenţionat?) de un incendiu
violent. Deşi materialul recoltat este extrem de sărac,
interesante sunt câteva fragmente de terra sigillatta lisă de
import.
Prima observaţie importanta este că cele patru faze,
mai ales cele de lemn, se suprapun aproape perfect. După
toate apar�n\ele, locuinţele au fost demolate şi refăcute
programat. In nivelele de demolare ale fazelor de lemn au fost
găsite ţigle doar acolo unde acoperişul a fost distrus
accidental. Este cazul clădirii de la V de aleea de piatră (S 1),
unde ţigle au apărut doar in zona incendiată a clădirii, restul
fiind probabil recuperate in cursul demolării prilejuite de
distrugerea parţială prin foc.
Constatarea este intărita de calitatea şi cantitatea
materialului arheologic, constând in principal din vase de uz
comun şi opaiţe sparte. În mod excepţional, in şanţul de
implantare al peretelui din a doua fază de lemn a fost depus
ritual un mic tezaur de denari. Acesta este deocamdată
singurul element de datare al fazei a doua de lemn, ce o
plasează din punct de vedere cronologic la mijlocul sec. al li
lea. În consecinţa, acesta este un terminus post quem pentru
faza de piatră.
Funcţionalitatea clădirilor in toate cele trei faze este
neindoielnic domestică. După lungimea pereţilor şi orientarea
cu latura scurtă la drum, ele se încadrează in tipul strip-house.
Materialul arheologic (cantitate mare de zgură, pastă de sticlă
şi oase, artefacte in curs de prelucrare, alături de ceramica
uzuală) sunt dovezi ale unor activităţi combinate, rezidenţiale
şi industrial-comerciale, caracteristice acestui tip de habitat
Rezultatele cercetării arheologice confirmă
observaţia ca la Micia a existat încă de la inceput un nivel
considerabil de planificare şi organizare. Faptul este pus in
evidenţă de rezultatele impresionante ale fotografiei aeriene,
valabile desigur aproape exclusiv pentru faza de piatră.
Aliniamentul şi orientarea locuinţelor din faza de lemn dispuse
in paralel, la distanţă mică intre ele (3 m) şi orientate cu latura
scurtă la un drum principal, atestă caracterul proto-urban al
vicusului încă din fazele incipiente.
Deşi scara mică a săpăturilor arheologice limitează
deocamdată alte aprecieri, ele permit totuşi o evaluare mult
mai clara a evoluţiei cronologice a vicusului militar astfel: o
primă fază de lemn traianică, a doua fază plasată la sfârşitul
domniei lui Traian - inceputul domn'iei lui Hadrian, a treia faza
de lemn pe la mijlocul sec. 1 1 (Antoninus Pius) şi faza de piatră
ulterioară.
•

Systematic excavation of the military vicus at Micia
started in 2000 and is now continuing in two sectors, one
under the National History Museum of Romania, Bucharest,
and the other under the Museum of Dacian and Roman
Civilization, Deva, both under the general direction of Dr. L.
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Pelculescu. The presenl report presents the results only !rom
the Deva sector. Limited resources determined the excavation
stralegy, which was based on one long trench and two small
cassettes (4 X 4 m) (Fig.!). The stane phase had been badly
affecled by modern activity, either by agricullure or earlier
unpublished excavations.
Timber phase 3

Traces of two adjacent buildings of post-hole
construclion were identified, separated by a 2.75 m wide alley
running approximately north-south. A shallow drainage or
eaves drip trench ran down the centre of the alley, though this
was partially removed by the subsequent stane wall. To the
wesl four, or probably five, post-holes defined the side of a
building al least 1 5 m long with a clay floor fronting onto an
easl-west road al ils northern ends. Mosi of the post-holes
were stone-packed and contained large post-impressions, up
to 0.3 m in diameter, suggesting a building potentially two
storey in height. The northern part of the building had been
destroyed by fire and subsequently demolished. The inclusion
of a layer of roof tiles in the demolition material indicates the
architectural pretensions of the construction.
To the east of the alley fragments of a second post
hale building were defined by three posts and a clay floor.
Two of the post-holes contained rectangular post-impressions
up to 0.25 m in diameter and the posts themselves had been
reinforced with sandstone, suggesting perhaps another two
storey building. The wall, which was made of laths and clay
plastered on both sides, had collapsed inwards onto the floor.
lnside the building one interna! wall was recorded whose
structural dimensions were less !han the outer load-bearing
walls. Dating for this phase was provided by a small hoard of
12 denarii ending with Antoninus Pius deposited in wooden
box at the bottom of one of the post-holes !rom the west wall.
Timber phase 2

Both buildings of phase 3 were preceded by
slruclures of similar layout in almost exactly the same
posilion, but utilizing construclion trenches rather !han post
holes. Post-impressions were rarely recorded, but one was
discovered immediately below the base of a third phase post
in the building to the west of the alley, and another two in the
building to the east. Once again the floor was of clay. The
building to the east showed signs of some sophistication: for
sealing the floor they used a layer of decorated wall plaster
which had been spread when the building was demolished.
The west wall was protected by a narrow porticus with a
timber floor on a pebble foundation. Outside that !here was a
narrow alley, similarly constructed of pebbles, which had been
damaged by the construction of the !ater timber building of
phase 3. On top of the timber floor of the porticus a mass of
disarticulated animal bone was found, perhaps indicating
some involvement in processing animal carcasses, or possibly
just reflecting high levels of mea! consumplion. The dating
evidence was provided by an unfinished, slrongly-profiled
brooch of late Trajanic · early Hadrianic date !rom the building
to the west of the alley. From the same building came
quantities of iron slag and remains of glass production,
suggesling industrial activity was taking place.
Timber phase 1

Under the floor of the second timber phase were the remains
of an earlier timber building with a clay floor. The unplaslered
walls were located on the exaclly the same alignmenl as
lhose of the second timber phase, and were made of wattle
and daub in very shallow construction trenches, containing a
single timber beam, which seems to have supported the
structure of the wall. No postholes were identified. The whole
building was burned down by a violent fire, and the general
impression is that the period of occupation was short-lived.
Nonetheless, fine Samian ware, documented in the latter
phases of occupation, was already present.
210. Vităneşti, corn. Vităneşti, jud. Teleorman
Punct: Măgurice, Te/eor 007
Cod sit: 15381 1.01
Proiectul "inceputurile civilizaţiei
eneoliticul la Dunărea de Jos"

europene.

Neo

Colectiv: Radian Romus Andreescu responsabil, Katia
Moldoveanu (MNIR), Constantin Haită, Adrian Bălăşescu,
Radu Valentin (MNIR-CNCP), Pavel Mirea, Apope Ştefan,
Zaharia Pompilia (MJ Teleorman)
Obiectivul principal al scurtei campanii desfăşurate
în luna iulie 1-a constituit studierea profilelelor suprafeţei de
control stratigrafic A · G, plasată în marginea de E a aşezării.
Necesitatea obţinerii unui material care să ilustreze
evoluţia culturală în zonă a civilizaţiei gumelniţene au făcut ca
în anul 1995 să se înceapă lucrările la această secţiune
stratigrafică, în paralel cu decopertarea nivelului Gumelnita B
1 . În ultimii ani cercetările s-au limitat la această suprafaţă,
care iniţial a fost de 1 O x 1 O m, în prezent ea extinzându-se la
1 O x 28 m. Adâncime la care s-a ajuns, măsurată de la
punctul O, este de cea. 2,50 m. De-a lungul timpului profilele
acestei secţiuni s-au erodat sub acţiunea factorilor naturali,
dar şi antropici, ele suferind mai ales în ultimul an mai multe
deranjamente. În aceste condiţii ne-am concentrat atenţia
asupra acestor profile, care într-o primă fază, au fost
îndreptate şi curăţate în vederea înregistrării situaţiilor
stratigrafice şi a unor observaţii microstratigrafice. Din cauza
slabei coeziuni a solului la partea superioară a profilelor,
acestea s-au erodat în unele cazuri cu aproape un metru pe
profilul nordic. În aceste condiţii îndreptarea profilelor a
însemnat în fapt o taluzare a acestora, fiind necesară
îndepărtarea, la partea inferioară, a unei po�iuni de câţiva
zeci de centimetri grosime.
O primă observaţie este aceea că în profile sunt
vizibile puternicele deranjamente, gropi post-gumelniţene,
ganguri de animale, care au afectat serios nivelul cultural. De
altfel şi în timpul lucrului în suprafaţa A · G ne-am lovit de
aceste puternice deranjamente care au îngreuna! mult
stabilirea corelaţiilor între diversele structuri şi complexe
descoperite. Unele dintre ele, cum a fost cazul locuinţei L
3/1995, era afectată într-o proporţie însemnată de aceste
intervenţii.
Pe profilul de nord în zona carourilor F - G se pot
observa trei nivele de locuire individualizate printr-o
succesiune de lentile de lut (podele), alternând uneori cu mici
lentile de material organic, lemn sau material vegetal. in zona
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carourilor O F sunt vizibile resturile unei locuinţe incendiate,
masive, resturile de chirpici având în unele locuri o grosime de
aproape 1 m. Aceste resturi au aparţinut locuinţei L 3/1 995, o
locuinţă relativ mare, care se pare că avea două camere.
Spre capătul de E al profilului o lentilă de chirpici ars
marchează o altă locuinţă arsă din care s-a surprins destul de
puţin in suprafaţă, ea intrând in martor. Şi in această zonă a
profilului se pot observa pe mici porţiuni trei niveluri de locuire.
Profilul vestic, cel care desparte suprafaţa A G de
suprafaţa H L este cel mai puternic afectat de deranjamente,
in special la partea superioară. La capătul dinspre N sunt
vizibile resturile unei vetre de peste un metru grosime, cu o
gardină din lut nears, aparţinând unei locuinţe al cărui colţ a
fost surprins in această zonă. Peste vatră se văd lentile
succesive de lutuială aparţinând altui nivel de locuire. În
partea centrală se individualizează două niveluri de locuire
care au deasupra o mare groapă. Înspre capătul nordic al
profilului sunt vizibile resturile masive ale unei locuinţe
neincendiate.
Profilul sudic este afectat şi el de o serie de
deranjamente, in special gropi de animale. in zona centrală
par a se individualiza şi aici trei niveluri de locuire marcate
prin succesiuni de lentile de lut (podele) aparţinând unor
locuinţe din chirpici nears.
Observaţiile preliminare asupra profilelor din
suprafaţa A G au dus la identificarea a cel puţin trei niveluri
de locuire până la adâncimea de 2,50 m la care au ajuns
cercetările, fapt ce corespunde cu observaţiile făcute in
timpului lucrului in suprafaţa A · G.
Din punct de vedere cronologic primul nivel, cel
superior, aparţine fazei Gumelniţa B 1 , in timp ce celelalte
două aparţin fazei Gumelniţa A 2.
Cercetările viitoare au in vedere continuarea
studierii profilelor din punct de vedere al microstratigrafiei,
continuarea lucrului in suprafaţa A G şi decopertarea
locuinţelor din primul nivel de locuire, Gumelniţa B 1 .
•

·

-

•

•
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21 1 . Vlădeni, corn. Vlădeni, jud. lalomiţa
Punct: Popina 8/agodeasca
Cod sit: 94802. O 1

Colectiv: Emilia Corbu (MJ lalomiţa)

Popina Blagodeasca este un martor de eroziune
localizat la 4 k m NV de comuna Vlădeni şi la 2 - 3 km de
Balta lalomiţei. Pe suprafaţa acestuia se află vestigii neolitice,
geto-dace, medieval timpurii (cultura Dridu) şi medieval - târzii
(sec. XVI).1 Pe unul din grindurile popinei se află in curs de
cercetare o aşezare medieval timpurie din care s-au investigat
17 complexe (locuinţe de suprafaţă şi adâncite, cuptoare in
aer liber, gropi de bucate).2

în cursul campaniei arheologice din anul 2003 am
deschis două secţiuni de sondaj (20 x 1 ,50 m) cu scopul
delimitării vetrei satului spre N şi spre V şi au fost deschise 1 O
casete (4 x 4 m) in sectoarele A şi B pentru cercetarea in
suprafaţă.
Au fost descoperite 1 O complexe din care şapte
medieval timpurii aparţinând culturii Dridu şi trei geto-dace
(din care două doar intersectate şi cercetate parţial)
Aşezarea medieval timpurie. Locuinţe:
Bordeiul nr. 3 (complex 27)
Acest complex a fost prezentat in raportul
campaniei anterioare. în 2003 am finalizat cercetarea prin
delimitarea laturii de NE. care a apărut marcată de un şanţ de
4 x 1 m. şanţul avea adâncimea de 0,75 m. De la acest nivel
se cobora pe două trepte de lut până la -1 ,20 m spre gropiţa
cenuşar. in urma descoperirii acestei laturi s-a precizat planul
şi sistemul constructiv al bordeiului, precum şi relaţia sa cu
cuptorul nr. 2. Locuinţa a avut două zone. Una adâncită până
la -0,80 m, destul de îngustă, aflată pe margini, lată de 1 ,50
m şi respectiv 0,60 m spre E şi o alta mult mai adâncită de
2,80 x 3 m in care se afla cuptorul cruţat in lut şi gropiţa
cenuşar ce cobora in trepte până la -1 ,50 m. Avea
dimensiunile de aproximativ 4,20 x 3 m. Pe partea mai înălţată
a bordeiului s-a amenajat ulterior groapa cuptorului nr. 2 iar
vatra acestuia a fost cotlonită in spatele cuptorului din bordeiul
dezafectat. Şanţul de pe latura estică presupune o intrare cu
gârlici in colţul sud-estic.
Materialul ceramic este neintregibil, dar variat şi
constă in borcane din pastă nisipoasâ în majoritate
covârşitoare, ceramică cenuşie (aprox. 40 fragmente mici şi
medii) şi amfore (cea. 55 cioburi mici şi medii provenind de la
mai multe exemplare). Din pastă nisipoasă sunt cioburi de la
nouă borcane, judecând după numărul fragmentelor de buză
ce se păstrează, calitatea pastei şi decor. Sunt decorate cu
striuri. Decorul in val cu diferite variante se găseşte doar pe
câte un singur fragment. Majoritatea sunt arse până la negru.
Predomină cioburile din pastă de bună calitate cu nisip fin şi
mică, dar sunt cioburi de vase lucrate din pastă grosieră cu
microprundişuri sau chiar cu cioburi pisate, cu ardere slabă şi
exfoliate. Se remarcă resturile de la un borcan din pastă roşie
cărămizie cu nisip, mică şi scoică, decorat cu striuri până
aproape de bază, cu valuri fine pe umăr, cu buza scurtă tăiată
drept şi gâtui scurt. Unele fragmente au angobă cărămizie,
frumoasă şi uniformă.
Din categoria ceramicii cenuşii s-au descoperit
câteva torţi late, aplatizate in secţiune şi fragmente ceramice
decorate cu reţea de linii lustruite. La fel de puţine sunt şi
resturile de amforă provenind de la aproape trei exemplare
neintregibile, din care unul este din pastă cărămizie cu
angobă gălbuie, un altul este din pastă alburie cu nisip, fin din
care se păstrează o toartă canelată şi altul cu ocru in pastă.
Nu sunt cioburi din pastă caolinoidă. Inventarul ceramic şi
descoperirile mărunte (săgeata de bronz cu trei muchii,
fusaiola aplatizat&) menţionate in raportul anterior indică
datarea acestui bordei in a doua jumătate a sec. IX, fiind cel
mai timpuriu complex descoperit până acum.
Locuinta de suprafata nr. 1 - complex 37 - (Cas B 7- Cas B 8)
Acest complex a fost distrus de lucrările agricole,
evidenţierea lui fiind posibilă doar datorită resturilor unei vetre
·
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situată aproape central. Pe suprafaţa casetei 8 7 şi parţial în
8 8 încă din stratul arabil s-au găsit multe cioburi cu decor
striat şi de amforă, calcinate şi lovite de plug. De la -0,30 m
au apărut fragmente de chirpic ars până la vitrificare, paiantă
cu urme de nuiele subţiri în negativ, pigmenţi de pământ
galben, pietre de diferite mărimi. Acest strat continua până la
-0,62 m unde se restrângea sub forma unei pelicule
cenuşoase gri. in mijlocul acestui complex, la -0,35 m se
contura o vatră pe care se afla mult pământ ars, răspândit şi
în jur. Vatra era aproape rotundă cu axul longitudinal de 1 ,25
m şi axul transversal de 1 ,20 m, grosimea de 2 cm. Din punct
de vedere stratigrafic locuinţa suprapune un bordei (complex
39) care a fost delimitat pe aproape trei laturi şi a cărui
cercetare se va finaliza în campania viitoare.
Inventarul este constituit din fragmente ceramice din
pastă nisipoasă, pastă caolinoidă, ceramică cenuşie,
fragmente de amforă, un fragment cu smalţ verde, un fund
inelar de castron din pastă portocalie de bună calitate şi,
aspect foarte interesant, cioburi lucrate cu mâna din pastă
cărămizie răspândite chiar pe vatră şi în apropierea ei.
Cioburile din pastă nisipoasă, cea. 1 20, erau destul de diferite
calitativ. Proveneau de la cinci borcane neîntregibile,
judecând după calitatea pastei, arderii, decorului. Erau cioburi
de la un borcan din pastă cu microprundişuri, rugoasă la
pipăit, cu buza răsfrântă şi şănţuită, miezul negru în spărtură,
angobă cărămizie şi decorat cu valuri. Unele erau din pastă
de bună calitate, cu mică, decorate pe buză cu valuri şi
angobă cărămizie, altele aveau linii oblice pe umăr sau striuri
late. Din categoria ceramicii cenuşii se aflau cea. 37 de cioburi
medii şi mari, provenind de la cinci vase neîntregibile, din care
unele cu buza înaltă, rotunjită, cu angobă gălbuie, exfoliată.
Altele erau decorate cu linii în reţea sau cu caneluri late,
orizontale. S-au găsit doar câteva cioburi din humă alburie.Un
ciob din pastă cu mică era pictat. De asemenea, s-au
descoperit cioburi de la cel puţin patru amfore neîntregibile,
dacă ar fi să judecăm după torţile păstrate şi care au
dimensiuni şi forme diferite. Sunt din pastă roşie - cărămizie,
cu mică în pastă, iar unele cu angobă gălbuie. Au apărut, de
asemenea, un număr mare de oase din care o parte
prelucrate, de pildă, o igliţă la fel cu exemplarul găsit în
bordeiul nr. 1 . Pe baza contextului stratigrafic şi al inventarului
ceramic propunem datarea acestui complex în primii ani ai
secolului al Xl-lea.
Cuptoare
Cuptorul nr. 4 - complex 32 (Cas A 4)
Este un cuptor mic cu vatră în faţă orientat E - V ale
cărei vestigii au apărut la -0,50 m sub forma unei lentile de
pământ gri - roşcat cu pigmenţi de chirpic, cenuşă, pământ
galben. Groapa de acces era patrulateră, neregulată, de 1 ,80
x 1 ,60 m, adâncită până la -0,75 m. Pe latura sudică se afla
un prag din pământ galben. in faţa cuptorului pe aproape
toată suprafaţa gropii podeaua era lutuită cu lut amestecat cu
paie, ale căror amprente se mai păstrau în negativ.
Dimensiunile cuptorului sunt: axul longitudinal de
1 ,70 m şi axul transversal de 1 ,20 m. Când am scos cenuşa
din interiorul cuptorului am observat bucăţi mari de lut făţuit
prăbuşite din boltă, ceea ce înseamnă că acest cuptor fusese
destul de bine tutuit în interior atât pe vatră cât şi pe boltă: nu
este exclus ca o parte din calota acestui cuptor să fi fost la

suprafaţă la nivelul de călcare antic. Vatra fusese mai
adâncită decât podeaua. În spatele cuptorului se aflau
vestigiile unei alte vetre de cuptor. Aceasta se mai păstra pe
0,82 x 0,74 m şi avea vatra la -0,80 m. Porţiunea de vatră era
intersectată atât de groapa de bucate nr. 5 (complex 31) cât şi
de cuptorul nr. 4. Noi am considerat că această vatră de
cuptor trebuie să fi fost o fază mai veche a cuptorului nr. 4.
Acest lucru ar explica detaliile constructive deosebite ale
acestui complex adică groapa de acces foarte mică precum şi
cantitatea mare de paiantă şi lutuială, care ne sugera că o
parte a bolţii cuptorului se afla la suprafaţă. Cuptorul a fost
refăcut parţial cu bolta în groapa de acces, păstrându-se din
vechea boltă doar o parte. Această refacere a cuptorului nu
implică existenţa cuptorului în cele două faze ale aşezării, ci
doar o refacere necesară în urma unei surpări. Acest lucru
este foarte interesant pentru datare deoarece se observă că
aparţine primei faze de locuire, dată fiind groapa de bucate
care intersectează complexul.
Inventarul a fost destul de sărac şi era constituit din
cioburi din pastă nisipoasă, caolinoidă şi de amforă. Cu
excepţia unui fragment de buză de castron din pastă cenuşie,
această categorie ceramică aproape că lipseşte. Cioburile din
pastă nisipoasă, cea. 50 - 60, proveneau de la şase borcane
diferite din punctul de vedere al pastei, arderii sau decorului.
Unele cioburi erau lucrate destul de rudimentar din pastă cu
cioburi pisate, slab arse, decorate cu striuri late. Altele
proveneau de la un borcan din pastă nisipoasă, roşie cărămizie cu scoică, cu miez negru şi angobă cărămizie,
decorat cu striuri ordonate. Altele sunt din pastă nisipoasă de
bună calitate, arsă uniform negru sau cărămiziu. Decorul
predominant este striat dar erau şi câteva decorate cu striuri
verticale pe striuri orizontale. Apar şi câteva fragmente de
amfore de la exemplare cu gâtui înalt din pastă cu nisip fin şi
mică, dar locul lor în ansamblul descoperirilor este
nesemnificativ. Propunem o datare a complexului în a doua
jumătate a sec. X.
Gropi de bucate
Groapa de bucate nr. 4 - complex 30 (Cas 8 3)
La -0,42 m de la actualul nivel al solului, pe o
suprafaţă caracterizată de strat de pământ brun spre gri cu
pigmenţi de paiantă, cenuşă, cioburi s-a conturat gura unei
gropi, de formă aproape rotundă, alungită cu un cioc spre N şi
cu diametru! de 1 ,04 m. Groapa avea formă de sac cu
adâncimea de 1 ,65 m şi diametru! fundului de 1 ,64 m. in
profilul gropii se observau mai mult lentile dispuse orizontal
care alternau. Umplutura gropii era brună. in partea
superioară era destul de tasată, devenind mai afânată în
jumătatea inferioară şi la fundul gropii. În toată umplutura se
aflau pigmenţi alburii proveniţi probabil de la carbonizarea
unor resturi vegetale şi pământ galben în pigmenţi sau în
lentile. Pe lângă peretele gropii au apărut mici bucăţi de
paiantă de 3 - 4 cm . Fundul avea pete de arsură. Inventarul
gropii era extrem de sărac. Au apărut cioburi striate mici din
pastă nisipoasă şi câteva din pastă cenuşie, precum şi 2-3
cioburi de amforă. Aproape de fundul gropii s-a descoperit un
pumnal cu teacă de lemn din care se mai păstrau câteva fibre.
Groapa de bucate nr. 5 - complex 31 - Cas A 4
A apărut la -0,55 m de la nivelul actual al solului
sub forma unei pete rotunde brune. Are formă tronconică,
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diametru! gurii de 1 m, cu adâncimea de 1 , 65 m de la nivelul
actual. Diametru! fundului era de 1 ,64 m. În profilul umplurii s
au observat mai multe straturi care alternau constituite din
pământ brun, afânat, în care se anau pelicule de pământ
galben. Pe la mijlocul gropii aproape pe toată suprafaţa se
afla un strat de pământ ars până la roşu cu grosimea de O, 1 O 0,20 m. Sub acest strat se afla un altul brun - maroniu cu
lentile mari de pământ galben.
Această groapă a intersectat un cuptor aşa cum
arată peliculele de pământ ars aflate pe peretele gropii, dar
aceasta nu explică în total1tate stratul de chirpic din groapă.
Acest fapt corobora! cu petele de arsură de pe fund ne
sugerează ipoteza că pereţii acestei gropi au fost lutuiţi şi bine
arşi fascicule verticale cu buza scurtă, Ieşită; cioburi din pastă
caolinoidă, cioburi striate de la borcane cu decor striat şi linii
oblice pe gât; un ciob cu smalţ verde, fragmente mici de
amforă din pastă cărămizie. Deşi erau foarte puţine cioburi din
pastă cenuşie unele aveau angobă cărămizie şi erau decorate
cu linii lustruite în reţea. Aproape de fund se afla şi un cuţitaş
din fier.
Este singura groapă de bucate care a intersectat un
alt complex Dridu, prin urmare aparţine celei de a doua faze,
datată în sec. X - XI.
Groapa de bucate nr. 6 - complex 33 (Cas 8 5)
Acest complex se afla la doar doi metri distanţă de
groapa de bucate nr. 4 cu care se asemăna în multe privinţe.
S-a conturat la -0,61 m de la nivelul actual această adâncime
pentru că se afla în mijlocul unui complex, care prin
compoziţia stratului caracterizat de multe fragmente mici de
paiantă şi pământ brun, foarte afânat, fusese o anexă de
suprafaţă pe care noi am delimitat-o pe o suprafaţă de 2,80 x
2 m. Gura gropii era mai largă la suprafaţă, de 1 ,25 m după
care se îngusta ca o pâlnie până la -0,90 m după care se
lărgea. Groapa propriu-zisă avea formă tronconică şi
adâncimea de 1 ,80 m de la nivelul actual al solului. Diametru!
fundului era de 2 m.
Umplutura acestui complex diferă de toate celelalte
gropi săpate până acum la Vlădeni. Pământul din interior era
de o duritate deosebită, omogen, brun - închis spre negru. Cu
greu am săpat jumătate din ea, rezultând un profil în care nu
se distingea nici o stratigrafie. Părea umplută cu mâl compact.
S-au găsit câteva fragmente mici de cioburi striate Dridu, din
care unul decorat pe umăr cu striuri oblice, cioburi mici de
amforă, un fragment de fusaiolă din paslă cenuşie.
Groapa de bucate nr. 7 - complex 34- Cas. A 3- A 6)
Această groapă se afla la 3 m de groapa de bucate
nr. 3 (Cas A 1 A 3) şi a apărut la aproximativ -0,40 m de la
nivelul actual al solului. Gura era ca o pâlnie, mai lărgită la
suprafaţă de aprox. 1 ,25 m după care se îngusta până la 1 m
şi începea groapa propriu-zisă care avea formă de sac,
adâncă de 2,1 O m. Fundul avea diametru! de 1 ,85 m şi avea
pete de arsură. A fost căpăcuită cu un strat de pământ galben
amestecat cu brun de aproximativ 0,25 m grosime. Umplutura
era foarte afânată, brună şi în care se aflau pelicule de
pământ galben şi un inventar din cioburi ceramice şi o fusaiolă
bitronconică din pastă cenuşie. În groapă s-au descoperit
cioburi din pastă nisipoasă, din pastă caolinoidă. din pisată
cenuşie şi cioburi de amforă. Proveneau de la vase d i ferite,
neîntregibile. Fragmentele din pastă nisipoasă, cea. 80 - 1 00
-

mici şi medii, erau răspândite în toată groapa. Câteva erau din
pastă rugoasă cu cioburi pisate. Unele din pastă roşie
cărămizie decorate cu valuri, altele din pastă neagră cu mică
şi scoică, precum şi cioburi din pastă nisipoasă cu puţin nisip.
de calitate bună cu angobă cărămizie. În privinţa decorului se
observă aceeaşi diversitate: striuri verticale pe striuri
orizontale, valuri alternate cu striuri.
Cioburile din pastă caolinoidă, roze, decorate cu
striuri fine, dar foarte puţine, cea. 2 - 3. Din pastă cenuşie erau
1 6 fragmente mici, atipice, dar din pastă de bună calitate, bine
arse şi decorate cu reţea de linii lustruite. Fragmentele de
amforă sunt puţine, cea. 27 şi unele au angobă galben portocalie. Au mai apărut fragmente de lut ars, făţuit, cu o
grosime de până la 2 cm, un fragment de paiantă ars până la
vitrificare, perforatoare, o fusaiolă bitronconică din pastă
cenuşie, arsă până la negru. Contextul stratigrafic precum şi
inventarul sugerază o încadrare cronologică în sec. IX X.
Campania 2003 a adus o serie de date privitoare la
planul vetrei satului. S-a observat că în secţiunea orientată
spre N (S A C alfa - C bela) aproape că nu există nivel
medieval - timpuriu, ceea ce înseamnă că vatra satului nu s-a
orientat spre N. În secţiunea orientată spre V nivelul Dridu
apare doar în prima parte a secţiunii după care se pierde,
ceea ce înseamnă că nici spre V nu s-a întins foarte mult.
Cele cinci locuinţe descoperite până acum sunt
situate la distanţe egale unele de altele, descriind aproape un
pătrat. Un alt aspect interesant îl constituie gropile de bucate
care sunt grupate câte două în apropierea unei locuinţe. Până
în prezent s-au descoperit trei astfel de grupări. În cazul a
două grupări s-a observat existenţa unor anexe de suprafaţă,
probabil umbrare sau colibe la adăpostul cărora se aflau
gropile. În aceste gropi temperatura se menţinea constantă
indiferent de oscilaţiile zilnice.
O altă situaţie o oferă cuptoarele. Cuptorul nr. 4 este
construit în spatele cuptorului nr. 3 fără ca cele două
complexe să se intersecteze. Şi în această campanie au fost
descoperite două complexe aparţinând culturii Dridu care se
intersectau. Astfel groapa de bucate nr. 5 (complex 31 )
intersecta cuptorul nr. 4, afectând o parte a acestuia.
Complexe geto-dacice
Groapa geto-dacă, S A, C gama (complex 29)
Pe traseul secţiunii S A la -0,40 - 0,45 m de la
nivelul actual al solului s-au remarcat pelicule cu arsură şi
oase, pete brune sau cenuşoase. Stratigrafia secţiunii este
relativ săracă. Sub stratul arabil de O, 1 O m 0,25 m se afla un
nivel arheologic de O, 1 5 - 0,25 m brun, afânat cu resturi
ceramice medieval - timpurii (în partea sudică) şi geto-dace,
chirpic, piatră. Sub acest nivel se afla un al doilea nivel
caracterizat de pământ brun - gălbui cu puţine materiale geto
dace.
Pe suprafaţa acestei secţiuni la aproximativ -0,40 m
a apărut o peliculă brună relativ afânată, pigmentată, cu lentile
tari de pământ galben. Pelicula marca o groapă tronconică cu
gura rotundă cu diametru! de aprox. 1 m şi fundul cu diametru!
de 1 ,60 m . Adâncimea gropii era de 2 m de la nivelul actual şi
de 1 ,55 m de la nivelul antic. Pereţii gropii erau puternic boltiţi
spre N şi spre S unde în jumătatea inferioară aveau adevărate
nişe boltile până la 0,50 m. În u pl u t ur a gropii alternau
pelicule cu a pro im ativ acelaşi conţi n u t brun, cu pigmenţi albi
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de cenuşă. Însă unele pelicule erau afânate, iar altele mai tari
datorită prezenţei in amestec al pământului galben. in
apropiere de fundul gropii peliculele de pământ galben erau
mai groase de 5 6 cm. La 1 ,50 m se aflau puţine oase de
animal şi aşchii de oase din care unele arse. in apropierea
acestora se aflau pelicule mici de arsură. Cele mai multe oase
de animale şi de pasăre au fost descoperite aproape de
fundul gropii între 1 ,66 1 ,72 m. La aceeaşi adâncime au fost
găsite şi fragmente de paiantă puternic arse.
Inventarul acestui complex a fost extrem de sărac.
Au apărut cioburi de la borcane geto-dace lucrate din pastă
comună, arse cărămiziu şi decorate cu butoni sau brâu
alveolat, cioburi de amfore elenistice. Datele tehnice şi
detaliile de inventar ne sugerează faptul că a fost o groapă cu
o destinaţie neprecizată utilizată ulterior ca groapă menajeră.
Prezenţa a 4 - 5 cioburi din pastă cu scoică decorate cu striuri
aparţinând culturii Dridu, răspândite între 0,60 - 1 ,1 O m,
sugerează ipoteza că această groapă a putut fi reperată de
locuitorii aşezării Dridu care au golit-o după care au astupat-o,
calitatea umpluturii in partea superioară fiind diferită.
Acest complex se află la aproximativ 66 m în linie
dreaptă pe axa NV - SE de groapa geto-dacă nr. 1 (SA, cpl.
27), având în comun o serie de detalii constructive, forma
tronconică, pereţii puternic boltiţi in partea inferioară, însă
deosebindu-se de aceea prin calitatea umpluturii relativ tare,
cât şi prin inventarul foarte sărac.
Complex 35 (Cas. A 5, C. 3)
La -0,42 m a fost evidenţiat colţul unui complex
care a coborât cu o treaptă până la -Q, 76 m, complex
caracterizat de pământ brun deschis, cenuşos, afânat, sub
care se afla pământ galben spre gri, tasat. În acest complex
se aflau cioburi getice din pastă cărămizie şi cenuşie de la
castroane, borcane; fragmente de amforă, un fragment de
râşniţă, oase de animale mari, pietre, fragmente de calcar.
Parte din acest complex a fost intersectat în caseta A 3 unde
cobora tot cu o treaptă până la O, 90 m . În Cas A 3 a fost
intersectat de două complexe Dridu. Cu toate acestea pe
suprafaţa casetei A 3 s-au mai găsit materiale geto-dace,
fragmente de paiantă mărunţite, pelicule brune afânate din
care unele rotunde, pietre etc. Descoperirile din cele două
casete ne fac să credem că acolo s-a aflat un complex geto
dac puţin adâncit, probabil o locuinţă şi care a fost intersectat
şi distrus de complexele Dridu.
Complex 38 (SB, carou bela)
Pe traseul secţiunii îngustă de doar 1 ,50 m a fost
intersectat un complex ce cobora in trepte până la adâncimea
de 0,82 m. Complexul continua în profilul sudic. Aproape de
mijlocul complexului a fost descoperită o groapă cu diametru!
de O, 70 m şi care se adâncea până la - 1 ,35 m de la nivelul
actual al solului. Pe suprafaţa acestuia se afla un pământ brun
afânat cu lentile galbene, paiantă, fragmente de calcar şi oase
de animale, cioburi getice de la borcane din pastă cărămizie,
lragmente de amforă, piciorul unui vas grecesc cu firnis
cărămiziu. Credem că acest complex este o locuinţă de
suprafaţă din care am intersectat o latură.
Pla n şa 76.
-
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21 2. Vorniceni, corn. Vorniceni, jud. Botoşani

Punct: Pod lbăneasa
Cod sit: 39845. 02

Colectiv: Pavel Şadurschi - responsabil, Maria Diaconescu,
Eduard Setnic, Aurel Melniciuc (MJ Botoşani), Sergiu
Haimovici (UAIC laşi), Aurelia Ungureanu (Grup Şcolar "Gh.
Asachi " Botoşani), Gheorghe Zaharia - inginer geolog (Atelier
"Nord Proiect").
Fonduri: Compania Naţională - Regia "Apele Române" Prut laşi
Silul cucutenian de la Vorniceni, judeţul Botoşani se
află la cea. 3 km E de sat, pe un bot de deal, pe malul drept al
pârâului lbăneasa, in stânga şoselei Vorniceni - Săveni.
Primele cercetări de suprafaţă au fost făcute de praf. Aristotel
Crâşmaru şi colectivul RAJB. Aşezarea de la Pod lbăneasa se
află la egală distanţă de cunoscutele aşezări cucuteniene (1 O
km) de la Drăguşeni şi CorlătenL incadrându-se în Câmpia
Jijiei superioare. Săpăturile de salvare au inceput in anul
2001 .
Aşezarea a fost periclitată de lucrările de amenajare
hidrotehnică pentru regularizarea cursului apelor lbăneasa Jijia şi de construcţia şoselei Herţa - Săveni, anterioare
deschiderii şantierului arheologic.
Investigaţiile arheologice s-au dovedit a fi extrem de
necesare şi uneori surprinzătoare prin informaţiile relevate ce
privesc atât situl in sine, cât şi datele referitoare la faza AB in
care se încadrează aşezarea cucuteniană de aici, de
asemenea pentru sfârşitul epocii bronzului, prin cercetarea
unui cenuşar aparţinând culturii Noua.
Cercetările arheologice din acest an au urmărit
următoarele obiective:
· continuarea cercetărilor incepu te in anul 2001 ;
stabilirea întinderii aşezării cucuteniene in spaţiul rămas
neafectat de lucrările amenajării hidrotehnice de aici;
stabilirea stratigrafiei aşezării prin săparea pe axul lung al
aşezării şi investigarea in sectorul B a zonei de la baza
aşezării pentru a surprinde succesiunea culturală şi
cronologică a locurilor umane;
- dezvelirea unui număr cât mai mare de complexe şi salvarea
a cât mai multor materiale arheologice (ceramică, plastică
antropomorfă şi zoomorfă, arme, unelte de silex, piatră,
cupru);
- modul de dispunere a locuinţelor, situaţia economică a
aşezării;
- completarea şi organizarea arhivei fotografice;
- stabilirea unor elemente ce diferenţiază locuinţele din
această aşezare şi găsirea raportului cronologic dintre
complexe;
- descoperirea unor amenajări cultice in aşezare, locuinţe;
- reconstituirea vechiului cadru istoric prin determinări
zooarheologice;
- analizarea materialului litic pentru a evidenţia relaţiile de
schimb din zona Prutului mijlociu, Nistru, Nipru;
- evidenţierea particularităţilor aşezării cucuteniene de la
Vorniceni comparativ cu alte aşezări cucuteniene din faza AB;
Dintre complexele descoperite in anul 2003,
enumerăm patru locuinţe şi 1 2 gropi menajere şi de cult,
•

·
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aparţinând culturii Cucuteni, un cenuşar din epoca bronzului cultura Noua.
Ca prim rezultat al cercetărilor în capătul vestic al S
XI (axul lung al aşezării cu dimensiunea de 1 40 x 2 m) între m
. 1 23 1 27, imediat după prima pană de hârleţ, la O, 1 5 - 0,20
m a apărut L X. Dat fiind faptul că se afla la o adâncime atât
de mică şi a fost deranjată de lucrările agricole, nu s-a putut
distinge ceva deosebit.
În marginea sudică a platoului pe care il investigăm
cu ocazia extragerii lutului de către localnici, a apărut L VIII,
ca o masă de lipitură neuniformă, cu porţiuni mai compacte în
zona de centru. Pereţii prăbuşiţi ai L VIII poartă amprente de
bârnă, lutuială de culoare gălbuie spre deosebire de podina
locuinţei care e de culoare roşu-cărămiziu. În partea sudică,
între cele două straturi de chirpic de la pereţi şi podină, pe
lângă fragmentele ceramice s-a găsit o râşniţă foarte bine
păstrată, cu urme de folosinţă. Bucăţile de chirpic de la
capetele locuinţei sunt groase de peste 1 O - 1 5 cm, îmbrăcând
structura de rezistenţă realizată din trunchiuri de copac
despicaţi.
Pe latura estică a locuinţei, la 0,55 m, s-a dezvelit o
suprafaţă de chirpic, lut netezit, bine ars, având o consistenţă
şi densitate apreciabilă, ce sugerează o formă rectangulară de
la o vatră. Pe podina locuinţei dar şi sub ea, s-au găsit
fragmente ceramice.
Printre obiectele deosebite descoperite aici
enumerăm un fragment de vas cu două protome, capete de
animale, modelate foarte realist şi două figurine antropomorfe:
una feminină şi alta masculină.
L XI a apărut pe lungimea S VIII, având o stare de
conservare relativ bună. În zona centrală, bucăţi mari din
podina locuinţei erau înclinate, mişcate din poziţia iniţială,
probabil urmare a prăbuşirii podinei. În mijlocul locuinţei, pe o
zonă oarecum pătrată, situată între cuptor şi vatră, lipiturile de
pe sol sunt mozaicate.
Ceea ce deosebeşte această locuinţă de altele ce
au fost cercetate sunt amenajările interioare. Astfel, s-a găsit
un cuptor cu dimensiunile 2,60 x 2,30 m ce avea bolta
prăbuşită şi trei laturi exterioare înălţate şi netezite într-un
cofraj. În apropiere de cuptor erau bucăţi de lutuieli ce
seamănă cu un braţ de lemne tăiate, groase de 1 2 cm şi
late de 4 - 6 cm. O vatră rectangulară, descoperită, se află în
zona central-estică a L XI, cu dimensiunile de 1 ,60 x 1 ,30, cu
axul lung pe direcţia NE SV. Era încadrată de o ramă având
lăţimea variabilă de 0,40 - 0,60 m şi înălţată cu 4 5 cm faţă
de suprafaţa vetrei, spre a o proteja. Vatra se prezenta sub
forma unei lipituri cu faţa mozaicată, de culoare albicioasă cenuşie la suprafaţă, aşezată pe un fundament de chirpic ars
la roşu gros de 7 8 cm. Pe suprafaţa acesteia sunt două
adâncituri realizate pe uzură, vatra fiind utilizată la prepararea
hranei.
O altă amenajare deosebită a fost o râşniţă cu
dimensiunile de 1 ,40 x 1 m aranjată tot într-o ramă rotunjită,
de lut ars la cărămiziu, înaltă de 1 1 cm şi lată de 1 5 cm. Piatra
râşni\ei este crăpată şi mozaicată. E posibil ca această râşniţă
să fi fost utilizată la transformarea fragmentelor ceramice în
degresant pentru pasta altor vase, lângă râşni\ă găsindu-se
un pahar cu pulbere şi mici fragmente ceramice.
-
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În locuinţă s-au mai găsit alte două amenaJan,
oarecum asemănătoare: una în zona central-vestică,
descoperită după degajarea chirpicilor căzuţi pe suprafaţa
locuinţei se prezenta sub forma unei suprafeţe lutuite cu o
ramă de lut înaltă de 5-6 cm, cu o formă oarecum pătrată,
rotunjită la capete, cu dimensiunile de 0,65 x 0,65 m. Lângă
aceasta se afla un "căţel de vatră" , un vas binoclu şi un capac.
A doua amenajare, de formă rotundă, cu diametru! de 0,70 m,
de asemenea cu ramă, mult mai joasă, de 1 - 2 cm înălţime.
Alături de aceasta s-a găsit o statuetă antropomorfă feminină
fragmentară. Ambele amenajări au fost utilizate probabil în
practicile religioase.
L XII este situată la baza pantei promontoriului
aşezării de la Pod lbăneasa, apropiată de zona mlăştinoasă.
A fost deteriorată atunci când s-a construit şoseaua, DJ 292,
şi la fixarea stâlpului de electricitate. Are forma rectangulară şi
dimensiunile de 5,1 O x 2,30 m, orientarea E - V. Masa de
lipitură este destul de regulată, chirpicul este ars la roşu, sub
forma unor bucăţi mici. Nu s-au observat amenajări în spa!iul
locuinţei.
Gropi menajere si de cult
În această campanie s-au descoperit un număr de
1 2 gropi menajere în care se disting gr. nr. 20, 25 şi 27 prin
materialul interesant pe care I-au conţinut.
Gr. nr. 20 - a apărut pe traseul S VIII, situată între 0,70 - 1 ,20
m adâncime, de formă ovală în plan şi de sac în profil. Pe
lângă fragmentele ceramice, silex, cochilii de melci, oase,
cenuşă, cărbune, pietre, figurine, la fundul Gr. 20 s-a găsit
depus ritual, un castron cu umăr rotunjit, întreg, cu gura în jos.
Gr. nr. 25 - era situată lângă L XI, fiind una dintre cele mai
bogate în materiale arheologice. E de formă dreptunghiulară,
în plan, iar în profil de sac cotlonit. Apare la adâncimea de
1 , 1 6 m şi ajunge la 2,1 O m. Inventarul acesteia cuprinde
fragmente ceramice, oase, figurine, cărbune, silex, o jumătate
de mojar de piatră. Prezenţa a două cranii de bovine în zona
de E a gr. 25, dintre care unul cu coarne, iar celălalt cu
coarnele retezate, ar putea avea eventual o semnificaţie
cultică
Gr. nr. 27 s-a găsit pe traseul S XI, între 1 ,40 - 2,1 O m
adâncime. În ceea ce priveşte conţinutul, prezintă identităţi cu
cele precedente, cu diferenţa că la baza gropii era căptuşită
cu chirpic, iar în zona sudică a ei, pământul era amestecat cu
nisip.
Cenusarul (apartinând culturii Noua)
Acesta a suprapus stratul de cultură Cucuteni şi a
fost surprins pe lungimea S VIII. Pentru a afla forma şi
dimensiunile cenuşarului au fost deschise casete ce au
relevat existenţa sa începând de la O, 1 8 - 0.26 m, grosimea
lui fiind de 0,20 - 0,30 m pe capete şi 0,40 - 0,50 m în partea
centrală. Cenuşarul a avut o formă ovală, dimensiunile
acestuia fiind de 32 m lungime şi peste 1 2 m lăţime. Pe lângă
cenuşa ce o conţinea a mai fost descoperit un bogat material
osteologie, unelte şi arme de os, bronz, silex, obiecte de
podoabă, fragmente ceramice tipice culturii Noua.
Inventarul arheologic
Ceramica
in aceeaşi notă din anii precedenţi, remarcăm
abundenţa şi diversitatea materialului ceramic de la Vorniceni
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- Pod lbăneasa, atât in ceea ce priveşte formele cât şi
dimensiunile, decorul.
Din punct de vedere al modului de preparare a
pastei, men\ionăm existenţa celor trei categorii: foarte fină,
fină şi grosieră utilizată la vasele cu pereţii groşi şi foarte
groşi.
Tehnicile decorative, ca de altfel şi motivele
ornamentale, sunt de o remarcabilă varietate. Domină pictura
bicromă, dar in bună parte există şi pictură tricromă. Se
observă printre altele existenţa câtorva fragmente ceramice
din: pastă foarte bună, arsă la roşu dar cu decor imprimat
caracteristic ceramicii Cucuteni C.
Ceramica descoperită la Vorniceni aparţine tuturor
categoriilor binecunoscute in faza AB. Printre formele
existente aici enumerăm: vase cu dublă boltire, vase de
provizii fără decor, pahare, vase cupă cu prag interior, vase
binoclu, diferite forme de vase suport, vase tip "hora de la
Drăguşeni " , vase turtite cu buza verticală, castroane cu umăr
carenat, farfurii, cratere, altăraşe, capace.
Unelte
Printre piesele realizate din silex enumerăm
descoperirea a unui topor de silex negru, vărfuri de săgeată şi
suli\ă, cu retuşe pe ambele feţe, percutoare, gratoare,
răzuitoare, nuclee, lame retuşate, piese trunchiate realizate
din silex provenind din carierele de la Prut şi Nistru. Din piatră
s-au găsit şlefuitoare, râşni\e, topoare trapezoidale
neperforate, un mojar. Din lut ars s-a descoperit doar jumătate
de fusaiolă. Arama a fost utilizată mai ales la confecţionarea
acelor. Din os s-au făcut pandantive, ace, impungătoare, vârf
de săgeată, un obiect mic intreg a cărei utilizare e
necunoscută, spatule.
Plastica
Pe lângă vase, din lut ars au fost modelate şi
figurine antropomorfe şi zoomorfe, de diverse dimensiuni,
ornamentale prin incizii sau pictură. Remarcabilă in aşezarea
de la Vorniceni este existenţa in formă modelată a perechii
divine, două figurine, una masculină şi alta feminină, găsite in
L VIII, care atât in ceea ce priveşte dimensiunile cât şi faptul
că s-au găsit aproape una de alta, subliniază această idee
pentru a doua oară in aşezarea de la Vorniceni.
Tipuri de cercetare utilizate, analize
S-au prelevat probe de chirpic, pigmenţi, humă, sol,
cărbuni, oase, urmând ca acestea să fie analizate, cercetate.
O parte din materialele arheologice descoperite au
fost restaurate, fotografiate, desenate.
Obiectivele cercetării viitoare:
- extinderea suprafeţelor cercetate;
- stabilirea cronologiei absolute prin analize radio-carbon;
- completarea documentaţiei referitoare la aşezarea
cucuteniană de la Vorniceni;
- eviden\ierea particularităţilor aşezării de la Vorniceni,
comparativ cu alte aşezări din faza AB;
- clarificarea modului de dispunere a locuinţelor;
- continuarea investigaţiilor şi dincolo de suprafata afectată de
lucrările hidrotehnice in ideea descoperirii sistemului de
fortifica!ii a aşezării.
Materialul arheologic descoperit la Vorniceni, punct
lbăneasa, în campania de cercetare din anul 2003, ca de altfel

intregul material descoperit in campaniile din anul 2001 , 2002
se afiă depozitat la Muzeul Botoşani urmând a fi restaurat.
Cele două construcţii cultice găsite in L XI, au fost
incluse deja in expoziţia de bază a muzeului.
O parte din obiecte, cele mai reprezentative, vor
face parte din expoziţia de bază a muzeului, altele vor fi
utilizate in diverse expoziţii tematice. Câteva piese vor
îmbogăţi expoziţia permanentă din satul Vorniceni. Materialele
arheologice vor fi publicate in reviste de specialitate. [Maria
Diaconescu]
Bibliografie:
1 . A. Crâşmaru, SCIV, 21 , 1 970, 2, p. 279.
2. CCA: campania 2001 , p. 336.
3. CCA: campania 2002, p. 342.
4. V. Sorochin, Aspectul regional cucutenian
Jura, Piatra Neamţ, 2002.
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21 3. Zalău, jud. Sălaj
Punct: Pa/var
Cod sit: 139713.01

Colectiv: Ioan Bejinariu - responsabil, Dan Băcueţ-Crişan
(MJIA Zalău)

Situl arheologic de la Zalău, punctul Palvar este
plasat pe teritoriul oraşului Zalău, pe str. Crasnei, in incinta
poligonului militar de tancuri. În acest obiectiv au fost
desfăşurate cercetări in anii: 1989, 2000, 2001 , 2002 şi 2003.
Campania de cercetări arheologice din anul 2003 a
fost realizată in baza Autorizaţiei de săpătură arheologică
sistematică nr. 205/2003.
Sectorul fortificatie
În acest sector au fost trasate următoarele sectiuni:
S 1/2003 {dimensiuni de 24,50 x 1 m), S 2/2003 (dimens iuni
de 1 5 x 1 m), S 3/2003 (dimensiuni de 10 x 1 m), caseta C
AJ2003 (dimensiuni de 2,50 x 2 m) şi caseta C B/2003
(dimensiuni de 2,50 x 2,40 m).
S 1/2003. A fost trasată peste valul şi şanţul
fortificaţiei care separă botul terasei de şaua de legătură
(partea de S a fortificatiei).
'
Între m. 17 şi 24,50 a fost secţionat valul realizat din
straturi de pământ bătut amestecat cu nisip şi pietricele. La
adâncimea de 0,70 m a fost sesizată urma unei grinzi de lemn
(şi in profil au fost surprinse urme de grinzi). Acestea făceau
parte din structura de lemn peste care a fost ridicat valul de
pământ (palisada realizată in sistem de casete). Valul a fost
incendiat, mantaua acestuia fiind arsă la roşu. De asemenea,
toate grinzile de lemn ale casetelor erau arse.
Şanţul defensiv a fost surprins intre m. 1 - 7. Avea
fundul alveolat.
S 2/2003. A fost trasată in prelungirea secţiunii S 1/2003, spre
incintă cu scopul de a surprinde urmele eventualelor
construcţii ridicate in spatele valului. Nu au fost surprinse
complexe arheologice.
S 3/2003. A fost trasată peste valul fortificaţiei, paralel cu
secţiunile S 1/2003 şi S 3/2003. De asemenea, pe cele două
laturi ale S 3/2004 au fost deschise casetele A şi B.
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in S 3/2003, Caseta A şi Caseta B, la adâncimea de
0,60 - 0,70 m au fost surprinse urmele bârnelor (incendiate)
de la palisadă (sistemul casetelor).
in concluzie, cercetările din anul 2003 din fortificaţia
medievală timpurie au vizat elementele defensive (val, şanţ)
din partea sudică a acesteia. S-a putut constata că valul
defensiv a fost ridicat peste o construcţie din lemn ridicată în
sistemul casetelor. Şanţul defensiv avea fundul alveolat.
Materialul arheologic descoperit constă în câteva
fragmente ceramice. Acestea provin de la oale lucrate la roata
lentă sau rapidă, ornamentale prin incizare cu linii drepte
paralele. in acest stadiu al cercetărilor, pe baza puţinului
material arheologic descoperit, putem aprecia că fortificaţia de
la Zalău Palvar a funcţionat cândva în perioada sec. XI - XIII;
deocamdată este imposibil să facem o încadrare cronologică
riguroasă. Cronologic, fortificaţia nu a fost contemporană cu
aşezarea sau necropola din acest punct.
Sectorul necropolă si asezare
A fost trasată o singură casetă notată C 1/2003
(dimensiunile de 8 x 4 m), paralel cu caseta C 1/2001 .
La adâncimea de 0,38 - 0,40 m, între m. 2 - 5 a fost
surprinsă o aglomerare de pietre de râu şi blocuri de micaşist
care prezentau urme de ardere. Printre pietre se aflau mai
multe fragmente ceramice de la oale fără toarte lucrate la
roata lentă sau rapidă, decorate prin incizare cu linii drepte
paralele. Presupunem că această aglomerare de pietre
provenea de la un cuptor distrus din vechime. Datarea
complexului: începutul sec. X.
Bibliografie:
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214. Zalău, jud. Sălaj
Punct: Dealul Lupului (Farkas Domb)
Cod sit: 139713.20

Colectiv: Alexandru V. Matei responsabil şantier, Horea Pop,
Mirel Andraş, Dan Băcueţ-Crişan (MJIA Zalău)

Cunoscut în literatura istorică de specialitate datorită
descoperirii, în mici sondaje arheologice, a unor urme de
locuire neolitică şi hallstattiană, punctul Dealul Lupului este
amplasat pe un platou mărginit la E de Valea Miţii, care se
varsă in Valea Zalăului, amplasată la N de dealul amintit,
curgând paralel cu acesta spre V. Dealul are o altitudine
maximă de cea. 300 m, şi o diferenţă de nivel faţă de vale de
maxim 1 00 m. Ceramica descoperită în periegheze ulterioare
sondajelor sugera o locuire a platoului şi in epoca dacică, dar
şi in cea romană.

F-\omâ n i a -

cam p a n i a

2003

Debutul unei ample lucrări de investiţii datorată
firmei Michelin Romania, pe un spaţiu considerabil în aria
sitului arheologic (6,3 ha), a impus deschiderea unui şantier
arheologic de salvare în punctul amintit, însoţit de operaţiuni
de supraveghere arheologică în zonele fără potenţial
arheologic.
Pentru urmărirea scopului propus, descărcarea de
sarcină arheologică a zonei destinată investiţiei, au fost
trasate 5 secţiuni (S 1 : 36 x 2,5 m; S 2: 48 x 2,5 m; S 3: 80 x
1 ,5 m; S 4: 40 x 1 ,5 m; S 5: 36 x1 ,5 m), 1 9 casete (Casetele
A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J, K, L, M, N, O şi 1 , 2, 3, 4) şi alte
suprafeţe pentru cercetarea unor complexe însumând o
suprafaţă de peste 2200 m2 investigaţi sistematic. Celelalte
suprafeţe au fost supravegheate indeaproape de specialiştii
MJIA Zalău pentru evitarea întârzierilor executării investiţiei,
cât şi pentru verificarea sectoarelor cu potential arheologic.
În campania anului 2003 (septemb rie - decembrie)
în suprafaţa investigată au fost descoperite 62 complexe
arheologice din epoci diferite după cum urmează: epoca
pietrei-neolitic: 5 complexe; epoca bronzului: 7 complexe;
prima epocă a fierului - Hallstatt: 1 complex; epoca dacică
Latene: 16 complexe; epoca romană şi barbari: 20 complexe;
ev mediu timpuriu: 1 2 complexe; nedatabile: 1 complex.
Din punctul de vedere al tipurilor de complex şi
caracterul acestora poate fi identificat un spectru larg şi
spectaculos. Au fost descoperite astfel următoarele tipuri de
complexe: 27 locuinţe, 1 1 gropi de provizii şi menajere, 5
gropi de stâlp, 8 cuptoare, 3 latrine romane, 6 morminte
barbare, 2 fortificaţii romane (castre de pământ).
Complexele arheologice:
QJ. Locuinţă dacică, sec. III - 11 a. Chr., surprinsă pe jumătate
în sectorul vestiv, latura vestică, diametru! 3 m, inventar
umplutură sol negru cu multă ceramica lucrată cu mâna şi la
roată. Complexul prezintă un stâlp lateral cu diametru! de 0,3
m adâncit cu 0,2 m sub nivelul de călcare din interior.
C 2 Locuinţă dacică patrulateră, sec. III - 11 a Chr, surprinsă pe
jumătate in diagonală în sectorul vestic, latura vestică.
Dimensiuni probabile 3 x 3 m. Adâncită O, 1 - 0,2 m. dotată cu
stâlp central cu diametru! de 0,2 m, adâncit 0,2 m sub nivelul
din interiorul complexului. Inventar sol negru cu materiale
ceramice dacice lucrate cu mâna şi la roată.
Q.J. Locuinţă dacică, sec. III - 1 1 a. Chr., surprinsă in sectorul
vestic latura sudică. Formă probabil circulară, diametru păstrat
2,5 m. Suprafaţa păstrată 2 m2. Adâncită O, 15 m. Inventar
ceramică puţină într-un sol cenuşiu.
.Q.J Groapă neolitică, cu diametru! de 0,6 m şi adâncime 0,2
m. Inventar vas spart pe loc precar conservat.
Q....l Locuinţă dacică, sec. III - 1 1 a. Chr., surprinsă şi in S 1
puţin, în sector vestic, latura vestică. Probabil patrulateră cu o
latură de 3,5 m. Adâncită 0,25 - 0,3 m. Inventar ceramic
sărac.
Q_§ Latrina romană, sec. 11 p. Chr., surprinsă în sectorul estic,
latura sudică. Formă circulară, diametru! şi adâncimea de 2 m.
Inventar lemn din pereţi, lut şi nisip cenuşiu, ceramică de
epocă romană puţină şi un craniu de vită.
C 7 Mormânt barbar de incineraţie (M 1 , sec. 1 1 a. Chr.) depus
într-o urnă conservată precar aşezată intr-o groapă cu
diametru! de 0,6 m şi adâncimea de 0,4 m (în S 2, m 1 3). În
oală resturile cremaţiei (oase, cenuşă), pe lângă oală foarfecă
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şi o lance din fier toate îndoite ritual într-un sol cenuşiu.
Probabil din acest complex provine şi un pandantiv din fier
descoperit în apropiere.
� Groapă nedatabilă, identificată în sector vestic în centru.
Adâncime 0,8 m, diametru 1 ,5 m. Inventar sol negru cu
maroniu tasat.
C 9 Locuinţă dacică, sec. III 1 1 a. Chr. descoperită în S 2, m.
6 - 9,5, de formă probabil circulară cu diametru! de 3,5 m.
Adâncită 0,4 m, Inventar mult chirpici de la incendierea
complexului şi ceramică puţină.
C 10 Locuinţă dacică, sec. III - 11 a. Chr., surprinsă in sector
vestic central, de formă aprox. patrulateră cu laturile de 2,4 x
2,5 m, adâncită O, 1 5 - 0,20 m, inventar ceramic sărac. intr-un
colt a fost surprins un stâlp .
.Q..11 Complex de locuire dacic, sec. III - 11 a. Chr., material
ceramic recuperat din pământul excavat din apropierea
complexului C 7.
C 12 Locuinţă slavă timpurie, sec. VI p. Chr., descoperită în
caseta C 2. Surprinsă doar pe sfert. Probabil de formă
patrulateră. Identificată doar o latură lungă de 3 m. in colţul ·
sud-vestic un cuptor patrulater (C 41 ) din gresie (0,8 x 0,8 m).
Surprinse şi grinzi din lemn carbonizate datorită incendiului
care a dezafectat complexul. in inventar ceramică puţină şi o
jumătate de meta de moară manuală rotativă, dar şi
pâinişoare din lut în zona cuptorului.
C 13 Locuinţă barbară, sec.ll - III, identificată în caseta C 2, la
sud de C 1 2, surprinsă parţial, probabil poligonală, adâncitâ
0,4 - 0,5 m. in inventar: ceramică grosieră la roată şi cu mâna,
dar şi ceramică fină cenuşie. Ornamentica benzi de linii drepte
sau curbe lustruite.
C 14 Cuptor cu rest de groapă de deservire, epocă dacică,
sec. III - 11 a. Chr., descoperit în caseta C 2, la V de C 12,
diametru! 1 ,2 m. Au fost descoperite 8 gropi mici de stâlpi
provenind de la acoperişul care proteja complexul. in
umplutură ceramică la roată cenuşie şi fragmente din bolta
prăbuşită a cuptorului. Vatra groasă de 0,03 m a fost
surprinsă amenajată pe strat de pietre de râu mijlocii. Peretele
cuptorului surprins pe 0,2 m înălţime. in gura cuptorului lemn
ars şi cenuşă.
C 1 5 Locuinţă medieval timpurie, sec. VIII - IX, descoperită
pa�ial în Caseta C 3, dimensiuni nedeterminabile, formă
probabil patrulateră, adâncită 0,5 m. Inventar ceramică puţină,
chirpici într-un sol cenuşiu cu maroniu.
C 1 6 Locuinţă bronz târziu al cărei inventar pa�ial a fost
recuperat din pământul excavat de investitor constând în
ceramică, un fragment de greutate din lut şi bucăţi mari de
lipitură de perete arsă.
C 1 7 Mormânt barbar de incineraţie în urnă ( M 2 , sec. 11)
descoperit în pământul excavat de investitor. A fost recuperat
doar fundul urnei cu oase calcinate. Vasul a fost ornamentat
cu alveole digitale. Unele indicii ne îndreptăţesc să crede m că
locul depunerii a fost undeva aproape de C 7.
C 1 8 Locuinţă dacică, sec. III - 11 a. Chr., surprinsă în "Anexă "
pe 2,7 m lungime, adâncită 0,5 m, nedeterminabilă in plan,
inventar ceramică cu mâna şi la roată într-un sol cenuşos
pigmentat.
C 1 9 Latrina romană, sec. 11 p. Chr., foarte aproape de C 6,
prezentând aceleaşi caracteristici.
-

C 20 Locuinţă barbară, sec 11 - III p. Chr .. , surprinsă în caseta
C 3, suprapunând direct şanţul castrului roman (C 38) , pe
care îl căpăcuieşte cu un strat de pietriş gros de 0,05 - 0,2 m,
aflat la baza amenajării complexului. Forma aproximativ
poligonală din care a fost surprins un colţ (?). Locuinţa e
adâncită 0,5 m având ca inventar ceramică puţină şi chirpici
într-un sol maroniu.
C 21 Locuinţă barbară, sec. 11 - III p. Chr., descoperită parţial
în caseta C 3, suprapunând şanţul roman colmatat. Surprinsă
parţial în plan, incendiată prezentând un strat de lemn ars pe
fund. Inventar sol cenuşiu şi ceramică puţină cenuşie la roată.
C 22 Latrina romană, sec. 11 p. Chr., identificată în caseta C 3.
Diametru! 1 ,5 m, adâncime 1 ,6 m. in umplutură straturi de
mâl, cu lemn, argilă şi nisip cenuşiu în jumătatea inferioară .
Inventar: oase, chirpici, lemn.
C 23 Locuinţă-bordei barbară, sec.ll-111 p. Chr., identificată în
caseta C 4. Locuinţa se adânceşte 1 ,2 m în steril prezentând
şi o treaptă interioară. Diametre 3 x 2 m. Inventar ceramică
puţină la roată şi cu mâna. Sol negru cu argilă maronie.
C 24 Mormânt barbar de incineraţie în urnă, (M 3, sec. 11 p.
Chr.), depusă în groapă cu diametru! de 0,4 m şi adâncimea
de 0,3 m identificată la m 29 în S 2. Inventar: oase calcinate în
urnă şi pe fundul gropii alături de lemn ars şi cenuşă şi o piesă
corodată din fier la gura păstrată a vasului şi o fibulă din fier.
Urna a avut probabil capac o strachină din care s-au mai
păstrat fragmente.
C 25 Mormânt barbar de incineraţie în groapă, (M 4, sec. 11 p.
Chr.), cu diametru! de 0,6 m şi adâncimea de 0.2 m
identificată la m. 8 în S 1 . Inventar: umbo de scut cu spinul
rupt, trei lănci din fier, un vârf de săgeată din fier, un
pandantiv din fier, mâner de scut, oase calcinate la N de
piese, fragmente de strachină-capac.
C 26 Mormânt barbar de incineraţie în groapă, (M 5, sec. 11 p
Chr), cu diametru! de 0,8 m şi adâncimea de 0,2 m identificată
la m. 7 în S 2 (-0, 1 2 - 0,37) . Inventar: puţine oase arse, o
lorrica squamata din fier trecută prin foc. Taie C 9 în latura
sudică.
C 27 Mormânt barbar de incineraţie în groapă cu oasele arse
depuse într-o strachină cu picior, (M 6, sec. 11 p. Chr.), cu
diametru! de 0,5 - 0,6 m şi adâncimea de 0,5 m identificată la
m 3 în S 4. Inventar: 2 baluri cu umphalos, 2 străchini toate
patru arse pe rugul funerar, dar foarte probabil depuse doar
uscate, deci modelate special pentru această ocazie, oase
incinerate, două vârfuri de lănci, unbo de scut, spadă îndoită
din fier, cataramă din fier, pandantiv bronz, foarfecă din fier,
un vârf de săgeată din bronz şi unul din fier, alte piese
nedeterminabile din fier.
C 28 Cuptor dacic, sec. III - 11 a. Chr., surprins pe jumătate la
m. 26, 5 - 28 în profilul sudic din S 3. Diametru! 1 m, crusta
bine arsă groasă de 0,03 - 0,05 m.
C 29 Groapa de deservire a C 28 identificată la E de cuptor
între m 28 - 29,3, cu diametru! de 1 ,3 m. Adâncime 0,2 m,
umplutură sol negru cu lemn ars şi cenuşă.
C 30 Locuinţă dacică, sec. III - 11 a. Chr., identificată în C 1şi S
3, patrulateră cu colţurile rotunjite ( 2,8 x 2,8 m), adâncită până
la 0,2 m. Inventar ceramică puţină şi o greutate de lut.
C 31 locuinţă dacică, sec. III - 11 Chr, descoperită la V de C
14, investigată prin periegheze. Se adânceşte 0,3 - 0,4 m. Sol
negru - pigmentat.
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43 şi groapa C 44, diametru 0,35 m, adâncime O, 15 m.
Inventar: piatră măruntă arsă.
C 50 Groapă de stâlp medieval timpuriu?, descoperită în
caseta 1, ţinând de un posibil şopron care proteja cuptorul C
43 şi groapa C 44, diametru 0,4 m, adâncime. O, 1 5 m.
C 51 Groapă de stâlp medieval timpuriu ?, descoperită în
caseta 1, ţinând de un posibil şopron care proteja cuptorul C
43 şi groapa C 44, diametru 0,7 m, adâncime 0,2 m.
C 52 Vatră de cuptor medieval timpuriu (sec. VIII - IX),
descoperit în caseta O, la m. 3 - 4/8 - 7, grosime crustă 0,05
m pe un pat de pietre, diametru 0,75 m.
C 53 Groapa de deservire a cuptorului C 52, descoperită în
caseta O, la m. 3 - 4/6, 5 - 7, la -0,7 m, diametru 1 x 1 ,25 m,
adâncime O, 15 - 0,20 m. Inventar: ceramică lucrată cu mâna.
lemn ars, cenuşă, arsură roşie, sol negru lutos.
C 54 Cuptor dacic, sec. III - 11 a. Chr., descoperit în caseta O,
la m 4 - 5/4-5 , la -0,7 m. grosime crustă 0,02 m, diametru
0,75 m. Inventar: ceramică lucrată cu mâna atipică puţină.
C 55 Groapă de deservire a cuptorului C 54, descoperită în
caseta O, la m 5 - 6/5-6, la 0,7 m, adâncime 0,03 m,
diametru 0,75 m. Inventar: ceramică măruntă lucrată cu mâna,
arsură roşie, cenuşă.
C 56 Locuinţă circulară bronz târziu descoperită în caseta O,
la m 6 - 8/3 - 5, la -0,7 m, adâncime 0,1 m, diametru 2 m.
Inventar: ceramică lucrată cu mâna, chirpici, trecător din
piatră.
C 57 Locuinţă germanică circulară de epocă romană,
descoperită în caseta O, la m. 12 1 4/0 - 2, la -0,7 m,
adâncime 0,1 m, diametre 2 x 1 ,5 m. Inventar: ceramică
lucrată cu mâna, chirpici şi lemn ars.
C 58 Vatră de cuptor, bronz târziu, descoperită în caseta O, la
m. 12 - 13/7,5 - 8,5, la -0,7 m adâncime, diametru 1 m.
Inventar: ceramică lucrată cu mâna atipică.
C 59 Groapă de deservire a cuptorului C 58, descoperită în
caseta O, la m 1 1 - 12/1 O - 1 1 , la -0,7m, adâncime 0,3 m,
diametru 1 m. Inventar: vas lucrat cu mâna întregibil, oase de
animale, lemn ars, cenuşă, sol negru.
C 60 Locuinţă germanică de suprafaţă cu structură de
rezistenţă din stâlpi, suprapunând şanţul castrului roman C
42, descoperită în caseta O, la m 6,5 - 1 0/1 3,5-17, la -0,7m,
adâncime la cei 4 stâlpi O, 1 5 m. Inventar: ceramică germanică
lucrată cu mâna cenuşie închisă puţină.
C 61 Groapă hallstattiană tronconică descoperită în profilul
sudic al accesului în şantier, la -0,2 m, adâncime 0,8 m,
diametre la gură 0,9 m, la bază 1 ,3 m. Inventar: ceramică
lucrată cu mâna de tip Gava în sol negru pigmentat.
C 62 Bordei neolitic, descoperit în profilul sudic al accesului în
şantier, la -0,2 m, adâncime 0,9 m, diametru 3 m. Inventar:
ceramică neolitică, arsură şi chirpici din elevaţia pereţilor
incendiaţi în sol negru pigmentat.
Cercetarea din anul 2003 a dus la descoperirea unui
părţi dintr-o aşezare dacică databilă în sec. III 11 a. Chr,
primul caz de acest gen din judeţul Sălaj. O descoperire şi mai
spectaculoasă o reprezintă cele două castre romane de marş
sau de campanie militară (ulterioare cuceririi Daciei
preromane?), la o distanţă apreciabilă (1 O km) în faţa
limesului de pe culmea Munţilor Meseş. Nu mai puţin
importante sunt cele 7, deocamdată, morminte germanice de
luptători de incineraţie, care constituie doar o parte dintr-o

C 32 Locuinţă neolitică de suprafaţă cu stâlpi, patrulateră
descoperită în caseta A. Inventar ceramică puţină neolitică.
C 33 Locuinţă bronz târziu circulară, în caseta A, cu diametru!
de 2,5 m, adâncită 0,2 m. Inventar ceramică.
C 34 Locuinţă bronz târziu, circulară, în caseta A, cu diametru!
de 3 x 4 m, adâncită 0,2 - 0,4 m. Inventar ceramică.
C 35 Locuinţă-bordei neolitică descoperită în caseta 8,
diametru! de 2,5 m, adâncit 0,9 m. În inventar un bogat
material ceramic întregibil şi lipitură de perete arsă.
C 36 Groapă tronconică neolitică de provizii, în caseta 8, taluz
vestic, diametre 0,5 - 0,75. m, adâncime 0,5 m.
C 37 Groapă de provizii bronz târziu, descoperită în caseta C,
diametru! de 1 m, adâncimea de 0,5 m. Inventar ceramică,
lemn ars, cenuşă.
C 38 Castru roman din pământ cu dimensiunile, deocamdată,
de 31 O x 1 86 m, orientat SV - NE, s-a păstrat doar şanţul
acestuia, pe tronsoane diferite, având formă de V, uneori cu
icul ajustat la curăţiri repetate în epoca romană, adâncime
păstrată 1 1 ,3 m. În casetele A şi 8 a fost investigat un
segment din sectorul porţii decumana a castrului.
C 39 Locuinţă medieval timpurie, sec VIII - XIX p. Chr.,
descoperită şi cercetată parţial în S 5 la m. 34 - 36.
C 40 Locuinţă barbară, sec. 11 - III p. Chr., descoperită şi
cercetată parţial în S 5 la m. O - 4.
C 41 Locuinţă dacică, sec III - 11 a. Chr., descoperită în S 2,
între m. 40 - 42, la -0,2 - 0,4 m adâncime, fără a i se putea
preciza planul. Inventar: ceramică dacică lucrată cu mâna şi la
roată.
C 42 Castru roman din pământ cu lungimea laturilor
cunoscute de 385 x 1 80 m, orientat V - E, cu tipul şanţului
asemănător cu al castrului C 38, dar aparent anterior
acestuia.
C 43 Cuptor medieval timpuriu (sec. VIII - IX, descoperit în
Cas K, diametru 1 ,4 m, adâncit 0,25 m de la conturare, crusta
arsă la 0,03 m în profunzime. Inventar: ceramică lucrată cu
mâna.
C 44 Groapa ovală medievală timpurie de deservire a
cuptorului C 43, descoperită în caseta 1 şi K, cu diametre de
1 ,6 x 2 m, adâncită de la conturare 0,35 m. Inventar: o piatră
arsă, oase de animale, ceramică lucrată cu mâna (oale,
tăviţe).
C 45 Vatră de cuptor de epocă romană (sec. 11 - III p Chr),
descoperit în caseta J, cu diametru! de 0,7 - 0,8 m, grosime
crustă 0,05 m.
C 46 Groapa de deservire a cuptorului C 45, descoperită în
caseta J şi L, conturată la -0,8 m, adâncită 0,3 m, diametru
1 ,8 m Inventar: oase de animale, pietre, ceramică lucrată cu
mâna şi la roată, buză de vas roman cu firnis roşu.
C 47 Groapă de stâlp medieval timpuriu?, descoperită în
caseta K, ţinând de un posibil şopron care proteja cuptorul C
43 şi groapa C 44, diametru 0,6 m, adâncime 0,25 m.
Inventar: ceramică lucrată cu mâna şi oase de animale.
C 48 Groapă de stâlp medieval timpuriu?, descoperită în
caseta K, ţinând de un posibil şopron care proteja cuptorul C
43 şi groapa C 44, diametru 0,5 m, adâncime 0,25 m.
Inventar: ceramică lucrată cu mâna şi o piatră mare arsă. Taie
groapa de stâlp C 47 şi conţinea mai multe pietre mici.
C 49 Groapă de stâlp medieval timpuriu?, descoperită în
caseta 1, ţinând de un posibil şopron care proteja cuptorul C
-

-

-

-
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necropolă, credem mare, care ţine de un prim val de vandali
aşezaţi în apropierea Daciei romane în sec. 11 p.Chr.
Este importantă şi aşezarea de epocă romană
identificată peste vechile castre romane, databilă ceva mai
târziu decât necropola.
Având în vedere extinderea investiţiei firmei
Michelin-România, într-un viitor apropiat, care va afecta încă
cea. 2 ha la S de sectorul vestic al lucrărilor din anul 2003,
intenţionăm să cercetăm sistematic şi această zonă, în care
este posibil să se extindă necropola germanică de incineraţie
şi poate chiar aşezarea Latime identificată.
Known in the historical literature because of some
Neolithic and Hallstatt period discoveries, the site Dealul
Lupului lyes on a plateau next to the Valea Mitii valley to East,
valley which is the northern affluent of Zalău Valley. The hill's
maximum altitude is 300 m, at 1 00 m from the valley's level.
The pottery discovered through the field researches belongs
to Dacian and Roman periods.
Due to the objective of the entire archaeological
discharge followed by the planned investments, !here were
traced 5 trenches (S1 - 36 x 2.5 m; S2 - 48 x 2.5 m; S3 - 80
x 1 .5 m; S4 - 40 x 1 .5m; S5 - 36 x 1 .5 m), 19 cassettes (A, 8,
C, D, E, F, G, H, 1 , J, K, L, M, N, O and 1 , 2, 3, 4), others as
well, discovering a surface of 2.200 m2. The other surfaces
were researched entirely by the specialists of MJIA Zalău
(Salaj County Museum), to avoid the delay of the investment
and to research other sites with archaeological potential.
On the researched surface there were discovered
62 archaeological complexes, belonging to different epochs:
S10ne Age - Neolithic: 5; Bronze Age: 7; lron Age - Hallstatt: 1 ;
Dacian period - La Tene: 1 6; Roman Age and Barbarians: 20;
early Middle Age: 1 2; undatable: 1 .
Regarding the discovery types, there can be found a
spectacular and large spectre. Were discovered the following
types of complexes:
- dwellings: 27
- provision and domestic pits: 1 1
- pole pits: 5
- ovens: 8
- Roman latrines: 3
- Barbarian tombs: 6
- Roman fortifications (earth made castra): 2.
The research made here discovered also a Dacian
period settlement, dating from the 3rd - 2nd centuries B.C., first
case in this county. A more spectacular discovery is the two
Roman march or military campaign castra (ulterior to the
conquest of Dacia) at a distance of 1 O km in front of the
Limes, situated on the top of Meseş Mountains. Not less
important is the discovery of the 7 Germanie warriors
incineration tombs which in tact are parts of a necropolis,
which belongs, we think, to the first wave of Vandals who
settled clase to Roman Dacia in the 2nd century A.D.
The Roman period settlement is important too,
identified on the Roman castra, datable a little bit later !han
the necropolis.
·

215. Zăbrani, corn. Zăbrani, jud. Arad
Cod sit: 12787.01

Colectiv: Peter Hugel - responsabil, George Pascu Hurezan
(CM Arad), Vasile Boroneanţ (MMB), Adina Boroneanţ, Adrian
Doboş, Gabriel Popescu (IAB)
Echipa franceză: Alain Tuffreau {directorul Misiunii
Arheologice Franceze în România - Ministerul Francez al
Afacerilor Externe), Sanda Bălescu, Bertrand Lefevre,
Thomas Vigreux (Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii din
Lille, Franţa)
Situl paleolitic de la Zăbrani este localizat în partea
septentrională a Banatului, pe malul drept al văii Mureşului, nu
departe de intrarea sa în câmpia Tisei. La N este situat pe un
promontoriu dominând valea Mureşului iar la S şi la E este
mărginit de pârâul Gultenbrun. (46° 04' 51 " N, 021 33' 52" E,
altitudine: 148 m ; date obţinute prin GPS).
Primele săpături au fost realizate între 1 972 şi 1 975
de V. Boroneanţ şi E. Dorner in apropierea unei cariere
deschise pe extremitatea estică a promontoriului. O secţiune
cu o suprafaţă de 50 m2 (46°04'51 " N; 021 °33'52" E; alt: 146
m) şi un sondaj (S1 - 46°04'51 " N; 021 °33'50" E) au fost
realizate în septembrie 2003.
Următoarea succesiune stratigrafică a fost
observată:
- Sol vegetal
- Loess brun-gălbui cu concreţiuni calcaroase (10 YR 5/6),
grosime de la 0,3-0,4 m
- Liman cafeniu {1 O YR 4/4), grosime 0,3-0,4 m
- Liman argilos, brun închis (10 YR 4/2 a 3/2)
Solul cafeniu prezintă trăsăturile unui sol brun de pădure
caracteristic începutului glaciarului. Suprapune un complex
pedologic a cărui parte superioară a fost atinsă de săpături. în
S1 , la 31 m V de săpătură, acest complex pedologic a apărut
la adâncimea de 0,5 m. Este vorba de un pedo-complex
corespunzând unei perioade interglaciare. Limanul cafeniu
este un paleosol datând de la începutul ultimului glaciar
(stadiu izotopic 5)
Materialul arheologic
Au fost puse în evidenţă trei nivele arheologice,
individualizate prin prezenţa pieselor cioplite şi a unor resturi
faunistice după cum urmează:
Nivelul Z - la limita solului vegetal
Nivelul A - în limanul brun-gălbui
Nivelul 8 - în limanul cafeniu
Materialul arheologic este predominant litic, cu
excepţia unor fragmente de mamut (Mammuthus primigenius)
şi a fost înregistrat pe plan cu ajutorul unei staţii totale.
Piesele arheologice rezultate, în conformitate cu protocolul de
colaborare semnat cu CM Arad au fost transportate în Franţa
în vederea studiului, pe o durată de maxim un an.
Dispersia materialului litic este relativ regulată în
nivelul A. Situaţia este contrară în nivelul B unde putem
observa o concentrare foarte clară a pieselor. Un prim studiu
al materialului va permite determinarea caracteristicilor
materialului litic (atribuit deja unei industrii musteriene).
Materiile prime utilizate au fost cuarţul şi diverse roci silicioase
sau vulcanice.
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Pe durata campaniei din septembrie 2003 nu a
apărut material arheologic caracteristic altor epoci decât
paleolitic, deşi săpăturile anterioare indică urme de locuire din
epoci istorice ulterioare.
21 6. Zăpodeni, corn. Zăpodeni, jud. Vaslui

Punct: La Ţintirim
Cod sit: 167071.01

Colectiv: Attila Laszl6 - responsabil ştiinţific (UAIC laşi),
Corina Nicoleta Ursache (MJ Vaslui), studenţi (UAIC laşi),
elevi din Asociaţia "Tineretul Liber"- Liceul " Ştefan Procopiu"
din Vaslui.
În campania arheologică din 2003 a fost lărgită
caseta locuinţei 1 (degajată iniţial în 2002) şi au fost săpate
două secţiuni noi (S 4 şi S 5).
În S 4, trasată la N - E de S 1 , 2 şi 3, a fost
descoperit un mormânt de înhumaţie (notat provizoriu M
1 /2003), deranjat, fără inventar, care conţinea partea
superioară a scheletului unui copil, având orientarea V - E. Tot
aici, a fost secţionat un complex adâncit (probabil un bordei)
aparţinând culturii Precucuteni. Complexul urmează să fie
cercetat integral, în plan şi în secţiune, în cursul următoarei
campanii de săpături.
În S 5, trasat la N şi la S de S 1 şi 2 a fost
descoperit un mormânt de înhumaţie (notat M 4/2003), fără
inventar, cu scheletul unui matur, culcat pe spate şi cu mâinile
aduse pe piept, orientat VNV - ESE.
În ceea ce priveşte L 1 , aceasta a putut fi degajată
integral după ce caseta începută în 2003 a fost lărgită în urma
desfiinţării gardului ce limita săpătura spre E. Locuinţa a fost
marcată de aglomerări de lipituri şi fragmente ceramice.
Lipiturile platformei locuinţei sunt fragmentare, dar ele se
potrivesc, acest fapt se observă foarte clar mai ales în
jumătatea de N a casei. Lipiturile sunt, deci, in situ, fiind
crăpate sau sparte pe loc. Această constatare s-a confirmat şi
cu ocazia întoarcerii lipiturilor de podea, pe partea lor
inferioară putându-se observa amprentele lemnelor ce au
constituit sub-structura platformei. Orientarea acestor
amprente de lemne despicate (care sunt de obicei paralele cu
latura mai scurtă a locuinţei) este NNV - SSE. Lipiturile
acoperă o suprafaţă de cea. 4,5 x 3.5 m. Marginile lipiturilor de
podea sunt neregulate. suprafaţa locuinţei putând fi, prin
urmare, ceva mai mare. În perimetrul rămăşiţelor locuinţei nu
au fost descoperite urme de vatră.
Platforma locuinţei este în uşoară pantă de la N la
S. Jumătatea de S a platformei locuinţei este mai puţin
conservată, fiind deranjată de un mormânt de înhumaţie (M
2/2003) a cărui groapă a străpuns platforma. Mormântul lipsit
de inventar, conţinea un schelet de matur, culcat pe spate, cu
mâinile întinse pe lângă corp, orientat NV - SE.
Un alt mormânt de inhumaţie (M 3/2003) a fost
descoperit imediat la NE de lipiturile platformei L 1 şi se pare
că nu a afectat decât, cel mult, colţul de NE al locuinţei. Şi
acest mormânt este lipsit de inventar, şi are aceeaşi poziţie şi
orientare ca şi M 2.
În ceea ce priveşte poziţia stratigrafică, lipiturile
corespunzătoare L 1 zac la baza unui strat de pământ de

culoare închisă, granulos, care suprapune un alt strat de
pământ, de culoare închisă, mai omogen, în ceea ce priveşte
compoziţia. În ambele straturi au fost descoperite vestigii
aparţinând culturii Precucuteni, care este reprezentată aici,
astfel, prin două nivele de locuire. L 1 aparţine nivelului
superior. În ce priveşte nivelul inferior, acestuia îi pot fi
atribuite două gropi, descoperite în imediata vecinătate a
marginii de S şi de E a L 1 . Tot nivelului inferior îi poate fi
atribuit şi presupusul bordei, menţionat mai sus, descoperit în
S 4.
Materialul arheologic descoperit nu a putut fi studiat
mea temeinic, pe nivele şi pe complexe. Judecând după
formele, motivele şi tehnicile de ornamentare ale vaselor,
ceramica prezintă anumite trăsături care caracterizează, pe
de o parte, faza 11, pe de altă parte faza III a culturii
Precucuteni. Apar şi fragmente ceramice din pastă foarte fină,
lustruită, după toate aparenţele de origine sudică. Tot
legăturile cu sudul dovedesc şi unele tipuri de obiecte mai
deosebite, cum ar fi un mic rhyton de lut, prevăzut cu două
urechiuşe pentru suspendare.
Trebuie menţionat faptul că şi în această campanie
am avut sprijinul DCCPCN Vaslui şi Primăriei Zăpodeni.
Rezultatele şi concluziile schiţate mai sus pledează,
credem, pentru necesitatea continuării cercetărilor, care vor
trebui să ducă şi la localizarea sitului hallstattian timpuriu, încă
neidentificat.
217. Zimnicea, jud. Teleorman
Punct: Cetate
Cod sit: 151987.01

Colectiv: Mircea Babeş - responsabil şantier (FIS, IAB),
Daniel Spânu (IAB), George Trohani (MNIR), Ion Pătraşcu
(MJ Teleorman).
Din punct de vedere morfologic, situl Cetate de la
Zimnicea se aseamănă cu un platou mărginit în partea de N şi
de E de câte o "ruscă" - termen desemnând un drum în pantă
care coboară de la nivelul Câmpiei Române (aici cea. 42 m
altitudine absolută) la nivelul luncii Dunării (cea. 25 m
altitudine), perpendicular pe traseul cornişei Dunării şi care se
aseamănă cu o râpă. În partea de N şi pa�ial în partea de E
platoul prezintă două zone mai ridicate (2 - 3 m) faţă de
platoul propriu-zis şi care au fost interpretate ca val de
apărare, aflat în spatele celor două râpe, susceptibile de a fi
considerate iniţial ca şanţuri de apărare. În campania 2003
cercetările s-au desfăşurat în zona centrală a sitului (arealele
G 14, F 14 şi 1 12), precum şi în nordul sitului în arealele K 1 3
şi J 1 3 şi au urmărit pe de o parte completarea şi
aprofundarea datelor referitoare la stratigrafia regiunii centrale
a sitului, precum şi verificarea existenţei în nordul sitului a
unor structuri de fortificaţie.
1 . Rezultatele cercetărilor în zona centrală a sitului
(arelalele G şi F 14)
În zona centrală a sitului s-au continuat cercetările
începute în anul precedent pe o suprafaţă de 4/1 4 m
corespunzătoare carourilor G 14 h, F 14 b şi F 14 d, de la o
adâncime de cea. -1 m.
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Observaţiile stratigrafice realizate in suprafeţele G
14 h, F 14 b şi F 14 d, aflate in zona centrală a sitului, au
evidenţiat trei niveluri de locuire Latene distincte, deranjate
într-o măsură considerabilă de locuinţele medievale 1 1 O şi
106 identificate şi cercetate parţial în campania precedentă
(2002), precum şi de o serie de gropi de dimensiuni mari
(unele cu o adâncime maximă depăşind 2,5 m), concentrate
mai ales în caroul F 14 d.
Nivelul de locuire superior este ilustrat de vetrele
107 (-1 ,02 m, identificată în 2002), 190 (-0,65 m, pa�ial
distrusă) şi 1 56 ( -1 ,06 m, identificată în martorul dintre F 14 b
şi G 14 h). Structurile de locuire in legătură cu care se aflau
aceste vetre nu au putut fi identificate, datorită distrugerilor
provocate de locuirea medievală.
Sub o lentilă de pământ ars (171b) a fost identificată
o vatră (171 a), amenajată deasupra unui strat de nisip şi
cenuşă, care la rândul său suprapune o vatră pictată distrusă
pa�ial încă din vechime, amenajată pe acelaşi nivel de locuire
cu resturile cuptorului 138 (identificat în campania 2002).
Toate aceste complexe formau resturile unor locuinţe
(atelier?) dezafectate şi nivelate încă din vechime, aşa cum
sugerează aglomerarea de bulgări de chirpic denumită cpl.
180. Prin materialele ceramice descoperite (fragmente
ceramice de amfore şi de vase pictate de import) contextele
cercetate se datează în perioada veche a celei de a doua
epoci a fierului.
2. Cercetările desfăşurate în regiunea de N a sitului
Sondajele din suprafeţele 1 1 2 f, h şi 1 1 3 g-h au avut
ca scop identificarea traseului secţiunii nr. 11 deschise de
colectivul condus de Ion Nestor în anul 1 948, precum şi
elucidarea, pe cât posibil a stratigrafiei şi încadrării vestigiilor
din această parte a sitului.
Sondajul J 12 g şi h a fost trasat ca un şanţ de 7,5 m L (pe
axa E-V) şi de 1 m 1 pe axa N-S, de-a lungul limitei sudice a
arealului J 1 2, astfel încât să intersecteze şi să secţioneze
umplutura secţiunii S 11/ 1948. Trebuie precizat că în această
zonă de N, mai înaltă, a sitului, şanţul S 11/1 948 nu a fost
integral astupat, aşa cum se întâmplă in partea de S a
acestuia (în arealul 1 1 2). in mod evident scopul cercetărilor
desfăşurate în S 11/1 948 a fost acela de a determina caracterul
vestigiilor din zona de N, mai înaltă . a sitului. De la bun
inceput, trebuie precizat faptul că dacă iniţial S 11/1 948 a avut
o lăţime de 2,5 m, şi o adâncime de cea. 2,30 m, cu timpul,
malurile şanţului s-au surpat, formând o denivelare cu
deschiderea de 4-5 m şi adâncimea de cea. 1 ,5 m.
Cu excepţia acestor constatări legate de
dimensiunile săpăturii S 11/1948, in sondajul din campania
2003 s-au putut efectua şi câteva observaţii privind vestigiile
arheologice din această parte a sitului. Sub stratul vegetal
actual, la numai -0,15 - 0,20 m adâncime, a fost identificată în
partea de V a secţiunii o aglomerare de pietre de dimensiuni
medii (10-15 m) şi de materiale ceramice de epocă getică,
ceea ce sugerează că în această zonă mai înaltă a sitului, fie
nu s-a format un strat de cultură medieval, fie acesta a fost
supus unei puternice eroziuni. La cea. -0,50 m adâncime a
fost identificată o depunere de bolovani de râu pe nivel, care
corespunde însă mai degrabă amenajării unor locuinţe şi nu
unui sistem de fortificaţie. De la această adâncime în jos,

până în solul geologic, săpătura a fost concentrată exclusiv
asupra degajării umpluturii din S 11/1 948.
Sondajul din arealul 1 1 2 a fost amplasat într-o zonă
mai plată a sitului, are dimensiunile de 1 0 m lungime (N - S) şi
4 m lăţime (E - V) şi a fost trasat în vederea identificării
traseului aceleiaşi secţiuni S 11/1 948. Din păcate, din raţiuni de
economie a şantierului, finalizarea săpăturii până în solul viu
nu a fost posibilă. Practic, în această suprafaţă a fost
îndepărtat numai solul arabil, cu excepţia extremităţii de S (in 1
12 h), unde printr-un mic sondaj s-a urmărit identificarea
adâncimii maxime pe care au atins-o săpăturile din 1948. in
momentul de faţă, se poate preciza faptul că traseul secţiunii
S 11/1948 prezintă faţă de axa de borne instalată în campania
2001 o mică deviaţie de cea. 5° spre NNV. În stratul arabil din
suprafaţa 1 1 2 h au mai fost identificate numeroase fragmente
ceramice getice (se remarcă fragmente de cupe cu decor
vegetal şi antropomorf in relie0, precum şi câteva materiale
medievale sau moderne (fragmente ceramice smălţuite) şi
contemporane.
Cercetarea din suprafeţele J 1 3 b, d, şi K 1 3 h
Scopul cercetărilor din zona de N a sitului Cetate 1-a
constituit probarea existenţei unui sistem de fortificaţie. Iniţial
s-a urmărit dezvelirea unei suprafeţe mult mai mari,
cuprinzând nu numai panta exerioară (dinspre rusca deN) a
înălţimii interpretată ca val, ci şi cea interioară, dinspre platoul
Cetăţii (carourile J 1 3 f şi h). Rezultatele cercetărilor din
carourile K 1 3 h şi J 13 b, d şi parţial J 1 3 f , precum şi
constrângerile financiare au determinat amânarea cercetării
carourilor J 1 3 h şi f.
Sub stratul vegetal actual a fost identificat un nivel
de depunere contemporan, rezultat în urma excavărilor de la
începutul anilor '70 şi cu adâncimea maximă de -Q,40 m
(contextul 1821), la baza căruia au fost surprinse două lentile
de bitum.
Nivelul imediat următor (contextul 183), sărac în
materiale, de culoare brun-cenuşie şi de consistenţă friabilă,
s-a constituit probabil in epocă medievală. De la baza sa se
adâncesc mai multe gropi, aşa cum este cazul gropilor 152
sau 1 84. Nesiguranţa datării derivă din absenţa materialului
medieval. Totuşi, in inventarul gropii 1 52 a fost identificată o
toartă de secţiune ovală - aplatizată din pastă roşie provenind
de la o oală specifică orizontului medieval de pe Cetate (sec.
XV - XVI). Este plauzibil ca şi in această zonă a sitului, stratul
medieval să fi determinat dispariţia unei depuneri de la
sfârşitul celei de a doua epoci a fierului, din care s-a mai
păstrat numai partea inferioară a umpluturii unor gropi, aşa
cum este cazul gropii 1 85. Din păcate, şi de această dată,
inexpresivitatea cronologică relativă a materialelor ne
împiedecă să avansăm concluzii ferme.
Sub stratul 1 83 regăsim un alt strat 187, probabil de
epocă Latene, identificat numai în carourile J 1 3 f şi d, strat
friabil de culoare cenuşiu-închisă. Stratul 1 88, de culoare
cenuşiu-deschis şi conţinând in afară de materiale ceramice
getice mai mulţi bolovani mari s-a format deasupra nivelului
de la care s-a săpat groapa 141 şi suprapune depunerile cele
mai expresive şi mai bogate sub aspectul materialului şi
anume resturile (dărămăturile nivelate) a trei locuinţe
suprapuse (153, 1 57 şi 163).
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La baza stratigrafiei din carourile J 1 3 b, d şi f a fost
identificată o alveolare de mari dimensiuni (4,60 m pe axa N S), adâncită (până la -2,54 m adâncime) în solul galben
geologic al sitului şi care se distinge printr-o compoziţie
pestriţă, un amestec de bulgări de pământ-nisipos galben şi
bulgări de pământ brun deschis, precum şi prin sărăcia în
materiale arheologice (doar câteva fragmente ceramice getice
in poziţie secundară şi pietre situate în zona inferioară a
umpluturii, dar nu la baza ei). De asemenea, în interiorul
acestui complex, denumit 1 45, nu au fost identificate resturi
de podele sau alte indicii care să sugereze un nivel de călcare
antic, în ciuda faptului că pe alocuri grosimea umpluturii este
de cea. 0,70 m Această umplutură ar putea fi interpretată mai
degrabă ca un sol vegetal antic depus în mod natural în
alveolarea provocată de un torent şi în care s-au adâncit
parpal locuinţele getice.
Către N, mai precis către ruscă, stratigrafia tinde să
devină inexpresivă, în primul rând datorită alunecărilor de
teren survenite de-a lungul timpului. in această zonă de la
extremitatea de nord a sitului mai pot fi urmările numai
straturile 1 91 , 149 b şi 1 89, fără să se poată identifica alte
contexte de locuire cu excepţia celui aflat la baza stratigrafiei
şi anume cel corespunzător locuinţei getice 1 60 b şi vetrei 160
a amenajată direct pe solul geologic (viu). Absenţa unor urme
de locui re in straturile 1 9 1 , 149 b şi 189 se datorează în
primul rând pantei care începe să se accentueze tot mai mult
către N, spre ruscă şi care era şi in epocă getică improprie
amenajării unor locuinţe. Cu excepţia unor aglomerări de
materiale pe nivel, în acest carou nu au fost identificate alte
complexe.
Cercetările din suprafeţele J 1 3 b, d, f şi K 1 3 h au
avut ca scop familiarizarea colectivului cu problemele rid icate
de stratigrafia şi caracteristicile complexelor din zona de N a
sitului. Descoperirea unor contexte de locuire cu vetre ne
determină să respingem ipoteza potrivit căreia zona mai înaltă
din nordul sitului Cetate ar constitui resturile unui sistem de
fortificaţie. După cum sugera şi Ion Nestor cu mai bine de
jumătate de secol în urmă, înălţimea din nordul sitului se
vădeşte a fi mai degrabă o structură geo-morfologică naturală,
peste care s-au depus resturile unor complexe de locuire
getică şi medievală2. Însăşi natura solului local - un loess
extrem de sensibil la factorii de eroziune naturali - face dificilă
amenajarea unui sistem de fortificaţie de amploare. Cele două
râpe (rusca de N şi cea de E) susceptibile de a fi interpretate
ca şanţuri de apărare, par a fi mai degrabă formaţiuni datorate
eroziunii naturale şi antropice, aşa cum o sugerează însăşi
înclinarea straturilor de depunere arheologică ce urmează o
pantă naturală, aşa cum au fost ele surprinse atât în carourile
J 13 b şi K 1 3 h, precum şi la N în arealul L 1 3. [Daniel Spânu]
Planşa 77.

Nestor, Săpăturile arheologice dela Zimnicea, jud.
Studii. Revistă de ştiinţă şi filosofie 11, 1 949, 1 , p.

Teleorman.

1 1 8.

Note:
1 . În terminologia şantierului Zimnicea, s-a considerat utilă
folosirea termenul "context" pentru a cuprinde atât complexele
închise cât şi straturile distinse în stratigrafie. Considerăm că
termenul de context este sinonim cu cel de " unitate
stratigrafică" .
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PROIECTE DE CERCETARE
desenatori, studenţi - şi peste 190 muncitori zilieri au cupri � s
o arie depăşind 1 .000.000 m2. Cercetările, desfăşurate 1n
conditii dificile - un sezon ploios, mai ales în lunile septembne
şi o�tombrie, presiunea timpului, o anumită presiune
mediatică, unele probleme cu proprietarii de terenun - au
��:

Programul Naţional de Cercetare Arheologică

- cercetarea arheologică la suprafaţă:. cercetan arheolog1ce
cu caracter perieghetic şi de sondaj; cercetări arheologice);
- cercetarea arheologică subterană;
- asistenţa arheologică de specialitate.
Cercetarea arheologică de suprafată:
Cercetări arheologice cu caracter perieghetic şi de sondaj
Investigarea unor zone întinse prin cercetări de
teren şi sondaje in următoarele sectoare: Ţar:na (0 1 10 OOa
000 - MNUAI, 01 10 OOb 000 - MCDR, 01 10 OOc 000 - INMI,
- 01 10 OOd 000 - IAB, 01 10 OOe 000 - IAIAC, 01 10 OOf 000
- MNIT), Jig-Văidoaia - 01 12 000 000 - MNIR, 01 12 OOa 000
- FIS.
Cercetarea arheologică cu caracter perieghetic a
fost abordată şi prin perspectiva oferită de utilizarea metodelor
moderne de investigaţie in teren. Astfel, au fost efectuate
măsurători geofizice şi geomagnetice pe unele zone din aria
de investigaţie prin cinci echipe de specialitate, după cum
urmează: Sector Jig-Vădoaia - Baza de Cercetări cu Utilizatori
Multipli din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" - Alba Iulia
(proprietăţi: Bara, Câmpean, Napău); S.C. Intel 91 S.R.L. coordonator: Florian Rădulescu (proprietate Gomboş); Sector
Tarina - S.C. Intel 91 S.R.L. - coordonator: Florian Rădulescu
(proprietăţi Kovacs, Gligor), S.C. NHN ECOINVEST S.R.L. coordonator: dr. Heredea (proprietatea Manta), Sector
Carpeni - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru
Geologie şi Geoecologie Marină GeoEcoMar - coordonat�r:
Sorin Anghel (proprietatea Bădău). De asemenea, 111
perspectiva pregătirii campaniei 2004 au fost efectua te
_
măsurători geofizice in perimetrul Tăul Secuilor (propnetaţ1
RMGC/Marc, Tomuş) de către S.C. GEI-PROSECO S.R.L. coordonator: Florin Scurtu.
La sfârşitul campaniei din acest an, Fran9ois
Didierjean, specialist in arheologie aeriană, a realizat � n
studiu de diagnoză pe baza fotografiilor de arhivă - zborurile
din 1984 şi 2000 - asupra întregii zone supuse de no1
investigatiei
arheologice în intervalul 2000-2003, fără însă a
ne oferi ' date noi. Se are în vedere realizarea unui zbor,
probabil cu un elicopter, deasupra intregii zone Roşia
Montană in campania următoare.
Cercetări arheologice:
În anul 2003, conform prevederilor contractuale,
perimetrul supus investigaţiei arheologice a cuprins o zonă
situată la NV de actuala localitate Roşia Montană, ma1 prec1s
zonele adiacente masivelor Jig şi Văidoaia, precum şi
suprafaţa delimitată de rr.asivele Jig şi Orlea (cu toponimul
local Tarina). De asemenea, a fost cercetată o zonă
ampla sată la vestul satului actual - Balmoşeşti - Gura Minei.
În acest sens au fost structurate trei mari sectoare de
cercetare: Jig - Văidoaia (01 1 2 000 000 - MNIR şi 01 1 2 OOa
000 - FIB), Ţarina (01 10 OOa 000 - MNUAI, 01 10 OOb 000 -

" Aiburnus Maior"

Paul Damian, Mihaela Simion (MNIR)

În perioada 1 1 mai - 31 octombrie 2003 s-au
desfăşurat ample săpături arheologice cu caracter de salv�r�
in zona localitătii' Roşia Montană din jud. Alba, potnv1t
Contractului de prestări servicii incheiat intre S.C. Roşia
Montană Gold Corporation şi MNIR, parte a Programul
National de Cercetare Alburnus Maior, iniţiat de către MCC
pri � ordinul nr. 2504/07.03.2001 .
Cercetările arheologice din această a treia
campanie au avut următoarele obiective:
- săpături arheologice cu caracter preventiv in vederea
eliberării certificatelor de descărcare arheologică desfăşurate
in perimetrul localităţii Roşia Montană, zona Jig-Văidoaia şi
zona Tarina;
.
- săpături arheologice cu caracter preventiv in vederea
eliberării certificatelor de descărcare arheologică desfăşurate
in perimetrul localităţii Roşia Montană, satul Balmoşeşti, punct
Gura Minei;
- investigaţii arheologica-miniere in vederea .. elibe�ării
certificatelor de descărcare arheologică in galen1le
ant1ce,
medievale şi moderne din masivul Cârnic;
- investigaţii arheologica-miniere preliminare in masivele Jig şi
Lety;
Instituţiile implicate in Program au fost:
- Muzeul National de Istorie a României, MNIR
- Muzeul Na tional al Unirii, Alba - Iulia, MNUAI
- Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj - Napoca,
MNIT
- Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj - Napoca, IAIA
Cluj
- Muzeul Civilizatiei Dacice şi Romane Deva, MCDR
- Institutul de Arh eologie "Vasile Pârvan" Bucureşti. IAB
- Institutul National
' al Monumentelor Istorice, INMI
- Institutul de Memorie Culturală, ciMeC
- Universitatea Toulouse - Le Mirail, UTAH
- Universitatea Bucureşti - Facultatea de Istorie, FIS
Realizarea ridicărilor topografice şi integrarea
acestora în proiectul GIS s-au realizat de către CRUTA Centrul Român de Utilizare a Telede:ecţiei in Agricultl!ră Bucureşti şi de către Baza de Cercetare cu Utilizatori Multiplii
din Cadrul Universităţii " 1 Decembrie 191 8" - Alba Iulia.
Coordonarea intregului proiect a fost asigurată de
către Muzeul National de Istorie a României.
lnvestig � ţiile arheologice. la care au participat peste
o sută de specialişti - arheologi, geologi, geofizicieni,
topografi, arhitecţi, antropologi, zoopaleologi, sedimentolog1,
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MCDR, 01 1 0 OOc 000 - INMI, 01 10 OOd 000 - IAB, 01 1 0
ODe 000- IAIAC) şi Balmoşeşti Gura - Minei (01 1 1 000 MNIR).
Sectorul Jig - Văidoaia
Seclorul Jig - Văidoaia (01 1 2 000 000), reprezintă
partea estică a perimetrului propus pentru cercetare în
vederea întocmirii documentaţiei pentru acordarea
certificatului de descărcare arheologică. Principalele repere
sunt constituite de masivele Văidoaia şi Jig. Din punct de
vedere arheologic s-au conturat două zone distincte care au
impus abordarea unor metode de cercetare diferite: Zona
Văidoaia şi Zona Jig - Piciorag
Zona Văidoaia constituie prima zonă care a fost
abordată şi cuprinde latura sudică a satului actual precum şi
arealul din jurul masivului Văidoaia. Trebuie făcută menţiunea
că extremilatea de S a acestei zone este suprapusă de
locuirea actuală.
Instituţii participante: MNIR, FIB.
24 de secţiuni şi suprafeţe; 12 proprietăţi investigate.
Nu au fost identificate urme de locuire şi artefacte
descoperite în contexte anterioare perioadei moderne. Câteva
fragmente ceramice, care pot fi atribuite epocii romane fac
parte din categoria materialului arheologic rulat, în condiţiile
unei transformări permanente a peisajului zonei, datorată
exploatării miniere (este una din zonele cele mai afectate din
arealul Roşiei Montane).
A doua zonă, denumită de localnicii Jig - Piciorag,
se află imediat la V de masivul Jig, la N de actualul cimitir
Ţarina, menţionată sumar în literatura istorico-arheologică cu
posibile vestigii de epocă romană, reprezintă o zonă mai puţin
afectată de lucrările miniere.
Instituţii participante: MNIR, IAB.
72 de secţiuni şi suprafeţe; patru proprietăţi investigate.
Descoperirea unor fragmente ceramice de epocă
romană a determinat cercetarea integrală a punctului.
Confirmarea unui potenţial arheologic, concretizat în
identificarea unei noi zone funerare şi a unui potenţial punct
de exploatare şi prelucrare a minereului aurifer, ambele datate
cu certitudine în perioadă romană, a dus la concentrarea
activităţii pe acest perimetru.
a) necropola de incineraţie - au fost identificate şi
cercetate integral un număr de 31 de complexe funerare.
Obiectivul este localizat la SV de masivul Jig, pe proprietăţile
Gomboş Artemiza şi Bara Marcela. Majoritatea complexelor
funerare sunt morminte cu ardere pe loc (tip bustum), cu
orientarea predilectă NV/SE. În ceea ce priveşte tipul de
groapă, 26 ele morminte sunt cu groapă simplă, albiată, iar
cinci cu groapă în trepte. De asemenea, cinci dintre morminte
beneficiază de amenajări exterioare prezervate (ring). Mai
mult de jumătate dintre complexele funerare au fost perturbate
ulterior. Datorită acestui fapt, piesele care au format atât
mobilierul, cât şi inventarul iniţial al mormintelor se înscriu în
categoria pieselor comune (recipiente ceramice, piese
numismatice precar conservate, ilizibile, precum şi fragmente
metalice foarte corodate despre a căror funcţionalitate nu
putem, deocamdată, face precizări). La mormintele cercetate
se constată lipsa totală a obiectelor de sticlă.
Trebuie precizat faptul ca, în extremitatea de SE
(proprietatea Câmpean), necropola este grav afectată de

prezenţa unor structuri de locuire sezonieră datate în perioada
modernă şi contemporană.
de contemporaneitate şi succesiune faţă de un alt obiectiv.
Este vorba despre un perimetru dedicat exploatării şi
prelucrării minereului, localizat pe proprietatea Gomboş
Artemiza. Elementele constitutive ale ansamblului constau
într-o structură constructivă, foarte precar conservată, cu
ziduri perimetrale şi compartimentări distincte. Orientarea
generală a construcţiei este NE-SV. Lipsesc elemente din
elevaţie şi din structura de acoperire. Prezenţa unor complexe
în legătură cu activitatea de extracţie a minereului (canale,
urme de extracţie prin foc), precum şi existenţa complexelor în
legătură cu activitatea de prelucrare a minereului (mojare,
vatră de dimensiuni mari în poziţie centrală) justifică ipoteza
potrivit căreia funcţionalitatea obiectivului este una
"industrială".
Sondajele şi investigaţiile arheologice din zona
imediat înconjurătoare nu au adus argumente în favoarea
extinderii zonei funerare ea fiind redusă doar la arealul descris
de. cele trei proprietăţi (Bara Marcela, Gomboş Artemiza,
Câmpean Elena).
Sector Tarina
Din punct de vedere arheologic, zona de interes din
cadrul acestui sector constă într-un perimetru poziţionat
aproximativ pe limita sudică a acestuia. Este vorba de punctul
cu toponimul local Kapo/na (actuala proprietate a Parohiei
Romano-Catolice şi a familiei Jurj). Descoperirea fortuită, de-a
lungul timpului a diverse piese epigrafice cu caracter funerar
sau a unor elemente disparate de arhitectură funerară,
semnalările succinte cuprinse în literatura ştiinţifică de
specialitate, precum şi rezultatele concrete ale sondajelor
arheologice efectuate în cursul campaniei anului 2000 au
justificat localizarea în acest punct a unei necropole romane
de incineraţie. Tocmai de aceea, acest punct, precum şi
întreaga zonă limitrofă, a beneficiat de o abordare prioritară,
în cadrul actualei campanii, concomitent cu sondarea
sistematică a restului perimetrului (denumit în continuare
Ţarina Nord).
Zona Kapolna - necropola de incineratie
Instituţii participante: MNUAI, MCDR, INMI, IAIAC, MNIT.
159 de secţiuni şi suprafeţe; şapte proprietăţi
investigate exhaustiv
Au fost identificate şi cercetate integral un număr de
BO de complexe funerare. Ritul funerar este exclusiv
incineraţia fiind prezente ambele forme - atât arderea pe loc,
cât şi cea la ustrinum. În ceea ce priveşte ponderea celor
doua variante, deşi stadiul actual al activităţii de valorificare
completă a informaţiei ştiinţifice este unul incipient, se distinge
o . predilecţie pentru varianta arderii la ustrinum. Gropile
mormintelor sunt în general simple, de formă rectangulară,
deşi este prezentă, într-o proporţie redusă şi variantă de
groapă în trepte (în cazul mormintelor de tip bustum). Se
cuvine menţionată prezenţa unor amenajări funerare
exterioare (incinte) cu elemente constructive asemănătoare
celor cercetate în cazul necropolei de incineraţie din punctul
Hop - Găuri (ultima asiză sub forma unui bloc faţetat în două
ape). Sunt prezente şi elemente de arhitectură funerară, in
general descoperite în poziţie secundară (fragmente ae stele
funerare, un coronament funerar precum şi un monument
funerar cu lei adosaţi şi con de pin). Inventarul necropolei este
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unul tipic pentru un astfel de obiectiv şi constă in recipiente
ceramice, de diferite forme şi dimensiuni, vase de sticlă,
opaiţe, etc. Piesele numismatice sunt rare şi intr-o stare
precară de conservare, cel mai adesea fiind ilizibile.
În afara necropolei de incineraţie din punctul
Kapolna, perimetrul prezintă urme de locuire datate in epoca
modernă şi contemporană concretizate in prezenţa unor
complexe arheologice cu diverse funcţionalităţi (locuinţe şi
anexe, amenajări specifice activităţii de prelucrare a
minereului aurifer, canale şi ramificaţii ale acestora legate de
funcţionarea sistemului de tăuri din zonă, căi de comunicaţie).
Prezenţa acestor complexe suprapune şi deranjează in
anumite situaţii ansamblu necropolei de incineraţie.
Investigaţiile arheologice precum şi măsurătorile
geomagnetice şi geofizice au semnalat însă o extindere a
locaţiei funerare in cazul a trei proprietăţi a căror cercetare nu
a fost finalizată. Astfel, in ultima lună a campaniei arheologice
a anului 2003 au fost identificate şi cercetate parţial un număr
de cea. 22 de posibile complexe funerare (pe proprietăţile
Bara, Gligor şi Manta), iar măsurătorile geomagnetice au atras
atenţia asupra unor anomalii in ceea ce priveşte proprietatea
David Ioan.
Zona Tarina Nord
Instituţii participante: INMI, IAIAC, MNIT, IAB.
86 de secţiuni şi suprafeţe; 23 proprietăţi investigate
Relieful original a fost grav perturba! de intervenţia
antropică legată de activităţile de prelucrare a minereului
aurifer. Materialul arheologic recoltat este destul de sărac şi
constă, in principal din artefacte de factură contemporană.
Prezenţa haldelor de steril şi a sistemului de canale in
legătură cu reţeaua de tăuri din zonă este una din
caracteristicile suprafeţei investigate. Cele câteva fragmente
ceramice şi fragmente de artefacte de factură romană sunt
descoperite in cadrul materialului rulat in decursul diverselor
transformări, pe care le-a suferit configuraţia iniţială a
terenului.
Sectorul Balmosesti - Gura Minei reprezintă o zonă
amplasată la cea. 3 km de Gura Roşiei şi la 4 km de punctul
Piaţă. Faţă de şoseaua principală, care leagă cele două
locaţii, sectorul se află poziţionat pe limita de N. Din punctul
de vedere al morfologiei terenului supus investigaţiei, acesla
se prezintă ca versantul de N al văii principale a pârâului
Roşiei şi reprezintă punctul extrem de inchidere al văii,
formând, cu pandantul sudic, chei destul de înguste. De
asemenea, trebuie remarcat faptul că zona investigată este
străbătută de amplasamentul conductei pentru racordarea
gospodăriilor din zonă la reţeaua de canalizare şi apă
potabilă. Săpăturile ocazionale de aceste amenajări, uneori
încă vizibile, precum şi investigaţia arheologică nu au pus în
evidenţă nici un fel de material arheologic, inclusiv antrenat,
cu excepţia unor fragmente ceramice sporadice, de factură
recentă.
În perioada 26 mai 1 iulie 2003 a continuat
cercetarea arheologică în sectorul Dealului Carpeni (01 01
000 MNIT), punctul Bisericuţă, respectiv complexul de clădiri
E2 . Obiectivul acestei campanii 1-a constituit identificarea laturii
vestice a construcţiei din faza a III-a, ce nu a putut fi surprinsă
în anii anteriori.
De asemenea, în vederea realizării proiectului de
conservare şi restaurare a monumentului funerar circular

descoperit in campania din anul 2002, în punctul Basil Cazma
(03 03 03 MNIR), au fost executate o serie de sondaje
arheologice, în luna iunie a anului curent. Astfel, cercetarea
arheologică a fost definitivată in cazul obiectivului menţionat.
Cercetarea arheologică in subteran
În anul 2003 a fost realizată o explorare sistematică
a întregului versant sudic al masivului Cârnic, in paralel cu
ridicarea topografică a reţelelor sau lucrărilor miniere antice
puse în evidenţă. Explorarea şi săpăturile s-au concentrat pe
un vast ansamblu de lucrări miniere antice, denumită
convenţional Reţeaua Mare. Acest ansamblu cuprinde şapte
reţele miniere antice, Cârnic 1 -2-3-4-8-9-1 O, legate între ele
prin galerii orizontale sau galerii/planuri înclinate. Reţeaua
Mare însumează 2750 m de lucrări antice topografiate, ce
acoperă o suprafaţă de 13600 m2 şi dispuse pe o diferenţă de
nivel de 98 m (între cote le +921 şi +1 019).
În anul 2003 această reţea minieră a fost supusă
unei cercetări gitologice detaliate, efectuându-se în acest sens
un program extensiv de prelevare de probe. Acţiunea a avut
ca obiectiv elaborarea unei metode de calcul, care să permită
realizarea unei cuantificări a volumului şi a masei de minereu
exploatat de minerii antici în această reţea minieră, dar mai
ales, s-a urmărit să se obţină o primă evaluare a cantităţii de
aur şi argint care a fost obţinută (studiu de caz pe eşantionul
oferit de reţeaua Cârnic 5).
Trebuie menţionată realizarea unui studiu de
arheometrie asupra iluminatului în mină. În acest scop s-a
realizat, pentru lucrările miniere antice cunoscute în masivul
Cârnic şi în sectorul Cătălina - Monuleşti, un inventar complet
al tuturor nişelor de lampă prezente pe pereţii lucrărilor
miniere.
Un alt aspect urmărit în campania· din anul 2003 1-a
constituit abordarea geologică - metalogenetică cu două
obiective majore:
1
să acompanieze explorarea/diagnosticul
lucrărilor miniere din masivul Cârnic;
2 să completeze săpăturile arheologice prin
revelarea contextului geologic şi de zăcământ.
Paralel cu cercetările ample desfăşurate în masivul
Cârnic au continuat investigaţiile preliminare în masivele Jig şi
Lety, constatându-se importanţa deosebită a galeriei Cătălina
- Monuleşti, propusă pentru conservare şi punere in valoare in
condiţiile realizării investiţiei miniere.
Asistenta arheologică de specialitate
A continuat acordarea asistenţei arheologice de
specialitate, realizată şi in campaniile anterioare, atât în cazul
forajelor geotehnice, cât şi in cazul lucrărilor ocazionale de
amenajarea platformelor de acces a forezelor geologice în
întregul perimetru afectat.
Baza de date, care cuprinde toate secţiunile,
complexele, tot patrimoniu mobil descoperit şi toată ilustraţia a
fost realizată in bune condiţii, creându-se posibilităţii de
utilizare a acesteia in scopul valorificării ştiinţifice.
Măsurătorile topografice au fost realizate cu ajutorul tehnicii
GPS şi al unei staţii totale, iar prin integrarea informaţiilor din
baza de date s-a realizat un sistem unitar, care a facilitat
organizarea şi structurarea arhivei de şantier. A continuat
dezvoltarea proiectului GIS, care Cl>prinde în acest moment
toate datele campaniei arheologice din anul 2003.
-
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aparţinând acestei civilizaţii. La acestea se adaugă o
categorie ceramică specifică sitului, care este asociată cu
ceramică Dudeşti şi cu elemente Karanovo III, fapt ce
dovedeşte puternice legături cu teritoriile de la S de Dunăre.
De asemenea in aşezare au fost identificate şi elemente
vinciene, dovadă a influenţelor complexe existente în Valea
Teleormanului. Amintim că în zona cercetată se mai află situri
aparţinând culturii Boian, precum şi aşezările de tip tell de la
Vităneşti şi Măgura-Bran. În acest fel întreaga secvenţă neo
eneolitică din sudul României este concentrată pe o micro
zonă, cercetarea ei putând avea importante consecinţe pentru
studierea evolutiei societăţii neo-eneolitice din Sudul
României şi Nordul Peninsulei Balcanice.
Dinamica locuirii neo-eneolitice pe valea Mostistei
Potenţialul arheologic al Văii Mostiştei este bine
cunoscut, în special din punctul de vedere al civilizaţiei
gumelniţene, dat fiind numărul mare de aşezări de tip leii
descoperite aici. Într-o primă fază cercetările s-au concentrat
asupra uneia dintre cele mai spectaculoase staţiuni
gumelniţene, Sultana Malu-Roşu. Deşi a fost cercetată
aproape în întregime, se cunosc foarte puţine lucruri despre
rezultatele acestor cercetări, documentaţia fiind pierdută. În
aceste condiţii s-au impus noi cercetări, care să verifice
stratigrafia aşezării, cu atât mai mult cu cât situl este supus
eroziuni apelor lezerului Mostiştea. Cercetările din anul 2003
au dus la descoperirea unei locuinţe incendiate cu un bogat
material arheologic şi cu amenajări interioare deosebite,
confirmând importanţa sitului în contextul eneoliticului din
sudul României. De altfel materialele arheologice descoperite
la Sultana de-a lungul timpul fac din această aşezare una
dintre cele mai spectaculoase din cadrul civilizatiei GumelnitaKaranovo VI-Kodjadermen.
Cercetările din zona sitului au evidentiat existenta
unei aşezări Boian, care va fi cercetată i� campanii ie
următoare in vederea stabilirii evolutiei comunitătilor umane in
zona Sultana-Mânăstirea. De asem�nea vor fi î� registrate, în
contextul mediului lor natural, toate aşezările de tip tell din
această regiune, în care se aftă, printre altele două, situri
deosebit de importante pentru civilizaţia gumelniţeană,
aşezarea de la Căscioarele şi situl eponim de lângă Olteniţa.
Cercetarea locuirii neo-eneolitice din Nordul Munteniei
Cercetările din nordul Munteniei de pe văile râurilor
Vărbilău şi Cricovul Sărat marchează abordarea unei zone
mai puţin cercetată din punctul de vedere al epocii neo
eneolitice. Zona de dealuri în care se află siturile de la
Mălăieştii de Jos şi Apostolache este mai puţin cunoscută,
majoritatea cercetărilor fiind plasate în câmpia din Sudul
Munteniei. În această regiune este documentat aşa-zisul
aspect cultural Stoicani-Aideni definit ca o mixtură între
culturile Gumelniţa şi Cucuteni. Un important obiectiv al
cercetărilor noastre il constituie identificarea graniţei de N a
civilizaţiei gumelniţene, marcată de aşezările specifice acestei
culturi, cele de tip leii. Aceste aşezări par a înainta până in
apropierea regiunilor deluroase aşa cum demonstrează
aşezarea de tip leii de la Colgeag, în apropiere de Urlaţi.
Rezultatele campan1e1 anului 2003 sunt
mulţumitoare, proiectul îmbinând cercetarea regională, cu cea
micro-regională şi locală, printr-o abordare interdisciplinară,
care a reunit periegheze, prospecţiuni arheogeofizice,
analizele arheozoologice sedimentologice, palinologice,

Colaborarea dintre echipele de arheologi de la
suprafaţă şi arheologii minieri, a decurs bine, astfel un
arheolog român a participat la toată campania din subteran,
iar unele cercetări ale zonei Piciorag s-au făcut în comun.
A fosl inventariat întregul lot de piese de patrimoniul
mobil descoperite în campaniile 2000·2002, · cea. 1200 de
obiecte de patrimoniu aflate acum în custodia Muzeului
Naţional de Istorie a României şi depozitate într-un spatiu
special amenajat la Roşia Montană.
•

Proiectul "începuturile civilizaţiei europene. Neo
eneoliticul la Dunărea de Jos "

Radian Romus Andreescu (MNIR)

Proiectul "Începuturile civilizaţiei europene. Neo
eneoliticul la Dunărea de Jos " reprezintă un nou mod de
abordare a cercetării epocii neo-eneolitice din sudul României.
Cercetările se concentrează atât asupra comunităţilor umane
şi a mediului natural, cât şi asupra specificului regional şi
micro-zonal al civilizaţiei neo-enecilitice.
La acest proiect participă specialişti de la Muzeul
Naţional de Istorie a României, Şcoala de Istorie şi Arheologie
a Universităţii din Cardiff, U.K, Muzeul Judeţean Teleorman,
Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, Muzeul Judetean de Istorie
şi Arheologie Prahova
Proiectul are trei componente desfăşurate în locaţii diferite,
fiecare cu un anumit specific în cadrul epocii neo-eneolitice:
· Cercetarea locuirii neo-eneolitice de pe Valea Teleormanului

'

(Southern Romania Archaeologica/ Project):

·

: (.·� -- 1 "· ·: ' ':'O ; ·� "

-Valea Teleormanului (zona Măgura-Vităneşti)

Dinamica locuirii neo-eneo/itice pe valea Mostiştei

-Valea Mostiştei (zona Sultana-Mânăstirea), jud
Călăraşi
· Cercetarea locuirii neo-eneolitice din Nordul Munteniei
-Valea Vărbilăului (zona Mălăieştii de Jos
Dumbrăveşti), şi Valea Cricovului Sărat (zona Apostolache),
jud. Prahova
Cercetarea locuirii neo-eneolitice de pe Valea Teleormanului
(Southern Romania Archaeological Project:
Cercetările din ultimii ani au dovedit faptul că Valea
Teleormanului reprezintă o zonă de puternice interferenţe
culturale ale civilizaţiilor neo-eneolitice din Muntenia, Oltenia
şi cele de la sudul Dunării. În anul 2003 cercetările s-au
concentrat asupra sitului de la Măgura-Buduiasca. Rezultatele
preliminare au confirmat importanţa deosebită a acestui sit în
contextul neo-enoliticului din sudul României şi din nordul
Peninsulei Balcanice. Astfel, în acest sit au fost descoperite
complexe aparţinând culturii Starcevo-Criş, aşezările acestei
culturi fiind aproape inexistente în vestul Munteniei. Cultura
Dudeşti era şi ea puţin cunoscută în zonă, astăzi
inregistrându-se circa 20 de puncte aparţinând acestei
civilizaţii, inclusiv la Măgura Buduiasca, unde sunt prezente
cel puţin două faze ale acestei culturii. De asemenea trebuie
să remarcăm faptul că la Măgura-Buduiasca au fost
descoperite urme apaftinând cufturii Vădastra, acesta fiind cel
mai estic punct, in care au fost descoperite materiale
386
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arheobotanice. Din punct de vedere metodologie proiectul
foloseşte experienţa acumulată în cadrul programului român � 
englez de cercetare a văii Teleormanului (Southern Roman1a
Archaeological Project).
Cu toate că proiectul este la începuturile sale se pot
contura anumite ipoteze în legătură cu specificitatea zonelor
cercetate. Astfel zona Teleormanului, prea puţin cunoscută
înainte de demararea acestui proces, apare ca o zonă cu o
dinamică remarcabilă în ceea ce priveşte epoca neo
eneolitică. Astfel, spre exemplu, aici este documentată acum
cea mai mare concentrare de aşezări de tip leii din sudul
României. Cercetările au relevat faptul că zona avea puternice
legături atât cu Oltenia dar şi cu regiunile de la S de Dunăre,
dovadă fiind prezenţa elementelor Karanovo III. O ipoteză
interesantă vizează rolul în epoca neo-eneolitică (şi în
preistorie in general) a râului Olt, perceput ca un fel de graniţă
între culturile din Muntenia şi Oltenia. În fapt se pare că de o
parte şi de alta a râului întâlnim civilizaţii având caracteristici
asemănătoare, deosebirile fiind mai pregnante pe măsură ce
ne îndepărtăm spre E şi V. Acest fapt este documentat de
descoperirile din ultimii ani din Teleorman. Acestea arată
similitudini intre materialele de aici apa�inând culturilor
Starcevo-Criş, Dudeşti, Vădastra şi Gumelniţa cu cele de la V
de Olt, sugerând faptul că râul reunea comunităţi omeneşti cu
aceleaşi caracteristici şi nu le separă aşa cum s-a acreditat,
mai ales pentru culturilor Gumelniţa şi Sălcuţa. Din acest
punct de vedere spre exemplu descoperirile din aşezarea
gumelniţeană de la Vităneşti au bune analogii cu materialele
descoperite la dreapta Oltului, in mediul sălcuţean.
De altfel, comparând materialele descoperite pe
valea Teleormanului cu cele descoperite pe valea Mostiştei, la
Sultana Malu-Roşu, pe lângă un set comun de caracteristici,
sunt evidente anumite deosebiri (care vor fi detaliate pe
parcursul cercetărilor), situl de pe Mostiştea părând a fi mai
puternic legat de zonele estice ale României (Dobrogea) şi de
cele din nord-estul Bulgariei.
Referitor la caracteristici micro-zonale cercetările din
anul 2003 din nordul Munteniei, deşi reduse, au dus la
descoperirea unor materiale incadrabile în aşa-numitul aspect
cultural Stoicani-Aideni, dar cu anumite specificităţi. Astfel
materialele descoperit la Apostolache, aşezare plasată spre
E, spre zona Buzăului, par a sugera mai mult influenţe
cucuteniene, in timp ce în aşezarea de la Mălăieştii de Jos,
plasată mai la V, materialele au mai multe elemente
gumelniţene. Aceste ipoteze vor fi nuanţate însă pe parcursul
desfăşurării proiectului, pe măsură, ce vom avea la dispoziţie
mai multe materiale, care să ne permită identificarea unor
caracteristici specifice regionale şi micro-zonale.
Proiectul a beneficiat de fonduri de la Academia Britanică,
Societatea Anticarilor din Londra, Universitatea din Cardiff,
Direcţia Arheologie din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor,
Consiliul Judeţean Teleorman, Muzeul Judeţean Teleorman,
Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi.

Vităneşti,

Bucureşti

Jud.

Teleorman,

Cercetări arheologice, XII,

Comşa E., Georgescu V. Aşezarea neolitică de tip
Aldeni 11 de la Mălăieştii de Sus ljud. Prahova). SCIV, 34, 4, p.
334-339
(ed),

Douglass Bailey, Radian Andreescu, Steve Mills

Southern Romanian Archaeological Project. Prelimin�ry
report 1998, Cardiff Studies in Archaeology, Card1ff,

December 1 999
Douglass Bailey, Radian Andreescu, Steve Mills,
Steve Trick, (ed) Southern Romanian Archaeological Project.
Second Preliminary Report, 1999-2000, Cardiff Studies in
Archaeology, Cardiff June 2001
D.W.Bailey, R. Andreescu, A.J. Howard, M.G. Macklin
& S. Mills, Alluvial Landscape in temperate Balkan Neolithic:
transition to tells, Antiquity 76, 2002, p. 349-355.
lsăcescu C., Staţiunea eneolitică de la Sultana-com
Mfnăstirea, Documente recent descoperite şi informaţii
arheologice, Bucureşti, 1 984, p. 1 1 -20; Săpăturile de salvare
de la Sultana, com Minăstirea, jud. Călăraşi, Ceretări
Arheologice, VII, 1 984, p. 27-42.

Bibliografie:
Andreescu Radian Romus, Pavel Mirea, Ştefan
Apope, Cultura Gumelniţa in vestul Munteniei. Aşezarea de la

387

www.cimec.ro

www.cimec.ro

P LAN Ş E

www.cimec.ro

www.cimec.ro

Cron ica cercetări lor arheologice d i n România - Campania 2003

Planşa

\) \

9

1

1

l

1

t

D

1.

2.
3.

CASA PAROI IIALĂ REI-URMATĂ
BI SERICA REFORMATĂ NOUĂ
B I SER I CA REFORMAT A V FCH F
(BISERlCA PR FMONSTR t\TLNS)
1 !

Abram . Ruina bisericii premonstratens

391
www.cimec.ro

1

PlanfO

2

Cronica cercetărilor arheologice din România - Campania 2003

/ /
/ /
/ /
/ /

Tropaeum Traiani - Platou Est
Campania 2003
S9

/
/
/
/
/

/

/
/
/
/

/

/ /
/ /

/ /
/ /
/ /

/ /
/ /

S7

/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /

/ /
/ /

/ / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /

�

/ / /
/ / /
/ / /

/ / / /

/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /

/

'

/
/
/
/
/
/ /

/
/
/
/
/

/
/

/
/ / / /
/ / / ;

i

J--1

1

11
1

2l

/
/

4

-

(

Adamcllsl
Sector necropola Valea-Mare
Plan general - Campania 2003
33

3

depunere

de

c r an i i d e

col

2

C: �! ! )IT>
..

, S2

2

c o M p l e x din
! V - I I I o. . Chr.

SB

-

- monnam de i'ldneralia

- rApi

- Cfientare t:Rtunct

- adandme StJperialra /lnferklara

.

5

6

7

1

a

1

9

10

11

Adamclisi. [Tropaeum Traiani]
392
www.cimec.ro

4

- mormont do ilhurratio

• ! .l:"i ·u

4

3

Le�da:

(1.

lft •
o

bron z ul u i

s e c.

S1

-3

g r o p i d i n e p o c o.

�

/
/
/
/

1 ..J

-2

p o d i n o. d e l u -t

�

S6

/ / /
/ / /
/ / /
/
/ /

�l1

L e g e n d o. :

_ _. . . .

1

16

1

17

18

1

19

20 "

Cronica cercetărilor arheologice din România - Compania 2003

ADANCATA - "IMAS"/2002 T6

Limita m ovilei
Vase i ntregifintregibile
Vase intregi/intregibile
Podoaba bronz
Varf sageata s i lex
Silex
Ceram i ca

E

Diam. aprox. : 1 3-1 4 m

1.' '' 1 "fz �z "' '" " ..
w

>

, • - - - - a.. T""
11'1
11'1

•

� [_

N,

,

� � - - - - - -<1r- ---- j��
--�

CD

N

� =�

- - -

10
"

·

�- --

-

-

.....

·•..,

l - - - -'" - - - - -

.

� - - - - - -- -

_

_

_ _ _ _ _

.

N .-

o

l�

j

>
U)
U)

(/)

]

----'--... __

A D A N C ATA - " I M A S "/2002 T 6
Profil E S 1 SV

Profil E S 1 N V

S o l veg eta L c e n us i u -d es c h i s
· ···-

S I SE

s 1 sv
o

1

2m

...
...__;...__;

G.

. . ..t.

L.:.::�:'-�

Strat n is i po - a rg i l os ( s o l d e pad u re

e v o l uat) c e n us i u

Strat b r u n -c e n us i u c u n ua nte

n e g r i c i oase , m a nta u a T 6

S o l b r u n -g a l bu i , ste r i l a rheo l o g i c

H m a n ta : 0 , 50/0 , 6 0
H T6 : 0 , 9 5 m

Adâncata. Imaş

www.cimec.ro
393

m

Cronica cercetări lor arheolog i ce d i n România - Campania 2003

\>"

.

.

. .

\
'

"

•\

l •

'

1

•"'l '
,,

)>

'.-

'
.'1

t
"

i. �

�·

..
'
•t

.

"'

1

Alba Iulia.
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Almaş u Mare . La Cruce

1 . Profilul martorului E-V al tumulului 1 de la Almaş u
Mare; 2 . Profilul martorului N-S al tumulului 1 de la Almaşu Mare
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Augustin. Tipia Onnenişului
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1

Balta Sărată (oraş Caransebeş) . 1 . Schiţă cu amplasarea unor complexe săpate între

1 999-2003 ; 2 . structura vetrei; 3. Cuptorul 2 detaliu
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1 . Aspect de săpătură, vatra deschisă, cpl. 23;
2 . Aspect de săpătură, amenaj are de suprafaţă, cpl. 28
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A. Cârlomăne şti . Cetăţuia - l . Complexul cpl l , dinspre NV; 2 . Fragment de vas cu
inscripţie în limba greacă; B . Cârlomăneşti. La Arman
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Costeşti. Blidaru - Cetate, "La Vămi"
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V.4 din sectiunea S. lll/03 .

Costişa. Cetăţuia
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1 . T2. vedere exterioară a bastionului. detaliu

2. T2. bastionul si zidul de curtină
3. T2 . S?C, gropi de stalpi (rambleu si poart ă )
4. T2 . coltul sudic al bastionului
5. T2. bastion. zid de curtină T2 si T3
6. S7C. zidul terasei a I I I-a in zona bastionului

Covasna. Cetatea Zânelor
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1

2

Feteşti. La Schit

-

1 . Greutăţile de plasă de pescuit din camera de NV ;
2 . Instalaţie pentru măcinat
413
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N

Grădiştea de Munte [Sannizegetusa Regia] . Dealul Grăd.iştei - 1 . Cetate - Terasa a III-a, Secţiunea

1 /2003; 2.

Cetate - Terasa a III-a - Ţinte de fier de la o caligă in sit�

A/2003;

4. Zona sacră - Terasa a X

A

416
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A

.o
N

o

B

Hoiseşti. La pod - A. Laviţa locuinţei nr. 3. Detalii: 1 : lutuiala laviţei : 2: profilul estic al S . C . 1 , cu
groapa lA. B. l a- l d: protomă zoomorfă cu tetracromie; 2a-2b : topor-târnacop miniatura! de lut.
418
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lsaiia. Balta Popii
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1.
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Planul general;

2 . 1 - 1 2 : plastică antropomorfă descoperită în complexele cercetate în 2003
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Campania 2003

Istrta [Histrta] Sector Extramuros-Poarta Mare-Turnu Mare
1 . Vedere dinspre Sud : 2 . edificiul nr. 3, vedere dinspre Nord .
-

www.cimec.ro
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1

Jupa [Tibiscum] . Zidină - 1 . Amplasamentul secţiunilor efectuate în 2003;
2. Fotografia thermae-lor de la Tibiscum

424
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Jurilovca [Argamum, Orgame] . Capul Dolojman

)

-

2

1 . Tronson al incintei greceşti văzut

dinspre SE; 2. Sectorul bazilica II

www.cimec.ro
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Lăzarea. Casa Doamnei
426
www.cimec.ro

Croni ca cercetărilor arheologice din România - Campania 2003

Mangalia. Biogaz
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Mangalia. str. Constanţei, fostul sediu al C.I.
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Mangalia. str. Mihai Viteazu, nr. 56 D
www.cimec.ro
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Mangalia. str. Tepeş Vodă, nr. 9
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Mangalia. str. Oituz, nr. 75
43 1
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.·

Pod e a u a d i n prima fază d e util izare a locui nţei SL 2 .

Vatră exterioară situată î n veci nătatea s u d i că a locui ntei SL 2 .

Măriuţa. La Movilă
433
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Mereşti . Dâmbul Pipaşilor
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Murighiol. [Halmyris]
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Năvodart. Insula La Ostrov, lacul Tasaul - Locuinta L l
.

www.cimec.ro
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Nufăru . Proprietatea A. Petre

-

Complexe de locuire , sec. X

www.cimec.ro
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Ostrov. [Durostorum]
1 . suprafaţa C6, vedere dinspre Vest (praejumium?) ; 2.
suprafaţa C l 3 vedere dinspre Sud (încăperea cu pavimentum)
-

439
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Ostrov. Păcuiul lui Soare - Substrucţia de lemn a cetăţii bizantine
440
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B . Pietroasele. Gruiu Dării
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Planşa 53

1

2

3

Polocin. Islaz - 1 -2 . M . l 4 inventar; 3. M . 24
www.cimec.ro
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Piihodişte. Peştera Prihodişte
444
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Castrul Răcari, 5. 1 / 2003, carourile 1 2- 1 3 , vedere spre malul de sud, in zona i n c i ntei spol iate (stânga)
ş i a turnului din etapa castru l u i de lemn (centru-dreapta)

CI\STRUL AACARI . ma•·august 2003
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1

Grădiştea Coslogeni 2007
l B 7 - profil
2 1 O Fragmente de vase descoperi te în B 7
-

-

Roseţi. (Coslogeni, Grădiştea Coslogeni)
448
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PlallfO

A

B

A. Roşia Montană. Sectorul Jig-Văidoaia

B-C. Roşia Montană. Tarina
449
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Roşia Montană. Carpeni - 1 . Edifiul E 2 , vedere dinspre Nord-Est; 2 . Camera F,
detaliu al instalaţiei de hypocaust realizată din lespezi de piatră
450
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1

1 m

2

Roşia Montană. Masivul Câmic

-

l . Cârnic l Mediu - puţul (planul înclinat) elicoidal G5-G9, recon

stituire 30; 2. Cârnic 2 Superior - intrarea planului înclinat G3 l ; 3. Cârnic 3 Superior - vedere panoramică
dinspre sud asupra lucrărilor G l . G27 şi camerelor C6 şi C5
451
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A

B

A. Sarrnizegetusa. [Ulpia Traiana Sarmizegetusa] . La Cireş - Necropola Estică
B . Satu Nou. Valea lui Voicu, Vadu Vacilor - vatră de cuptor în C . 2
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Sântimbru. Biserica Reformată 1 . Detaliu asupra profilului sudic; 2 . Detaliu din
zidul de incintă şi profilul vestic al secţiunii
-
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Plan�a 73

N

Vadu Săpat. Budureasca 4 Nord - Puţul Tătarului - 1 - 2 Vederi generale din Valea
Budureasca; 3-4 Aspecte de şantier, sector Nord
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Crişului. Castelul Kalnoki
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ANEXE

1 . Adamclisi (3)

Results from the 2003 surveying program in the territorium of Tropaeum Traiani, Adamclisi, SE Romania
Table 1 : GPS data for Şipote
East (GPS)
North (GPS)
Elevation
Archaeological features
lonQitude
latitude
(meters)
02T 58.290
44' 02.412
83
exposed aqueduct, pt. 1
02T 58.1 28
44' 02.395
65
exposed aqueduct, pt. 2
02T 58.137
44'
02.431
64
Roman kiln
Table 2 · GPS data for Abrud
Archaeological features
4th century settlement, edqe
exposed aqueduct, pt. 1
exposed aqueduct, pt. 2
exposed aqueduct, pt. 3
exposed aqueduct, pt. 4

Elevation
(meters)
77
57
67
79
53

Tabl e 3: G p S data for Tropaeum Traiani
Elevation
Perimeter survey points
(meters)
66
East entrance
54
North entrance
55
West entrance
59
South entrance
Southeast annex
64

North (GPS)
latitude
44' 08.853
44' 08.882
44' 08.990
44' 09.166
44' 09. 135

East (GPS)
lonQitude
02T 59.214
02T 59.193
02T 59.293
02T 59.659
027' 59.686

North (GPS)
latitude
44' 05.521
44' 05.622
44' 05.51 6
44' 05.409
44' 05.370

East (GPS)
lonQitude
02T 56.746
02T 56.672
027' 56.514
02T 56.671
02T 56.722

2. Cerişor - Peştera Cauce (54)

Tabel nr. 1
CRC . 1 MDA - TipoloQia şi reprezentarea materiilor prime
Tie
Indicativ
11
CRC/1 2
1 A7 b
11
1 A21
CRC/1 1
11
1 F1 1
CRC/1 3
11
CRC/1 4
V A2 b2
CRC/11 1
1 A1
CRC/11 2
1 A1
1 A7 a
CRC/11 3
1 A7 a
CRC/11 4
1 A7 a
CRC/11 5
1 A7 a
CRC/11 6
1
A7
a
CRC/11 7
1
1 A1 7 a
CRC/11 9
1 A22
CRC/11 8
1 87
CRC/11 1 1
1 F2
CRC/11 12

MtP

MP
MP
Cs
Cn
MP
OL

MP
MP
MP
MP
MP
Cn
Cn
D
OL
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11
11
11

11

Jl
11
Il
11

SPEC
oc
oc

Erb
Cerb
oc

Erb

oc
oc
oc
oc
oc

Cerb
Cerb
S (mistreţ)
8

I G1
V ft2. b2
1 A1
I A1
1 A7 a
1 A7 a
1 ft2.3 a
1 A24
1 ft2.5
1 ft2.5
1 G9
V ft2. b2
1 A1
1 A1 0
1 A1 6
1 A1 6
1 G9
III ft2.
III ft2.
1 A1
I A1
1 A7 a
1 A17 a
III C1

1

L
1

CRC/11 1 0
CRC/11 13
CRC/111 1
CRC/111 2
CRC/111 3
CRC/111 4
CRC/111 5
CRC/111 6
CRC/111 7
CRC/111 8
CRC/111 9
CRC/111 10
CRC/IV
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CRC/IV 5
CRC/IV 6
CRC/IV 7
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CRCN 3
CRCN 4
CRCN 5 - n
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Tabel nr. 2
i
.. C��·.!� DA _-:_f3�par_��a tipu��ee cu l tu_!_
Tip

Cn
Cn
OL
OL
MP
MP
Fb
Md
T
T
Cn
Cn
OL

1

---�--___:
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III A2

_j

_j

__.

-- ---:--'

!
-------' ------' --:------'
III C1

V A2. b2

.

18

I

1

-------'

__J -:-:---:-----' -------'

_
_
_
_

___,1 _.·

4

_
_
_
_

_,

13

_
__

_
_
_
__,

Tabel nr. 3
CRC. IMDA - Re�artiţia materiilor �rime �e culturi

1-1 --·---MtP/S�cia
MP
1

1

1 -1

1

11
1
1'

1

1

1

2

1
1
1
1
__j

Cs

Cn

OL
D
Fb
Md
T

1
1

Starcevo-Crii
1

Turdat__j

1

6
4

2
2
2

2
1

J

u

1

oc

2

-

,_

Wietenberg_j

1

___]

1

3
2

1
2

.. �.·

1
1
J
1

3

Erb

2

Cerb

4

2

s

1

2

___j
Dentalium s�. 1
Câine

1
3

J
1

2
n

1 A? b
1 A21
1 F1 1

V A2. b2
1 A1

1

1
1
1
1
1

�

1

I A7 a

I A7 a

1

_j

Indicativ
CRC/1 2
CRC/1 1
CRC/1 3

L tot.

210

CRC/11 1

86171

CRC/11 3
CRC/11 4

1 A7 a

CRC/1 1 5

1 A? a

CRC/11 6

1 A7 a

CRC/11 7

1

_j
101/100
J
98/97

CRC/1 4

CRC/11 2

j
1
__j

2

Tabel nr. 4
CRC. IMDA - Morfometria

Ti�

i
_j

n

6

8

Coţofeni

2
�,;.

Cochilie Gs

1
1
_j
1
1
_j

Tisza�olgâr

16�
111
1
95/88
1
93/90
1

LPA

CD

cea 40

3/2

cea 50

4/2,5

_j

1

Diam . ��:--

1

_,

8
1 0/8
cea 40

3/2

cea 30

8/3

cea 55

3

cea 50

3/2,5

cea 50

2,5/2

70/67

cea 35

2

65

cea 35

3/2,5
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1 A17 a
1 A22
1 87
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1 G1

1
1

1
1

CRC/11 9
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1 45
230

I __:1:J

V A2 b2

40

CRC/11 1 2

38

CRC/11 1 0

140/125

CRC/11 1 3

1 23

1 '

1

1

I A1

109/107

CRC/111 1

_

__

_
sg_
v8

__

__
_

- -

1

--

1
11

cea 30

1

cea 30
cea 30
cea 70

. �·

��

cea 20
cea 30
c_
ca_
3o
-_

--

III A2

j

.
-

1'01'1111 A

CRCN 1

1 A1
j
i
, ____:_______j
!
I A7a
----'

CRCN 2

1 -- --

1

��

1 -�
1 A

--

J

1

CRCN 3

1

1

1

cea 25

1
i1

diam. ext. 4;
diam. int. 3,5

i

1
1
1
1
1
1
1·
1
1

10/8
4/3
1217
4/2,5
4/3
3,5/2,5
1 0/8
�4

1
1
1
j
1
1
1

____

1

1

1

1

� --------� -------

__

3/2

5/4
cca 20
--------' --___--�

------�
_j
_j
cca 30
1 5/3 l
9 _j
1
cca 50
1 1/1 O
J ----------17
1 2/10
1
_
----

------�

__

__

__

__
_

_
_

_

1

37
1 15195
69

1

__j
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cca 50

_j

/1

8/4

cca 50/30

---- --�

80

9/7

1

__
__

-

CRCAV 3

... , _ .

cea 60"

-

_

1

cea 30

-

____

1 1/10

1

I__:_J

1
CRC/111 2
83
I A1
1
CRC/111 3
I A7 a
1 120/108 1
CRC/111 4
I A7 a
1 107/86 1
1 A23 a
1· CRC/111 5 1 85178 1
CRC/111 6
I A2�
1 225/220 1
\ I_A25 �I ____cR_c_tll_l7 �1�· �
1- 1 A25 1 C�C/1� - 70/68 1
1 1 G9 1 CRC/111 9 1 1 38 j
�
143
� A2 b2 1 CRC/111 1 0 1:
I I A1 I CRC/IV 1 �- 67 p _j
_
1
83
1 I A1 0 1 CRC/IV 2 - 1
1 CRC/IV 5 1 1 80 1
I A1 6
1
1 CRC/IV 6 1
1 A16
--_
CRC/IV 7
1
1 G9 __,1
-

1

cea 5

_j

3/2

J

l

___

��� �� ;:
diam. ext. 5;
diam. int. 2

__
_
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I A17 a

CRCN 4

J

--------�

------

92
_

_
__

__
__

Tabel nr. 5
.::: rfu=ri1)
I..: A'-'-(v.:.â::..:c
.i!ice::.�
CRC. IMDA - Clasele de lungimi al�l!e_ei tipo=lo::.g:..=.

j

cca
_

__
__

�

_j

_
__
_
_
_
__
_
_
_

1

1l

Cultura

i

�1
1

11

Mică

1

Starcevo-Criş
1
Turdaş
_
ol",g""ă'T'-'-'is=za=p-'" r ----'
Coţofeni
Wietenberg
Total
___
o ----'1
___,
__
__
__
_

___
_

1

\

J·

J

J
5
1
4 _j
2
J
3
J
1 5 _j

III

_
_
_

_]
l
1

1
7

__

___

_

_

_

_
_

_

___

1 87

1_
F2
1
I_
G1
V_
A2_b2
1 A1
/ .. .
_
1 A1
7a
· --- --- - � _A_
1 A_7_a
I A2_3_a
1 A2
_4
1 A25

__J ____

j

__;1
j

__

__

_
_
__

_

_
_
_

_
_

_
_

j

�1
_J'

_
_
_

_
_

_

____

_

__

--- - PD/D

__Jj

__

1

1

__j

_____

____
__
_

_

J

__

�

__
__

_____ _ __

___

_________ _

_

1
_j

_______

_

__

_

FAS

Am
Am
Am

_

.

__

__ __ ____ _

FIX

____

_

_
_

___________ _

_

MI

Rt. Ra, Am
Am
Am
MI

_j
j
j
_j
_j
_j

_

_

_j

J

_j

__

_
__________ _

_ __

_
_
______ _

_

_
_____ ________ _ _

______ _

__

!
Am ___j
Am
� -------------------- · --·
j
PD/C, Am
PD/C
j
______ ______

__

_

_

____

__

Am, TI, PfU

_

_
_
_
_
_ __
_______

_
_
_________ _ _ _ _ _ _
___
__

_

Mâner
Fixare axială distală
! sau axială laterală

_j

_

__
_

1
CRC/11 1 2
PD/D, As
1
Fn/A�!:_
A_� __j
j
CRC/11 10
PD
j __ PD/<;�!!!__j
CRC/11 13
PD/C
j
j
!
CRC/111 1
PD/D
j
'----��---jCRC/111 2 __j
PD/D
Rt,_ Am
_j
CRC/II� _j --��· PD/D
A�
! ------------·---- - -- CR_q_����-_j
Şa, PD�_j --��----j
CRC/111 5__j
Am
_j
j -- ---- ----------- -_
j
CRC/111 6
PD/D
,
Am
PD/D
J
-- �---PD/D.An, _j
j
CRC/111 7
PD/D
______

_ _

__

___

____

__

_
_
_ ___

___

____________ ____

_

___

_________ _ _ _ _

_

____

_

_
__

__

_

1 _j
1
j
J
2
l_
__j
2
3 _j

_
_
____ ___

___

_
_

_j

_ _

_

_
_
_

_

_

:J

CRC/11 1 1

_
_
_
_

_
_
_
__
_

1

____

___

Mare

_
___

Tabel nr. 6
�AC. IMDA - Procedee de debi�Ji de fason are
DEB
Indicativ
Tip
J___
1
1
Şa, PD/D _j
CRC/1 2 __j
1 A7 b
1
1
j ·
PD/D
CRCIJ_
1 __j
1 A21
1
1
; -- ·
1
PD/D
1
CRC/1 3
1 F1 1
1
1
, --PD/C
4
CRC/1
j
1 ---- V A2 b2
_j
1
i
Ao,
a,
P
CRC/11
1
_j
I A1
I
�
_
Ş
QLQ
1
!
PD/D, Şa
CRC/11 2
1
1 A1
j
j
Şa
CRCIII2___j -�JD,
1 A7 a
__j __
I
1
1
CRC/11 4
Şa, PD/D
1 A7 a
CRC/11 5
1
As, Şa, PD/D j
1 A7 a
1
1
CRC/11 6
Şa, PD/D __j
1 A7 a
11
Şa, PD/D
CRC/11 7 _j
1 A7 a
1
1 A17 a
CRC/11 9
PD
j
CRC/11 8
I A22
j
�D/C
I

i
i-----

IV

Mijlocie

1
2
3

_ __

---------·-· -·· .......i
y_
J

Clase de lungim[J_n umăr piese)
1

______

_
__
___
___ _________

_
_

_,

__

=--=-���=��- ----
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:---- -

11 --·-

1i
1

1 A25
1 G9 _j!
V A2 b2
1 A1
I A10
1 A1 6
1 A16 _____j

___________

i1

1 ----

1

1

i

1

11
!

1

11
i

1

1 -·--·

-1 i

III A2
1 A1
1 A1
1 A7 a
1 A17 a

1

i --i
1 -1

__

-

1

1
1
1

--

1 A7 b

CRCN 2
CRCN 3
CRCN 4

1
j
1

-------�
1

A21

V A2 b2
1 A1
1 A1
..

1 A7 a
I A7 a

-

·-

-

..

___

·--

-

1 A7 a
__________

1 A7 a
----- -

1

1

PD/C, Am

PD

_j

1

1

1
1
J
--

1

PIB, PD/C, Se, Fn/Rot
(alezare)
1 Şa, PfB, Fn/Rot
(alezare)
j
PIB, Fn/Rot (alezare)

1

1
1

1

i1

1

1

___J
1

1

1

1

__! -----

11
1
1

1

.....

CRC/11 6

____

�

1
1

J
J
1

__j1

Lipsă ED
i!
Fără TrT
Utilizare după fractură ]
Lipsă ED TrT !
după j
Abandon
fractură
J

1

Tc/L, FL

1
1

1

__j

Tc/L, FL
Reamenajare
prin Am

i

____j

www.cimec.ro
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i

.]

Materie primă chasse i
!
lame, mâner, ic
Lipsă PD
TrT
d upa 1'
Utilizare
fracturare
Lipsă ED
TrT
Utilizare
după
fracturare
___fuţ���..T.:...
..: rT.:
Lipsă ED TrT
Utilizare
după
fracturare
Lipsă ED TrT
după
Abandon
fractu::.:::ra::re:..
.:. __
Lipsă ED TrT
după
Abandon
şi
reamenajare
J _!@cturare
_____
_

_j

Tc/L

Tc/L, FL

_j

i __ j
ti:._
.:..:.:. ;a:r.:
:. rv
.:
..: se
___O:.b:..:

_j

i

Tc/L, FL

1

j

_______

__

____J
____

CRC/11 2

CRC/11 5

.C
.: N:.=
FU:..:.
::...

_
_
_

rc/L FL
.
___
Tc/L

__
_

Tc/L, FL

CRC/11 4

1

1

PD/C, Am
PD/C, Am

U TI L

CRC/11 1

CRC/11 3

j

Am

1
_j
_j

CRC/1 4

11

j

Tc/L, FL

CRC/1 2

j

____

_
.=.
--=:...:.;:._
__.J

Indicativ

i

__j
______

_j
_j
_j

PD
PD
PD/D
PD/D

__
_

__

_

PD/D, Am
PD/C, PfU

PD

cR c/1 1
___---'
CRC/1 3

F1 1 __j

__ ___ _
_

1
_j

PD

1

Tabel nr. 7
CRC. IMDA - Urme de utilizare
;-Tip
_j
t ---·--1
'

PD/D
PD
PD
PD/D
PD
PD
PD

CRC/1

1
1

III A2

i

�
CRC/IV 3
1
CRC/IV 4
1
CRCN 1

1

1 G9

1

1
,

CRC/111 8
CRC/111 9
CRC/111 1�
CRC/IV 1
1
CRC/IV 2
1
CRC/IV 5
1
CRC/IV 6
1

�1

-------'

J

•

__
_

·--------·

_

---�---

Cron ica cercetă r ilor a rheol og ice d i n România

1 A7 a
--.:I�A:.:..:17--.:a=--1 A22

__,
J

_

_
_

______

1 87

,1!

1 F2
1 1
V b2

i

_,l
1

l

Tc/L, FL
Reamenajare
prin Aa
Ts, FI
_1

CRC/11 7
CRC/11 9

ct_u a
c_R_
_

_
_
_

Tc/L

_

_

____, __

1

1

1

---__-_
CRC/11 12

_
I ___T'-'-'c/_L, FP
----'
Ts, Str, FI
I
j

�:��:: ��

Întreg TrT

_j .J:�să ED
Întreg
1 Făr TrT
�
pe
Pandantiv?
fragment de defensă
de mistre!
Netezitor prelucrare
lemn
__, _:.:c
-'-"-'--Fragment TrT
___

_

j

____J

_

i

__--- ----

___

__
_
_

__

���:ri��-;m-r:Lipsă ED

11

Tc/L, FL

_

-

-------'

_, -------'

___
_
_
_

CRC/111 1

_j

_____

_j
1

_
__

cam p a n 1 a 2003

___

:J

__, ___

_

1 A1

--

Rt uzură

CRC/I 1 1 1

\ -------�
-'---' -----=�-'--'-=--

1-- �

J

__

-

�m

după
Utilizare
fracturare
L
_,1 __,.__,.--,----' Întreg Fără TrT
___:T-=.c/-=Lipsă ED TrT
după
Abandon
Tc/L, FL
fracturare
Lipsă ED TrT
du pă
Abandon
Tc/L, FL
_jracturare
_
-'====�--_
Lipsă EP TrT
după
Abandon
Tc/L, FL
fracturare
Lipsă ED TrT
u tilizare
d upă
Tc/L, FL
___,
fracturare
_ __
_
_
__
Lipsă ED
Fără TrT
după
Utilizare
fracturare
Lipsă ED
Fără TrT
TC/L, FL
Abandon
după
fracturare
L__.ip_sa_
Tc/L ____j _
_D_T_rT
· E
ă
ED
__j Li._
ps__
_! ____
Întreg TrT
Tc/L
1_
1
Tc/L, Str, FI
_j Între_.._
g_
TrT_
_j Întreg Fără �L
j
Str, FI
l
_j Jntreg TrT
Tc/L -�
__!
j
Tc/L
� ----�---Tc/L__ ____j
' __!-jpsă ED TrT

----------'
--� -====�----' -� --

1
1 �
1
1
1
1

--'
---------' -----,.----c-

1 A7 a
-- ---__,.---'
I A23 a
__
_
�

� -1
j

:
j

_
_

1
i

[

j

:

1 A2

_
_ _
___
__
_

__

___

__ __

4

1

I A25

j
1 G9
V A2 b2
1
1 A1
1
I A10
1
1 A1 6
1
1 A1 6
1
1 G9
1_11 A2
j
IJ I A2
/
1 A1
j
1 A1
i
1 �__1
I_
A_
1 7-'-a'--- __,1

_

___

______

_

_

c RctHI s
__
__

___,
_

____.
_

-

CRC/111 8
CRC/111 9
1
CRC/111 10
1
CRC/IV 1 ___]
CRC/IV 2
1
CRC/IV 5
1
CRC/IV 6
1
CRC/IV 7
!
CRC/IV 3
j
_f_Rg/IV 4
j
CRCN 1
j
j
CRCN 2
CRCN 3
_j
CRCN 4
I

__

___

--------'

_
__

�1
T�/1

CI

j

--------'

____.

_
_

_
_

_

____.

_
_
_
_

_

_
_

_
__
_

_

_

_

_ _
_

-�

_____

__

_

____.

__

_

__
_
_ _
_
_

_

CRC/111 7

--------'

_

_

c RctHI 6
____

i

I A25

________

__ _

____, ___
_

_
___
____.J

_
_
__
_
__

1

c Rc/111 4
__
__

___

__-' ___

_
_
-

11

__

_
_
___, _

111..2 .;::;
A1=--- ----' ---=C-'-'-RC=/�
___:_1:..:.
CRC/111 3
1 A7 a

_

__
_
_
_
_ _ __

_
________

_________ _

__j

_

_

_

_

___
_

Tc/L:___
T_s, FI _j

___

_j

_

___
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_j Întreagă TrT
_

___.

_
__
_______

-'-L=ip=să=-E=D=-T'-'-rT=---

·

3. lsaccea - Suhat (90)

Tabe1 1 . Taxonu ·1den rfi1 1car1 1 a saccea-s u hat , campama. 2003.

�axon

Mollusca
Pisces
Chelonia

NR

Greutate (g)

5473

1 7408

1 522
3754
1 86
11

Aves

Total

12139
4844
409
16

4. Lapoş - Poiana Roman (99)
·
Anar1za te h no-r1polog1ca
· - prer1m1nara
Denumirea
A1
A2

pieselor
Aşch ie
Lamă
Nucleu
Lamelă
Galet

TOTAL

46
10
3
-

36
1

59

36
1
1

-

1

A3

81

82

83

C1

C2

C3

Total

17
1
-

20
4
1
1
1

24
-

16
3

49
2

35
2

1

-

1

50
5
1
2
9

2
1

2
-

293/84,43%
28/8,06%
5/1 ,44%
9/2,59%
1 2/3,45%
347 PIESE

26
1
-

25

19
1

58
9

53
1

39

-

-

-

-

-

-

-

-

Materie primă

Opal
Calcedonie
Gresie
Menilit

-

-

18
-

-

-

-

-

-

5. Luncaviţa - Cetăţuia (1 03)

Tabel 1 . Taxonii identificati la Luncavita "cetătuie , campama. 2003
Taxon

Greutate (g)

NR

31
524
19

Moi/usca
Pisces
Chelonia

574

Total

99
650
28

777

6. Moigrad-Porolissum - Pomet (1 26)

.
.
. .
.
s tat1st1ca matena1 u 1 u1. arh eo1 og1c - M atena 1 e d e construcr1e
Materiale care (mai ales) nu au legătură cu alimentaţia
Materiale constructie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

175
7
1
25
1 25 + X
25 +X

Piroane fier
Scoabe fier
Manşon grindă
Cărămizi
Tigle acoperiş
Olane
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333/95,96%
1 /0,28%
1 2/3,45%
1 /0,28%

C ron ica cercetă riior ;:J rheaiog ice d i n R o m â n ia

7.
8.
9.
10.
11.

Tigle cu urme de animale
Tigle cu inscriptie curativă
Elemente de îmbinare din fier (ţâtâni?)
Stâlpi de lemn (urme)
Plăci de sticlă pentru geamuri

1.
2.
3.
4.

Topor fier
Cutit fier
Cute piatră
Râşnită piatră

2003

Unelte

Instrumente

98+X
3
1
1
1
1
1
1
1

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Opait lut
Oglindă din metal alb
Vas bronz? (toartă)
Statuetă din lut

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cheie fier
Cheie bronz
Cârlig de perete din fier
Capac de broască cu Medusa din bronz
Butoni pentru pupitre din bronz
Verigă din fier
Verigă din bronz
Lant fier

5
2
2
1
5
1
3

1.
2.
3.
4.
5.

Vârf sulită fier
Cataramă fier
Cataramă bronz
Opritor de arc din os
Bilă praştie din piatră

5
3
2
1
2

Piese de uz casnic

15
1
1
1

Piese pentru mobilier

Arme şi piese de echi�ament

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fibulă bronz
Aplice şi cuie bronz
Ac păr din bronz (unul cu cap aurit)
Ac păr din os
Aplică din os
Mărgea din os
Mărgea sticlă
Inel sticlă neagră
Mărgea din piatră

1.
2.
3.

Jetoane din ceramică cărămizie
Jetoane din ceramică cenuşie
Jeton din os

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monete diferite (argint, bronz, stricate)
Bucăti de plumb deformate (topite?)
Piese din fier nedeterminabile
Piese din bronz nedeterminabile
Scoici
Bucăti de cărbune (masiv) de lemn

1.

c e.m p a n i i!.

15
1
2

Stilus bronz
Ac medicinal din bronz
Instrument medical
Plăcută pentru prearat alifii din piatră verde

1.

-

Podoabe

Piese pentrulocuri

1

5
18
4
10
1
1
24
2
1
24
10
1

Alte obiecte încă neclasate după destinatie

39
4
14
22
9
1

Statistica materialului arheologic folosit in procesul de alimentaţie (păstrarea, pregătirea, servirea, conservarea alimentelor etc.
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Nr. crt

Denumirea piesei

Nr.�ese
Vase pentru păstrat alimente solide (care curg)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chiupuri cărămizii
Chiupuri cenuşii
Vase mari pictate cărămizii
Vase mari pictate cenuşii
Vase mari tip oală cărămizii
Vase mari tip oală cenuşii

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amfore
Căni mari cărămizii
Căni mari cenuşii
Ulcioare mari cărămizii
Ulcioare mari cenuşii
Vase mari patrulatere din sticlă

203
176
30
1
8
6

1.
2.
3.
4.
5.

Mortaria 1 (mari ovale) cărămizii
Mortaria 2
Mortaria 3
Râşnită piatră
Vas piatră

25
8
3
1
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oale cărămizii
Oale cenuşii
Străchini oală cărămizii
Străchini oală cenuşii
Capace cărămizii
Capace cenuşii
Strecurătoare cărămizie
Oale lucrate cu mâna
Vas de bronz (toartă, tripes)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Strachină înaltă cărămizie
Strachină înaltă cenuşie
Strachină înaltă cu buza dreaptă
Strachină TS imitatii
Strachină TSP cărămizie
Strachină TSP cenuşie
Strachină COL cărămizie
Strachină COL cenuşie
Strachină Qlazurată
Fructiere cărămizii
Fructiere cenuşii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Strachină joasă cu fund plat cărămizie
Strachină joasă cu fund plat cărămizie fără h
Strachină joasă cu fund plat cenuşie
Strachină joasă cu fund inelar cărămizie
Strachină joasă cu fund plat cenuşie
Farfurii cărămizii
Farfurii cenuşii
Farfurie pentru peşte
Farfurii din sticlă
Bol de sticlă

19
9
31 1

1.
2.
3.

Ulcioare mijlocii şi mici cărămizii
Ulcior mijlociu şi mic cenuşiu
Ulcior glazurat

24
8
1

49
28
164
7
4
1

Vase pentru transportat şi păstrat lichide

Vase şi obiecte pentru prelucrat alimente inainte de gătit

Vase pentru gătit

•

•

177
256

12
35

208
303

58
31
1

9
3

67
34

5

30

19

Vase pentru servit mâncarea�e masă

+

Vase din care se mănâncă

Vase din care se bea
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2

25
1
10
36
24
47
37
7
5
24
6

21
4
1
1
2

14
11

34
42

C ro n ica cercetăril o r arheol ogice d i n România - c a m p a n i a 2003

176
30

9.
10.
11.

Cană mijlocie şi mică cărămizie
Cană mijlocie şi mică cenuşie
Cupe cărămizii
Cupe cenuşii
Pahar cărămiziu
Pahar cenuşiu
Pahar sticlă
Cupă sticlă

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Funduri plate cărămizii
Funduri plate cenll�i
Funduri inelare cărămizii
Funduri inelare cenuşii
Toarte cărămizii
Toarte cenuşii

1.

Vase de formă patrulateră cu gât scurt cu toartă (butelii)
Szilamer)

5

1.

Oale

6

1.
2.

Căni
Flacoane

1.
2.

Farfurie
Bol

1.

2.

Pahare (din care 2 eventual de productie localăl
Cu pe

1.
2.
3.

Unguentarii
2
Rebuturi sau vase deteriorate de un incendiu
3 (minim)
Fragmente nereprezentative (nedeterminabile) unele decorate şi 49
eventual încadrabile în grupe

4.
5.
6.
7.

B.

Materiale/vase nedeterminabile

. .ca vase1 or de st'1c1a· d upa- u tT1 1zare
Stat1st1

21
7
1 49
1 36
276
39
154
44

Vase din sticlă · Vase�entru păstrat alimente (lichide)
(81
Vase�entru�ăstrat mâncarea gătită

Vase�entru servi rea băuturilor la masă
Vase_l)_entru luat masa
Vase pentru băut

1
2
21
7

Vase pentru�ăstrat unguente, medicamente, parfumuri

Total fragmente
7. Năvodari -

3
2

La Ostrov (1 30)

Tabel 1 Numărul de resturi identificate
traxon

NR

4E
25S
21
5�
77€

Mo/lusca
Pisces
Chelonia

!A ves

Mammalia

tTotal

1 1 56

8. Petreştii de Jos - Cheile Turzii (1 39)

Statistica dinamicii locuirii din punct de vedere al ceramicii
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Preistorice

1

11 Fină

..
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1 Grosieră
1 Sem1fina
l4 .. .
ă . l·
·
__
r · a
�� �: id
1 Suma
14
r1 P=-ro-ce_n_
t - 1 0.3

-

.

..

Cronica cercetă rilor arh eologice d i n România - campania 2003

Sec

Toarte
pastilate

VIII IX

1
1
. 1

.

1 1 17
1 288
1 61 1

rrrr
.

. . .. 1 2
1
)
l (--,-___;_:_d__;:_ 1 . . .
,.--,
. 1 (4)
.. 1 20
.

1 13
1 23
1 1 09

11

1

1

1 26

Suma IProce1
1
1

1

,
1 139 T 11�2!313- 125.3--1 774
T 62 :2 · -

r-::-�::: �II III IIT�oB
___

!� ��

1

1 1016
1 82.2

· c-

Statistică pe categorii ceramice
Tabel 9

. . .

19
· 1 0.7

1

15

. : r-1

15
1 0.4 .

1 23
1 1 .8

Grosieră

1 1 45
1 1 1 .1

Semifină

1 33
1 2.6

Îma

r-r-o�--

1 1235

! --

- !-wo·-·
:

nt

·-- -- · - ·

;

.

;...__:___;,....:.:.
.___;,
....;.
,......;_;_.:,_c__:_,___;,
.;-.-.;
__ 1 94 1
1 264 .
. :1 1 1 1
1 566
1 Suma
;-87---'---'----'- 1r--1 57-.--- 1 16.6
35
�
-- 1 [ F6;-60
J 35
_
__ 1 1 21
. J 12 .
1r-1 2.8-1 E6;-56
1;-65_
44
18
1'-100
1 10.6
[9
1 amestec
1 73
53
1
9
1 81
.6-'1-8[9
1 F5;-85
1
53
1
,
..
3
5----,
.
---5.6
15
3
1 E6;-46
,l
15
13
� 33
1 5.4
1 E6;-50
�------'-----'- - - r 51
1 Restul de % sunt sub 5,4%_ adică 50 fragme te_
�---- · -·--·___;,
.----- 1 1 oo
1 =-=
2a _
___ [ 60.1
_ 1 1 1 .8 ___ · '
1 Procent
j
____
___
___
_:____
___;,

'---'- -'---=- ---

_
_

__;,

___:.___:.

___;,___;,.:_____;,

__:_

___;,__:__c

__:_
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Statistică din punct de vedere al compoziţie ceramicii
Tabel 1 1

Cioburi
pisate

Cioburi şi
nisip

�1 c�;- �

Ni�

i
u;i
�
�:�

p

N l
�:�

�uma 1

Procent . ..

�4----- -6-- 1�3---- ,\_2-5-- 1 157
.1
1
!1
1
3
1
.-4
1
o1
65
6;-6o
[F
[11.9
1 121
1 78
: 26
� 4--- � 3
�
: E6;-56
12
17- f
r�- --·
1
1
-..
1
13
1.---34 - 6-- 4
1 00
16
1 Pass.
_
_
- 11 46
12
181-- 1 7.9
11
1 1__ 1 1
1 22__ ;.._
.--51
5
IFS:=B1 35
2
\ 8-- � 5
.!5.-[ E6;-46
--�1-- l 53
l3
----·-.
lS
1
·
1
1
1
51
1
2
2
1
2
1
1 33
�
i E6;-50
!
------·---····
[46
11
1.-::5-- � 3
11
1
1
1
5
2
1
5
33
F5;-7
[4.
1
i Sub 4,5% pe coloană şi 22,2% pe linie au fost eliminate
155- lf616_ ii
_
1
32
2
242
l
3
23
!
!suma
_
_
1 570
.154'1
[_160
;..1
1 56.1
l
8
2
3.
l
r-1
5.4
.13
2.2
1
5.3
!22
1 Procent
·
_

_ _ _

_____ _

__.._________ _ __ _

_

_

· ·-

..........

____ _ _.. .

-

9. Piatra Neamţ - Poiana Cireşului (1 40)

Situatie statistică pe carouri
Denumirea piesei A1
1 45
Aşchie
Lamă
47
27
Lamela
Galet
3
4
Piatra
Nucleu
1
1
Gratoar
8urin
2
Tableta
Vârf
TOTAL
230
Materie primă
Menilit
Silex
Silicolit
Gresie
Jasp
Opal
Agat
Cuartit
TOTAL

A2

1 78
43
21
6
2
1
1

_,..

A3
1 72
55
19
2
12
1

1
253

A1
170
36
8
9
5
2

193
42
1
7
9

1
230

253

A2

81
1 40
26
39
1
8
2
1
1

82
1 49
34
27
5
7
4
1
1

83
108
31
19
2
3
2

261

218

228

1
1 66

A3
213
27
4
5
9
3

81
192
14
9
3

82
149
57
10
11

83
128
27
1
10

261

218

C1
91
25
30
3
5
4

159

1 70

1 23

C1
133
24
1
1

C2
131
29
3
2
1

C3
83
31
3
2

4
1 66
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C3
90
19
7
1
5
1

1

2
228

C2
98
35
27
2
5
1
2

159

1 70

3
123

Total
1 171
315
216
25
51
17
6
4
2
1
1 808

%
64,76%
17,42%
1 1 ,94%
1 ,38%
2,82%
0,94%
0,33%
0,22%
0,1 1 %
0,5%
99,97%

Total
1392
287
40
50
24
10
4
1
1808

%
76,99%
15,87%
2,21 %
2,76%
1 ,32%
0,55%
0,22%
0,05%
99,97%

Cro n ica cercetarilor
1

1 0.

arhc1:'

;1 : ::;e d i n

R o rn â n : a

-

c a r: w a n t a 2 C C 3

Sultana - Valea Orbului (1 83)

M 1 23 1 2003
Dentiţie:
M3

M2

c

M1

Pm2

C
C

12
\

Pm1

M1
Pm1

Pm2

M1

M2

M3

M 1 24 1 2003
Statură (cm)
Pearson
Nr. Martin
H1

stg.

dr.
31 .35

H1

A1

dr.

stq.

1 60.00 1 5

A1

F1

43

42.9

F1

1 60.84

1 60.652

T1

34

33.8

T1

1 57.42

1 56.944

H1 +A1
H1 +F1

1 60.396

F1 +T1

1 59.38

1 59.042

M 1 27 1 2003
Statură (cm):
Pearson
Nr. Martin
H1
A1

F1

T1

dr.

stg.

22.2

21 .2

H1
A1

39.4

F1

31 .4

T1

dr.

stg.

1 54. 1 48

1 50.808

1 48.43
1 47.39

H1+A1
H1 +F1

F 1 +T 1

M 1 28 1 2003
Dentiţie
\
\
M2

M1

Pm2

Pm1

C

Pm2

Pm1

C

1 48.01

12
c

Pm1

Pm2

M1

M2

Statură (cm)
Pearson
Nr. Martin
H1

dr.

23.5

F1

T1

44. 1

43.8

1 60.545

A1

F1

1 62.908

T1
H 1 +A1
H

1

stg.

1 55.522

H1

29.8

A1

dr.

stg.

+F1
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1 50.246
1 59. 1 1 1

1 62.344

M3

Cronica ce rcet<i n i m a r h e o l o g ice

dm R o m â n i a - c a m pan i a 2003

I F 1 +T 1
M 129 1 2003
Dentiţie
M2 M1
\
M3 M2 M1
M 132 1 2003
Dentiţie
\

M3

\

M2

Pm2
Pm2

\

\

Pm1

Pm1

c

12

\

c

12

c

11

\

\

\

\

c

Pm2

Pm1

M2
M2

M1
M1

M2

M1

Pm2

M3

M 137 1 2003
Statura (cm)
Pearson

Nr. Martin
H1
R1
F1
T1

stg.

dr.
47.1

-· -

47.05
37,.2

H1
R1
F1
T1
H1+R1
H1 +F1
F 1 +T 1

dr.

stQ.

1 68.548

1 68.454
165.036
1 67.777

M 146 1 2003
Statura (cm)
Pearson

Nr. Martin
H1
R1
F1
T1

stg.

dr.
32

24.6
45.75

44.7
35.4

dr.
1 61 .88

H1
R1
F1
T1
H1 +R1
H1 +F1
F 1 +T1

1 64.036
160.752

'

stg.
1 64.1 42
1 66.01

1 63.161
1 62.966

1 1 . Vlădeni - Popina Blagodeasca (21 1 )

Temperatura
în gropile de bucate
mentinea constantă indiferent de oscilatiile zilnice.
. . se
. de 26 august
În z1ua
inregistrata era următoarea:
2003 s1tuat1a
Ora
Temperatura afară (la umbră)
Temperatura în groapa de bucate nr. 4 (
complex 30) neacoperită
1 8° c
6 00
20° C
10 00
30° C
22° c
14 00
22° c
38° c
.

'

-
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2003

INDICE CRONOLOGIC

Paleolitic/Mezolitic
Cladova (57), Cornetu (59), Lapoş (99), Mitoc (1 25), Petreştii de Jos (1 39), Piatra Neamţ (1 40), Po� (1 49), Vadu
Săpat (205), Zăbrani (21 5)
Neolitic
Alba Iulia (1 6), Baba Novac (26), Baia (27), Bucureşti (41 ), Bucşani (39), Caransebeş (28), Cefa (51 ), Cerişor (54),
Chitila (55), Cornetu (59), Desa (67), Halmeu (83), lsaccea (90), Jurilovca (98), Măgura (1 1 7), Mălăieştii de Jos (1 1 8),
Miercurea Sibiului (1 24), Moşna (1 27), Petreştii de Jos (1 39), Po� (1 49), Râmnicu Vâlcea (1 55), Reşca (1 56), Roseţi
(1 59), Sâncrăieni (1 70), Solca (1 79), Stelnica (1 80), Stupi ni (1 81 ), Sultana (1 84), Târgşoru Vechi (1 94), Târgu Mureş
(1 96), Ţaga (202), Ţibrinu (203), Urziceni (204), Vadu Săpat (205), Vlădeni (21 1 ), Zalău (21 4), Zăpodeni (21 6),
Eneolitic
Alba Iulia (9), Alba I ulia (1 8), Albiş (20), Apostolache (22), Baba Novac (26), Baia (27), Borduşani (37), Bucşani (39),
Chitila (55), Cucuieţi (65), Feteşti (72), Fulgeriş (74), Hârşova (84), Hoişeşti (87), lsaiia (92), Luncaviţa (1 03), Măgura
(1 1 7), Măriuţa (1 1 9), Năvodari (1 30), Pietroasa Mică ( 1 4 1 ) , Pietroasele (1 42), Poduri ( 1 46), Scânteia (1 73), Sultana
(1 84), Şoimeni ( 1 9 1 ) , Şeuşa (1 87), Târgu Frumos (1 95), Târgu Mureş (1 96), Târgu Neamţ (1 97), Urziceni (204), Vadu
Săpat (205), Vităneşti (21 0), Vorniceni (21 2),
Epoca bronzului
Adâncata (4), Albiş (20), Almaşu Mare (21 ), Ardeu (23), Baia (27), Berveni (33), Bucureşti (41 ), Cârlomăneşti (50),
Ceplea (53), Cerişor (54), Cladova (57), Costişa (61 ), Creţeşti (64), Cucuieţi (65), Desa (67), Deva (68), Enisala (71 ),
Halmeu (83), Hunedoara (88), Jijila (94), Lazuri (1 00), Lăpuş ( 1 0 1 ) , Mălăieştii de Jos (1 1 8), Medieşu Aurit (1 20),
Moşna (1 27), Năeni (1 29), Oa�a de Sus (1 32), Olteni (1 33), Pietroasa Mică ( 1 4 1 ) , Pietroasele (1 42) , Plosca (1 44),
Prihodişte ( 1 5 1 ) , Rapoltu Mare (1 53), Râmnicu Vâlcea (1 55), Reşca (1 56), Rogova (1 57), Roseţi (1 59), Sâncrăieni
(1 70), Sighişoara (1 75), Siliştea (1 76), Stelnica (1 80), Stupini (1 8 1 ), Şimleul Silvaniei(1 88), Şoimeni ( 1 9 1 ) , Târgşoru
Vechi ( 1 94), Târgu Mureş (1 96), Vârtopu (208), Vadu Săpat (205), Valea Crişului (206), Zalău (21 4)
Hallstatt
Albiş (20), Ardeu (23), Augustin (24), Babadag (25), Băneşti (31 ), Berveni (33), Bucşani (39), Capidava (45), Chitila
(55), Cladova (57), Cotu (62), Covasna (63), Desa (67), Enisala (71 ), Feteşti (72), Lazuri (1 00), Lupu (1 04), Măgura
(1 1 7), Mălăieştii de Jos (1 1 8) , Platoneşti ( 1 43), Po� (1 48), Racoş (1 52), Rogova (1 57), Satu Nou (1 67), Sâncrăieni
(1 70), Siret (1 77), Stupini (1 81 ), Şimleul Silvaniei (1 90), Târgşoru Vechi (1 94), Ţibrinu (203), Vadu Săpat (205), Valea
Crişului (206), Zalău (21 4 ), Zapodeni (21 6),
Latime
Albiş (20), Ardeu (23), Augustin (24), Băneşti (31 ) , Bâzdâna (32), Bucşani (39), Bucu (40), Cladova (57), Cârlomăneşti
(49), Ciocadia (56), Costeşti (60), Cucuieţi (65), Feteşti (72), Grădiştea de Munte (81 ), Hunedoara (88), Lazuri (1 00),
Lupu (1 04), Măgura (1 1 7), Mereşti (1 22), Pietroasa Mică ( 1 4 1 ) , Pietroasele (1 42), Reşca (1 56), Racoş (1 52), Rogova
(1 57), Stelnica (1 80), Şimleul Silvaniei (1 88), Şimleul Silvaniei (1 89), Valea Crişului (206), Vlădeni(2 1 1 ) Zalău (21 4),
Zimnicea (21 7),
,

Epoca greacă
Albeşti (1 9), Istria (93), Jurilovca (98), Mangalia (1 09), Mangalia (1 1 2), Mangalia (1 1 3) , Ovidiu (1 38),
Epoca romană
Adamclisi (3), Alba Iulia (5), Alba Iulia (6), Alba Iulia (7), Alba Iulia (8), Alba I ulia (1 O), Alba Iulia (1 1 ), Alba Iulia ( 1 4),
Alba Iulia (1 5), Alba I ulia (1 6), Albiş (20), Babadag (25), Berveni (33), Bobota (35), Bucureşti (41 ), Bumbeşti-Jiu (42),
Bumbeşti-Jiu (43), Capidava (44), Căşeiu (47), Ciocadia (56), Cladova (57), Corabia (58), Dalboşeţ (66), Deva (68),
Frumuşeni (73), Galaţi (75), Gârla Mare (77), Grădiştea de Munte (81 ), Hârşova (85), lsaccea (91 ), Jupa (95), Jupa
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(96), J � rilovca (97) . Lazuri (1 00), M �laj� Kopanja (1 05), Mangalia (1 07), Mangalia (1 08), Mangalia (1 1 1 ), Măcin (1 1 5) ,
.
Mehad1a (121 ), Mo1grad (1 26), Mungh1ol (1 28), Ostrov (1 36), Ovidiu(1 38), Pietroasa Mică (141 ), Pietroasele (142),
Po� (1 48), Poşta (1 50), Reşca (1 56), Roşia Montană (1 60), Roşia Montană ( 1 6 1 ) , Roşia Montană (1 63), Roşia
Montană (1 65), Sarmizegetusa (1 66), Slava Rusă (1 78), Săcelu (1 69), Stupini (1 81 ), Supurul de Sus (1 85), Târgşoru
Vechi (1 94), Târgu Mureş (1 96), Terebeşti (1 99), Tulcea (200), Turda (20 1 ) , Urziceni (204), Vadu Săpat (205), Veţel
(209), Zalău (21 4),

Epoca post-romană
Adamclisi (3), Alba I ulia (1 3), Albiş (20), Sânnicolau Mare (171 ), Sighişoara (1 75), Târgşoru Vechi (1 94),
Epoca bizantină( romane-bizantină)
Adamclisi (3), Babadag (25), Capidava (44), Garvăn (76), Hârşova (86), Istria (93), Jurilovca (97), Mangalia (1 06),
Mangalia (1 08), Mangalia (1 1 0), Mangalia (1 1 1 ), Măcin (1 1 4), Măcin (1 1 5), Nufăru (131 ), Ostrov (1 37), Sânnicolau
Mare (1 71 ),
Epoca migraţiilor
Alba Iulia ( 1 3), Albiş (20), Măgura (1 1 7), Polocin (1 47), Stupini (1 81 ), Târgşoru Vechi (1 94), Zalău (21 4),
Epoca medievală
Abram (1 ), Acâş (2), Alba Iulia (7), Alba Iulia (1 2), Alba I ulia (1 3), Alba Iulia (1 7), Băbăşeşti (29), Biharea (34), Bobota
(35), Bonţida (36), Brăila (3S:·. Bucu (40), Capidava (45), Călineşti (46), Câmpulung (48), Cefa (51 ), Cenade (52),
Cladova (57), Cotu (62), Deva (68), Dezrobiţi (69), Enisala (71 ), Feteşti (72), Geoagiu (78), Gheorghiţa (79), Giurgeni
(80), Gurghiu (82), Hunedoara (89), Lăzarea (1 02), Măgura (1 1 7), Micloşoara (1 23), Oltina (1 34), Orăştie (1 35), Podul
Mănăstirii (1 45), Reşca (1 56), Rogova (1 57), Roman (1 58), Roşia Montană (1 64), Săbăoani (1 68), Sâncrăieni (170),
Sânnicolau Mare ( 1 7 1 ), Sântimbru (1 72) , Sibiu (1 74), Sighişoara (1 75), Stelnica (1 80), Stupini (1 81 ), Suceava (1 82),
Surpatele (1 86), Şimleul Silvaniei (1 89), Şimleul Silvaniei (1 90), Tăuţ (1 92), Târgovişte (1 93), Târgu Mureş (1 96),
Târgu Trotuş (1 98), Târgşoru Vechi (1 94), Ţibrinu (203), Valea Crişului (206), Vaslui (207), Vlădeni (21 1 ) Zalău (21 3),
Zalău (21 4), Zimnicea (21 7),
,

Epoca modernă
Bobota (35), Bonţida (36), Călineşti (46), Câmpulung (48), Cucuieţi (65), Drăghieşti (70), Feteşti (72), Roşia Montană
(1 64), Stelnica (1 80), Surpatele (1 86), Tăuţ (1 92), Târgu Mureş (1 96),
Epocă neprecizată
Băbeni (30), Mădăraş (1 1 6), Răcarii de Jos (1 54), Roşia Montană (1 62), Zalău (21 4),
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INDICE DE INSTITU TII
'

AC Restitutor Oradea
Arhivele Statului Târgu Jiu
ASPAA Aveyron Franţa
Atelier " Nord Proiect"
Baza 90 Transport Aerian Otopeni
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Cornetu (59)
Chitila (55), Cladova (57)� Cornetu (59)1 Zăbrani (21 5)
Alba I ulia (9), Alba Iulia ( 1 8}
Roşia Montană ( 1 6 1 )
Scânteia (1 73)
Lazuri (1 00)
Bâzdâna (32)
Bâzdâna (32)
Alba Iulia (1 1 )
Alba I ulia (9)
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Brudiu, Mihalache
Budui, Vasile
Burnichioiu, Ileana
Buzdugan, Cătălina
Buzea, Dan
Buzgar, Nicolae
Buzoianu, Livia
Calotoiu, Gheorghe
Cantacuzino, Gheorghe 1.
Catrisse, C.
Cauuet, Beatrice
Cavruc, Valeriu
Călin, Cosma
Căpiţă, Carol
Căprăroiu, Denis
Căstăian, Mihai
Cătinaş, Ana
Cândea, Ionel
Cârciumaru, Marin
Cârstina, Ovidiu
Cerişer, Nicolae
Chandler, Jonathan
Chicideanu-Şandor, Monica
Chiriac, Costel
Chiriac, Laurenţiu
Chirica, Vasile
Chirilă, Letiţia
Cioată, Daniel
Ciobanu, Radu
Ciugudean, Horia
Ciupercă, Bogdan
Ciută, Daisa-Beatrice
Ciută, Marius-Mihai
Cleşiu, Sorin
Cliante, Laurenţiu
Cociş, Sorin
Codrea, Ionuţ
Cojoc, Mirela
Colesniuc, Sorin
Comşa, Alexandra
Conovici, Niculae
Constantin, Robert
Constantin, Roman Cristian
Constantinescu, Eugen Marius
Constantinescu, Mihai
Corbu, Emilia
Cosac, Marian
Costans, A.

Galaţi (75)
Adâncata (4), Baia (27)
Frumuşeni (73), Sântimbru (172)
Adâncata (4), Baia (27)
Olteni ( 1 33), Sâncrăieni ( 1 7 1 }, Şoimeni ( 1 9 1 )
Scânteia (1 73)
Albeşti ( 1 9)
Ceplea (53}, Vârtopu (208}
Câmpulung (48}
Roşia Montană (1 64)
Roşia Montană (1 64)
Olteni (1 33), Sâncrăieni (171}, Şoimeni ( 1 9 1 )
Roşia Montană (1 6 1 )
Adamclisi (3), Roşia Montană (1 60)
Târgovişte (1 93)
Ardeu (23), Orăştie (1 35), Roşia Montană ( 1 6 1 )
Turda (201 )
Brăila (38)
Lapoş (99) , Piatra Neamţ (140)
Lapoş (99), Piatra Neamţ (1 40)
Hunedoara (88}
Lazuri (1 00}
Plosca (1 44)
Oltina (1 34), Slava Rusă (178)
Vaslui (207)
Mitoc (1 25)
Hoiseşti (87), lsaiia (92)
Grădiştea de Munte (81 )
Alba Iulia (7), Alba Iulia (8), Alba I ulia ( 1 4), Alba Iulia (1 5), Alba Iulia (1 6)
Almaşu Mare (20)
Târgşoru Vechi (1 94}, Vadu Săpat (205)
Şeuşa (1 87)
Sântimbru (1 72), Şeuşa ( 1 87)
Istria (93}, Roşia Montană (1 60), Roşia Montană (1 62)
Albeşti ( 1 9)
Roşia Montană ( 1 6 1 )
Deva (68)
Corabia (58}
Mangalia (1 08), Mangalia (1 1 0), Petreştii de Jos {1 39)
Hunedoara (88)
Satu Nou {1 67), Stelnica (1 80}
Adamclisi (3), Mangalia (1 06), Mangalia (1 07), Mangalia (1 08), Mangalia
(1 09), Mangalia (1 1 1 ), Mangalia (1 1 2}, Mangalia (1 1 3)
Hunedoara (88)
Cârlomăneşti (49), Pietroasele ( 1 42)
Cârlomăneşti (50), Năieni ( 1 29), Plosca ( 1 44), Slava Rusă (1 78)
Vlădeni (21 1 )
Lapoş (99), Piatra Neamţ (1 40}, Prihodişte ( 1 5 1 )
Roşia Montană ( 1 64)
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Costea, Florea
Cotiugă, Vasile
Covacef, Zaharia
Cazma, Marius
•Crandall, Kelly
Craven, Jarred
Crăciun, Cristina
Crăciunescu, Gabriel
Creţu, Cristina
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Augustin (24), Racoş (1 52)
Hoiseşti (87), Poduri ( 1 46), Târgu Frumos (1 95)
Capidava (44), Hârşova (85), Hârşova (86)
lsaiia (92)
Lazuri {1 00)
Lazuri {1 00)
Roşia Montană ( 1 6 1 )
Rogova {1 57)
Poduri {1 46)

Crişan, Ioan

Cela (51 )

Crişan, Viorica
Cringuş, Mariana
Csok, Zsolt
Curta, Florin
Custurea, Gabriel
Dabâca, Mircea
Damian, Oana
Damian, Paul

Covasna (63), Mereşti ( 1 22)
Dalboşeţ (66)
Şimleu Silvaniei (1 89), Şimleu Silvaniei (1 90)
Lazuri {1 00)
Oltina {1 34)
Istria (93), Roşia Montană ( 1 6 1 )
Nufăru (1 31 ), Ostrov {1 37)
Hârşova (85), Istria (93), Ostrov (1 36), Roşia Montană (1 60), Roşia Montană
(1 62)
Jurilovaca (97)
Alba Iulia (5)
Fulgeriş (74)
Suceava (1 82)
Cerişor (54), Hunedoara (88), Hunedoara (89), Miercurea Sibiului (1 24)
Vorniceni (21 2)
Târgovişte ( 1 93)
Ostrov (1 37)
Brăila (38)
Mitoc (1 25), Roşia Montană ( 1 6 1 ) , Slava Rusă (1 78), Zăbrani (21 5)
Capidava (44), Capidava (45), Hârşova (86), Ţibrinu (203)
Istria (93)
Mehadia ( 1 21 )
Roşia Montană ( 1 6 1 )
Alba I ulia {1 1 )
Alba Iulia (6), Alba Iulia ( 1 0), Roşia Montană (1 6 1 )
Roşia Montană (1 60), Roşia Montană (1 62)
Biharea (34)
Borduşani (37), Bucşani (39)
Băneşti (31 )
Năvodari (1 30)
Cucuieţi (65), Poduri (1 46), Solca (1 79), Târgu-Neamţ ( 1 97)
Pietroasa Mică ( 1 41 )
Murighiol (1 28)
Roşia Montană ( 1 6 1 ) , Veţel (209)
Hunedoara (88)
Ostrov (1 36),
Adamclisi (3), Scânteia {1 73)
Sultana {1 84)
Giurgeni (80)

Dan, Anca-Christina
Dan, Ovidiu Dorin
David, Irina
Dejan, Ştefan
Diaconescu, Dragoş
Diaconescu, Maria
Diaconescu, Petru
Diaconu, Petre
Dinu, Niculina
Doboş, Adrian
Dobrinescu, Cătălin
Domăneanţu, Catrinel
Doru Petru, Voica
Dragoman, Alexandru
Dragotă, Aurel
Drimbărean, Matei
Dumitraşcu, Emil
Dumitraşcu, Sever
Dumitraşcu, Valentin
Dumitrescu, Claudia
Dumitrescu, Stelian
Dumitroaia, Gheorghe
Dupoi, Vasile
Dvorski, Traian
Egri, Maria
El Sussi, Georgeta
Elefterescu, Dan
Ellis, Linda
Enăchescu, Cristina
Ene, Irina
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Fântâneanu, Cristinel
Feier, N.
Ferencz Iosif Vasile
Florea, Gelu
Florea, Mihai
Florescu, Cristian
Florescu, Radu
Florin, Petrică
Fodorean, Florin
Frînculeasa, Alin
Funieru, Emil
Gaiu, Cornel
Gămureac, Emilian
Ganciu Petcu, Anca
Garvăn, Daniel
Gătej, Mihaela
Geba, Maria
George, Dumitru
Georgescu, Adrian
Georgescu, Cristina
Gersten, Adam
Gheorghe, Olteanu
Gheorghiu, Gabriela
Ghergari, L.
Gherghe, Petre
Ghica, Ana Maria
Gindele, Robert
Girard, J.
Gligor, Adrian
Gligor, Mihai
Glodariu, Ioan
Grec, Marius
Grigoraş, Laurenţiu
Grigore, Dan
Grigore, Nina
Groza, N.
Gudea, Nicolae
Guilini, E.
Haimovici, Sergiu

Râmnicu Vâlcea (1 55)
Roşia Montană (1 64)
Ardeu (23)
Grădiştea de Munte (81 )
Luncaviţa (1 03)
Alba Iulia (9), Alba Iulia (1 8)
Capidava (44)
Târgovişte (1 93)
Turda (201 )
Apostolache (22), Mălăieştii de Jos (1 1 8), Târgşoru Vechi (1 94), Vadu Săpat
(205)
Luncaviţa (103)
Stupini (1 8 1 )
Adamclisi (3)
Roşia Montană ( 1 6 1 ), Satu Nou ( 1 67), Stelnica (1 80)
Hoiseşti (87), Poduri (146)
Slava Rusă (1 78)
Scânteia (1 73)
Hârşova (85)
Miercurea Sibiului ( 1 24), Moşna (1 27)
Nufăru ( 1 3 1 )
Lazuri ( 1 00)
Târgovişte (1 93)
Grădiştea de Munte (81 ), Lupu ( 1 04)
Roşia Montană ( 1 64)
Corabia (58), Desa (67)
Adamclisi (3)
Baba Novac (26), Băbăşeşti (29), Berveni (33), Malaja Kopanja (1 05),
Mădăraş (1 1 6), Medieşu Aurit ( 1 20), Supurul de Sus (1 85), Terebeşti (1 99),
Urziceni (204)
Roşia Montană (1 64)
Şeuşa (1 87)
Alba Iulia (9)
Costeşti (60), Grădiştea de Munte (81 ) , Lupu ( 1 04)
Sânnicolau Mare ( 1 71 )
Drăghieşti (70), Pietroasele (1 42)
Bucşani (39)
Gherghiţa (79)
Roşia Montană ( 1 64)
Moigrad Porolissum (1 26)
Roşia Montană (1 64)
lsaiia (92), Târgu Frumos (1 95),Vorniceni (21 2)

Haită, Constantin

Borduşani (37), Bucşani (39), Costişa (61 ), Hârşova (84), lsaccea (90),
Luncaviţa (103), Poduri (1 46), Vităneşti (210)

Harhoiu, Radu

Sighişoara (1 75)

Hău, Florin
Hânceanu, George
Hoinărescu, Călin

Suceava (1 82)
Roman (1 58), Săbăoani (1 68)
Gherghiţa (79)
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Hordilă, Domni ţa
Hortopan, Dumitru
Hi.igel, Peter
Hurduzeu, Nicolae
Husar, Adrian
Huszarik, Pavel

Săbăoani (1 68)
Bumbeşti Jiu (42), Bumbeşti Jiu (43), Ciocadia (56), Săcelu (1 69)
Cladova (57), Tăuţ (1 92), Zăbrani (21 5)
Mehadia (1 21 )
Turda (201 )
Turda (201 )

Huşleag, Arina
Iacob, Mihaela
laroslavschi, Eugen
lchim, Adrian
lgnat, Mircea
lgnătescu, Sorin
Ilie, Ana
Ilie, Ştefan
Inel, Constantin
Ion, Sorin
Ionescu, C.
Ionescu, Marilena
Ionescu, Mihai

Scânteia (1 73)
Măcin (1 1 4), Slava Rusă ( 1 78)
Grădiştea de Munte (81 )
lsaiia (92)
Cotu (62), Siret (1 77)
Adâncata (4) , Baia (27), Feteşti (72), Solca ( 1 79)
Hârşova (84), Măriuţa (1 1 9)
Luncaviţa (1 03)
Almaşu Mare (21 ), Roşia Montană ( 1 6 1 )
Caransebeş (28)
Roşia Montană (164)
Hârşova (84), Năvodari (1 30)
Adamclisi (3), Mangalia (1 06), Mangalia (1 07), Mangalia (1 08), Mangalia
(1 09), Mangalia (1 1 1 ), Mangalia (1 1 2) , Mangalia (1 1 3)
Adamclisi (3), Garvăn (76), Jurilovca (98)
Sighişoara (1 75)
Nufăru (1 31 )
Râmnicu Vâlcea (1 55)
Roşia Montană (161 )
Roşia Montană ( 1 6 1 )
Satu Nou (1 67)
Căşeiu (47)
Căşeiu (47)
Fulgeriş (74), Târgu Frumos (1 95)
Fulgeriş (74)
Alba Iulia ( 1 2), Alba Iulia ( 1 3), Bonţida (36), Micloşoara (1 23), Valea Crişului
(206)
Alba Iulia ( 1 2), Alba Iulia ( 1 3), Bonţida (36), Micloşoara ( 1 23), Valea Crişului
(206)
Cârlomăneşti (49)
Măgura ( 1 1 7),
Târgu-Neamţ ( 1 97), Vaslui (207)
Babadag (25), Enisala (71 ), lsaccea (91 ), Ţibrinu (203)
Lăpuş ( 1 0 1 ) , Oarţa de Sus (1 32)
Medieşu Aurit (120), Urziceni (204)
Roşia Montană ( 1 64)
lsaiia (92)
Şeuşa (1 87)
Malaja Kopanja (1 05)
Lăzarea (1 02)
Mehadia (1 21 )
Petreştii de Jos (1 39), Scânteia (1 73)

Ionescu, Mihai Severus
loniţă, Adrian
loniţă, Vasile
losifaru, Mariana
losipescu, Raluca
losipescu, Sergiu
lrimia, Mihai
lsac, Adriana
lsac, Dan
!stina, Lăcrămioara Elena
!stina, Marius Alexandru
lstrate Marcu, Daniela
lstrate, Angel
lsvoranu, Theodor
Jacobs, Loe
Josanu, Vitalie
Jugănaru, Gabriel
Kacs6, Carol
Kadas, Zoltan
Kammenthaler, E.
Kogălniceanu, Raluca
Kolbe, Elena
Kotigorosko, Viaceslav
Kovacs, Zsolt Molnar
Lalescu, lulian
Lazarovici, Cornelia-Magda
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Lazarovici, Gheorghe

Caransebeş (28), Petreştii de Jos (1 39), Po� (149), Şoimeni ( 1 9 1 ), Ţaga
(202)

Laszl6, Attila

Siret (1 77), Zăpodeni (21 6)

Lazăr, Cătălin

Măgura ( 1 1 7), Sultana ( 1 84)

Lazăr, Ilie
Lazăr, Mircea Dan
Lefevre, Bertrand
Lehrberger, G.
Lichiardopol, Dan
Liuşnea, Mihaela Denisa
Lockyear, Kris
L6rand, Darvas
Luca, Claudia
Luca, Sabin Adrian

Alba Iulia (1 5), Alba Iulia ( 1 6)
Moşna (1 27)
Zăbrani (21 5)
Roşia Montană ( 1 64)
Târgşoru Vechi ( 1 94), V adu Săpat (205)
Pietroasele (1 42)
lsaccea (91 )
Lăzarea (1 02), Mereşti (1 22)
Turda (201 )

Madgearu, Alexandru

Cerişor (54), Hunedoara (88), Miercurea Sibiului (1 24)
Roşia Montană (1 60)
Adamclisi (3)
Băbeni (30), Dezrobiţi (69), Drăghieşti (70), Podul Mănăstirii ( 1 45), Roşia
Montană ( 1 6 1 ) , Surpatele (1 86)
Murighiol (1 28)

Magyari, Eva
Maille, Michel
Mairecolas, M.

Mereşti ( 1 22)
Luncaviţa (1 03)
Roşia Montană (1 64)

Mamalaucă, Mircea
Man, Nicoleta
Manea, Cristian
Marcu, Felix
Marcu, Liliana
Mareş, Ion
Marinescu Bîlcu, Silvia
Marinescu, George Gh.
Marinoiu, Vasile
Marta, Doru
Marta, Liviu
Mateescu, Răzvan
Matei, Alexandru V.

Polocin (1 47)
Târgu Mureş ( 1 96)
Rogova (1 57)
Roşia Montană ( 1 63), Sarmizegetusa ( 1 66)
Poşta ( 1 50)
Adâncata (4), Baia (27), Feteşti (72), Siret ( 1 77)
Bucşani (39), Năvodari (1 30)
Stupi ni (1 81 )
Bumbeşti Jiu (42), Bumbeşti Jiu (43), Ciocadia (56), Săcelu ( 1 69)
Abram (1 )
Halmeu (83), Lazuri ( 1 00), Malaja Kopanja (1 05), Mădăraş ( 1 1 6), Medieşu
Aurit (1 20), Urziceni (204)
Grădiştea de Munte (81 )
Moigrad Porolissum (1 26), Po� ( 1 48), Supurul de Sus ( 1 85), Zalău (21 4)

Matei, Cristian
Matei, Gheorghe
Matei, Ionel
Matei, Mircea D.

Capidava (44)
Giurgeni (80), Stelnica (1 80)
Oltina (1 34)
Târgovişte ( 1 93), Vaslui (207)

Matei, Roxana
Matei, Sebastian

Pietroasa Mică ( 1 4 1 )
Cârlomăneşti (49), Pietroasa Mică (141 )

Matei-Popescu, Florian
Maxim, Zoia
Mazăre, Paula

Roşia Montană ( 1 6 1 )
Ţaga (202)
Alba Iulia (1 8)

Măgureanu, Andrei

Roşia Montană (161), Târgşoru Vechi ( 1 94), Vadu Săpat (205)

Lukacs, Antal
Lungu, Liviu
Lupu, Emil
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Măgureanu, Despina
Mănucu-Adameşteanu, Gh.
Mănucu-Adameşteanu, Mihaela
Mărgărit, Monica
Mărginean, Florin
Mărgineanu, Mădălina
Mărgineanu-Cârstoiu, Monica
Măruia, Liviu
Mândroiu, Lucian
Mehedinţeanu, Constantin
Mehedinţeanu, Gabriel
Merlan, Vicu
Meşter, Mihai
Michael, Charles
Micle, Dorel
Micu, Cristian Leonard
Mihai, George
Mihail, Florian
Mihăilescu-Birliba, Lucreţiu
Mills, Steve
Milosevic, Gordana
Mirea, Pavel
Miriţoiu, Nicolae
Miron, Costin
Mitar, Cristina
Mizgan, Vasile
Moga, Vasile
Moglan, Adriana
Moldoveanu, Katia
Monah, Dan
Monah, Felicia
Mototolea, Aurel
Motzoi-Chicideanu, Ion

Cârlomăneşti (49), Roşia Montană ( 1 6 1 )
Chitila (55), lsaccea (91 )
Jurilovaca (97), Jurilovca (98)
Lapoş (99), Piatra Neamţ (1 40)
Cladova (57), Frumuşeni (73), Tăuţ (1 92)
Bumbeşti Jiu (42), Bumbeşti Jiu (43), Ceplea (53), Săcelu (1 69)
Adamclisi (3), Covasna (63}, Istria (93), Jurilovca (97}, Ostrov (1 37)
Sânnicolau Mare (1 71 )
Nufăru (1 31 )
Roşia Montană ( 1 6 1 )
Roşia Montană ( 1 6 1 )
Creţeşti (64), lsaiia (92)
Ţaga (202)
Măgura ( 1 1 7)
Jupa (95}, Mehadia ( 1 2 1 )
lsaccea (90), Luncaviţa (1 03)
Reşca (1 56)
lsaccea (90), Luncaviţa (1 03)
Slava Rusă (1 78)
Măgura (1 1 7)
Istria (93)
Măgura (1 1 7), Sultana ( 1 84), Vităneşti (21 0)
Slava Rusă (1 78)
Capidava (44)
Rapoltu Mare (1 53),Veţel (209)
Tăuţ (1 92)
Alba Iulia (1 5), Alba Iulia ( 1 6}, Lupu ( 1 04), Roşia Montană ( 1 6 1 )
Podul Mănăstirii (145)
Măgura (1 1 7), Vităneşti (21 O)
Cucuieţi (65), Poduri (146), Solca (1 79)
lsaiia (92}, Poduri (1 46)
Oltina (1 34), Ostrov (1 37)
Cârlomăneşti (49), Cârlomăneşti (50), Năieni (1 29), Plosca (1 44)

Moţei, Laura
Munteanu Beşliu, Petre
Munteanu, G.
Munteanu, Roxana
Nălbitoru, Alexandru
Neagu, Cătălina
Neagu, Marian
Negrei, Dimitrie
Negru, Mircea
Nemeş, Călin
Nemeti, Irina
Nemeti, Sorin
Nica, Marin
Nicola, Dorin
Nicolae, Cătălin

Pietroasa Mică ( 1 4 1 )
Sibiu (1 74)
Roşia Montană (1 64)
Cucuieţi (65), Poduri (146), Solca (1 79), Târgu-Neamţ {1 97)
Borduşani (37), Hârşova {84)
Istria {93), Roşia Montană {1 60)
Roseţi (1 59)
Caransebeş (28)
Bucureşti {41), Reşca {1 56),
Măgura {1 1 7), Sultana (1 84)
Turda (201 )
Turda (201 )
Reşca (1 56)
Cucuieţi (65), Poduri (1 46), Solca (1 79), Târgu-Neamţ ( 1 97)
Bucşani (39), Chitila (55), lsaccea (90), Luncaviţa (1 03)
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Nicolae, Constantin
Nicolae, Irina
Niculescu, Alexandru
Niculică, Bogdan Petru
Oană, Virginia
Oanţă-Marghitu, Rodica
Oanţă-Marghitu, Sorin
Olariu, Cristian
Oloşutean, Gelu
Olteanu, Ştefan
Opriş, Ioan Carol
Oţa, Radu
Oţa, Silviu

Hârşova (85), Hârşova (86),
Bucşani (39), Chitila (55)
Târgşoru Vechi (194)
Adâncata (4), Baia (27), Feteşti (72), Siret (177)
Sultana (1 84)
Grădiştea de Munte (81)
Grădiştea de Munte (81)
Adamclisi (3), Garvăn (76) , lsaccea (91 ) , Roşia Montană (160)
Roşi a Montană ( 161 )
Gherghiţa (79)
Capidava (44), Roşia Montană (160)
Alba Iulia (15) , Alba Iulia ( 1 6)
Giurgeni (80)

Painsonneau, S.
Palincaş, Nona

Roşia Montană ( 1 64)
Nufăru (1 31 ), Ostrov (137)

Pandrea, Stănică

Roseţi ( 1 59)

Papp, Viorel
Papuc, Gheorghe

Rapoltu Mare (1 53)
Adamclisi (3), Mangalia (1 06), Mangalia (1 07), Mangalia (1 08), Mangalia
(1 09), Mangalia (1 1 O), Mangalia (1 1 1 ) Mangalia (1 1 2), Mangalia (113),
Ovidiu (1 38)
Garvăn (76), Măcin (1 14), Măcin ( 1 1 5), Poşta (150), Slava Rusă ( 1 78) ,
Tulcea (200)
Hârşova (84), Măriuţa (119), Roseţi ( 1 59)
Cladova (57), Frumuşeni (73), Tăuţ ( 1 92), Zăbrani (215)
Ovidiu ( 1 38)
Alba Iulia (9), Alba Iulia (18)
Roşia Montană ( 164)
Apostolache (22), Mălăieştii de Jos (1 1 8), Vadu Săpat (205)
Zimnicea (217)
Năvodari ( 1 30)
Hârşova (84), Măriuţa (11 9)
Giurgeni (80)
Porţ ( 149)
Băneşti (3 1)
Costeşti (60), Grădiştea de Munte (8 1 ) , Roşia Montană ( 1 6 1 )
Costeşti (60)
Corabia (58), Vetel (209)
Cornetu (59)
Caransebeş (28)
Geoagiu (78)
Capidava (44), Cenade (52), Orăştie ( 1 35),
Turda (201 )
Alba Iulia (1 1 ), Alba I ulia ( 1 5), Alba Iulia ( 16), Roşia Montană ( 1 61 )
Lăpuş ( 101), Oarţa de Sus (1 32)
Porţ ( 148), Şimleul Silvaniei ( 188), Şimleu Silvaniei (189), Zalău (21 4),
Ardeu (23)
Borduşani (37), Bucşani (), Hârşova (84), Măgura ( 1 17)
lsaccea (91 )
,

Paraschiv, E ugen Dorel
Parnic, Valentin
Pascu Hurezan, George
Paşca, Cecilia
Paul, Iuliu
Pavel, Romică
Paveleţ, Eugen
Pătraşcu, Ion
Pătroi, Cătălin
Păun, Andreea
Păunescu, Anca
Pendea, Florin
Peneş, Marinela
Pescaru, Adriana
Pescaru, Eugen
Petculescu, Liviu
Petrescu, Iustinian
Petrescu, Sorin
Petrov, Gheorghe
Pinter, Zeno Karl
Pîslaru. Mariana
Plantos, Cristinel
Pop, Dan
Pop, Horea
Popa, Cristian Ioan
Popa, Elek Ioan
Popescu, Adrian
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Popescu, Anca
Popescu, Cristina
Popescu, Gabi
Popescu, Mihaela
Popilian, Gheorghe
Popovici, Dragomir
Poujol, Jean
Predoi, Veronica
Preoteasa, Constantin
Prohrenko, lgor
Pupeză, Paul
Purece, Silviu
Radu, Laurenţiu
Radu, Valentin

Costişa (61 )
Covasna {63}, Mereşti ( 1 22)
Mitoc (1 25), Slava Rusă (1 78), Zăbrani (21 5)
Jupa (95)
Reşca ( 1 56)
Borduşani (37), Hârşova (84), Poduri ( 1 46)
lsaccea (90}
Vaslui {207}
Cucuieţi (65), Poduri (1 46), Solca ( 1 79), Târgu-Neamţ ( 1 97)
Malaja Kopanja (1 05)
Grădiştea de Munte (81 }, Şimleul Silvan iei (1 88)
Hunedoara (88)
Mangalia (1 1 O), Mangalia (1 1 2), Mangalia (1 1 3}, Oltina {1 34)

Randoin, Bernard

Hârşova (84), lsaccea (90), Luncaviţa ( 1 03), Măgura ( 1 1 7), Năvodari ( 1 30),
Poduri ( 1 46), Vităneşti (21 O)
Hârşova (84)

Rădeanu, Virginia

Sarmizegetusa (1 66), Veţel (209)

Rădută, Silviu
Regep Vlascici, Simona
Renţa, Elena
Rico, C.
Ridiche, Florin
Rişcuţa, Nicolae Cătălin
Roman, Cristian
Rustoiu, Aurel
Rustoiu, Gabriel Teodor
Rusu, Adrian A.
Rusu, Vera
Rusu-Bolindeţ, Viorica
Ruttner, V.
Sacalâş, Mariana
Salomeia, Paul
Sana, Daniel Vasile

Bâzdâna (32), Răcarii de Jos (1 54)
Jupa (95), Mehadia (121 )
Bucu (40), Platoneşti {1 43)
Roşia Montană (1 64)
Desa (67)
Prihodişte ( 1 5 1 ) , Roşia Montană ( 1 6 1 )
Cerişor (54), Hunedoara (88) ) , Hunedoara (89)
Roşia Montană ( 1 6 1 )
Alba Iulia (9), Alba Iulia {1 8} , Alba Iulia (1 1 )
Frumuşeni (73), Tăuţ ( 1 92)
Jurilovaca (97}
Alba Iulia {1 7), Istria (93}
Roşia Montană (1 64)
Grădiştea de Munte (81 )
Creţeşti (64)
Bobota {35}

Săsăran, Emanoil
Sârbu, Dorin
Scrobotă, Paul
Scurtu, Florin

Po� (1 49)
Băbeni (30), Cârlomăneşti (49), Cârlomăneşti (50), Năeni ( 1 29)
Geoagiu (78)
Adamclisi (3), Bumbeşti Jiu (42), Ciocadia (56), Istria (93), Roşia Montană
( 1 65), Scânteia (1 73), Şoimeni ( 1 9 1 )
Augustin (24), Racoş ( 1 52)
Călineşti (46)
Biharea (34), Cefa (51 )
Adamclisi (3)
Grădiştea de Munte (81 )
Jijila (94)
Roşia Montană (1 60), Roşia Montană ( 1 62), Veţel (209)
Roşia Montană (1 6 1 )
Covasna (63}, Hunedoara (88), Jijila (94), Pietroasa Mică (141 )
lsaccea (91 )

1

Scurtu, Lucica Olga
Setnic, Eduard
Sfrengeu, Florin
Silberstein, Gil
Sima, Darius
Simion, Gavrilă
Simion, Mihaela
Sion, Anişoara
Sirbu, Valeriu
Sly, Timothy
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Socol, Gabriel
Soficaru, Andrei
Soos, Zoltan
Sorin, Ion
Spânu, Daniel
Spataro, Michaela
Stăicuţ, Gabriel
Stan, Adriana
Stane, Simina
Stăncescu, Roxana
Stanciu, Ioan
Stanciu, Simona
Stavrescu-Bedivan, Maia
Stănescu, Alexandru
Stănică, Aurel
Stingă, Ion
Stingă, Mihai
Straja, Petronela
Stratulat, Lăcrămioara
Suceveanu, Alexandru
Suciu, Cosmin
Suciu, Liliana
Sultana, Nicuşor
Szocs, Peter Levente
Şadurschi, Pavel
Şerbănescu, Done
Şovan, Octavian Liviu
Ştefan, Cristian
Ştefan, Dan
Ştefănescu, Atalia
Ştirbu, Maria
Ştirbulescu, Christina
Şuteu, Călin
Talmaţchi, Gabriel
Tamăs, Emodi
Tamba, Dan
Tapper, Bryn
Tămaş, Călin
Tănase, Daniela
Tecar, Tiberiu
Tencariu, Adrian Felix
Tencariu, Livia
Teodor, Eugen S.
Thiery, G.

Jupa (95)
Pietroasa Mică (141 ), Slava Rusă ( 1 78), Sultana (1 83)
Gurghiu (82). Târgu Mureş (1 96)
Caransebeş (28)
Zimnicea (21 7)
Petreştii de Jos ( 1 39)
Pietroasele ( 1 42)
Pietroasa Mică ( 1 4 1 )
Oltina ( 1 34), Slava Rusă ( 1 78)
Ardeu (23), Rapoltu Mare (1 53)
Lazuri (1 00)
Cefa (51 )
Bucşani (39)
Turda (201 )
Enisala (71 ), lsaccea (91 ), Nufăru ( 1 31 ), Tulcea (200)
Gârla Mare (77)
Gârla Mare (77)
Rapoltu Mare (1 53)
Târgu Trotuş ( 1 98)
Istria (93)
Miercurea Sibiului ( 1 24)
Grădiştea de Munte (8 1 ) , Lupu ( 1 04)
Cârlomăneşti (50), Năeni ( 1 29), Slava Rusă ( 1 78)
Acâş (2), Alba Iulia ( 1 3)
Vorniceni (21 2)
Sultana (1 83)
Cotu (62)
Roşia Montană ( 1 6 1 )
Adamclisi (3), Pietroasa Mică ( 1 4 1 )
Dalboşeţ (66)
Scânteia ( 1 73)
Hârşova (85)
Alba Iulia (9), Alba Iulia (1 8)
Adamclisi (3), Hârşova (86)
Abram ( 1 ) , Lăzarea ( 1 02)
Moigrad Porolissum ( 1 26)
Măgura ( 1 1 7)
Roşia Montană (1 64)
Alba Iulia ( 1 2), Alba Iulia ( 1 3)
Roşia Montană ( 1 6 1 )
lsaiia (92)
lsaiia (92)
Răcarii de Jos (1 54)
Roşia Montană (1 64)

Thissen, Laurens
Timoc, Călin

Măgura (1 1 7)
Jupa (95)

Toderaş, Meda
Toma, Corina

Roşia Montană ( 1 6 1 )
Grădiştea de Munte (8 1 )
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Topârceanu, Anişoara

Roseţi (1 59), Sultana (1 84)

Topoleanu, Florin
Torcică, Ionuţ
Trâmbaciu, Ştefan

Jurilovaca (97), Jurilovca (98), Murighiol (1 28)
Borduşani (37), Hârşova (84)
Câmpulung (48)

Trohani, George
Tutfreau, Alain
Ţârdoiu, Daniela
Ţârlea, Alexandra Clara
Ţentea, Ovidiu
Ţicleanu, Nicolae
Ţiplic, Maria Emilia
Ţiplic. Ioan Marian
Ţurcanu, Senica
Ţuţuianu, Daniel
Ungureanu, Aurelia
Ungureanu, Mădălina
Ursache, Corina Nicoleta
Ursachi, Vasile
Ursulescu, Nicolae
Ursuţiu, Adrian
Vachta, Tilmann

G rădiştea de Munte (81 ), Zimnicea (21 7)
, Mitoc (1 25), Zăbrani (21 5)
Caransebeş (28)
Babadag (25), Istria (93), Roşia Montană (1 60)
Roşia Montană (1 63), Roşia Montană (1 64), Sarmizegetusa (1 66)
Cornetu (59)
Cenade (52)
Capidava (44), Cenade (52), Orăştie (1 35)
Hoiseşti (87), Scânteia (1 73)
Deva (68), Roşia Montană ( 1 61 )
Vorniceni (21 2)
Sultana (1 84)
Zăpodeni (21 6)
Roman (1 58), Săbăoani {1 68)
Hoiseşti (87), lsaiia (92),
Roşia Montană ( 1 6 1 )
Şeuşa (1 87)

Van As, Abraham

Măgura (1 1 7),

Vasile, Gabriel

Hârşova (84)

Vasile, Mihai
Vasilescu, Tiberiu
Văleanu, Mădălin
Vernescu, Mirela
Vialaron, C.
Vigreux, Thomas
Virag, Cristian
Vizauer, lulian
Vizauer, Victor
Vlad, Florin
Vleja, Decebal
Voinea, Valentina
Voinescu, Petru
Voişian, Valentin
Vulpe, Alexandru
Watson, Sam
Waugermann, Heather
Whitmore. Chris
Zaharia, Gheorghe
Zaharia, Pompilia
Zahariade, Mihail
Zimmermann, Konrad
Zirra, Vlad V.
Zsolt, Szekely

Nufăru {1 31 ), Ostrov {1 37)
Năeni (1 29)
Hoiseşti (87), lsaiia (92), Mitoc ( 1 25)
Babadag {25)
Roşia Montană (1 64)
Zăbrani (21 5)
Mădăraş (1 1 6)
Jurilovaca (97), Măcin (1 1 4)
Lazuri (1 00)
Borduşani (37)
Roşia Montană (1 60)
Capidava (45), Năvodari {1 30), Ţibrinu (203)
Săbăoani (1 68)
Roşia Montană (1 63), Roşia Montană ( 1 64)
Costişa (61 )
Lazuri (1 00)
Lazuri (1 00)
Măgura (1 1 7),
Vorniceni (21 2)
Măgura ( 1 1 7), Vităneşti (21 0)
Murighiol (1 28)
Istria (93)
Bâzdâna (32), Roşia Montană (1 61 )
Albiş (20)
www.cimec.ro
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DATE STATI STI C E ALE COMISI EI NATIONALE D E ARH EO LO G I E
'
REFE RITOARE LA CAM PAN I I LE D E C E RC ETARE ARH EO L OGI CA D I N
�

A N U L 2003

Numărul de şantiere pe regiuni istorice:

Cercetări
sistematic
e:
Săpături
de salvare
TOTAL
ŞANTIER
E

Banat

Dobrogea

Crişana şi
Maramureş

Moldov
a

Muntenia

Oltenia

Transilvani
a

29

36

25

49

47

18

95

2

69

13

15

16

41

94

31

1 05

38

64

63

59

1 89

TOTAL
ŞANTIER
E
299

250
549

Numărul de şantiere pe judeţe:
Judeţ
Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistrita Năsăud
Botoşani
Braşov
Brăila
Bucureşti
Buzău
Caraş Severin
Călăraşi
Cluj
Constanta
Covasna
Dâmbovita
Do li
Galati
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
lalomita
laşi
Ilfov
Maramureş
Mehedinti

Număr şantiere
Cercetare sistematică
14
5
5
7
9
6
' 5
6
3
1
7
13
5
12
20
4
5
4
1
5
6
2
22
7
6
1
4
4

Săpătură de salvare
60
o
4
1
o
o
3
3
o
1
6
2
o
2
66
6
2
o
1
o
1
4
7
1
3
2
1
o
507
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TOTAL

74
5
9
8
9
9
8

9
3
2

13

15
5
14

86
10
7
4
2
5

7

6
29
8
9
3
5
4

1

C ron ica cerceta r 1 i c, : J i : l c o l o g i ce d i n R o m â n i e

Mures
Neamt
Olt
Prahova
Satu Mare
Sălai
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timis
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
TOTAL

4
7
3
6
9
9
7
9
4
10
13
4

--

o

4

12
7
5
1

16
12
10

10

3

3
6
21

o
o

o

4

3
2
40
1

40
2

10
16
6

o

o

1

299

CC\ m p a n i & 2 0 0 3

549

250

Numărul de cercetări pe perioade şi epoci istorice:

1 Perioade istorice

Preistorie
Paleolitic/Mezolitic
Neolitic/Eneolitic
Epoca bronzului
Hallstatt
Latene
Epoca greacă/elenistică
Epoca romană
Epoca postromană
Epoca bizantină
(romana-bizantină)
Epoca migratiilor
Epoca medievală
Epoca modernă
Epocă neprecizată

Cercetări
sistematice
2
12
63
72
51
60
7
57
7
19

27
20
30
13
26
70
11
25

5
12
90
92
81
73
33
1 27
18
44

29
92
6
1

11
72
6
5

40
1 64
12
6

Săpături de
salvare
3
o
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TOTAL

Total epoci
istorice
353 Preistorie

1 78 Epoca
clasică
248

Evul mediu

FIŞA TEHNICĂ PENTRU SĂPĂTURĂ DE SALVARE/PREVENTIVĂ
Pentru mai buna aplicare a legisla\iei în domeniul protec\iei patrimoniului arheologic (respectiv Legea 462/2003, Legea
422/2001 ) Direc\ia Monumente Istorice şi Muzee a elaborat Fişa tehnică pentru săpătură de salvare/preventivă, împreună cu
instrucţiunile de completare.
Această fişă tehnică trebuie completată de către responsabilul oricărei cercetări arheologice preventive/de salvare la
încheierea acesteia, ea cuprinzând date minimale referitoare la respectiva cercetare. Este obligatoriu ca în termen de 1 o zile de la
încheierea săpăturii sau a supravegherii arheologice responsabilul de şantier să completeze această fişă şi să o expedieze Direcţiei
Monumente Istorice şi Muzee.
În cazul în care această fişă nu este trimisă Direcţiei Monumente Istorice şi Muzee orice săpătură arheologică preventivă
sau de salvare în respectivul sit arheologic sau o altă săpătură preventivă sau de salvare organizată de responsabilul de şantier care
nu respectă această cerinţă nu vor mai fi autorizate.
Fişele tehnice vor fi trimise obligatoriu atât în format electronic la adresa sapsalv@ cimec.ro cât şi pe hârtie (cu semnătura
responsabilului de şantier). Aceste fişe pot fi descărcate electronic de la adresa http://archweb.ei mec. ro/formu lare.hlm

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FIŞEI TEHNICE PENTRU SĂPĂTURĂ DE SALVARE/PREVENTIVĂ
Numele situ lui: se completează denumirea situ lui arheologic, inclusiv denumirea punctului sau a toponim ului
Cod RAN: codul sitului arheologic (conform cu autorizaţia de săpătură de salvare)
Nr. autorizaţie: numărul autorizaţiei de săpătură de salvare
Localizare administrativă: se completează numele localităţii (satului), comuna, judeţul, adresa (în cazul unor cercetări în mediu
urban) sau repere importante (în cazul unor cercetări în mediu rural)
Cauza cercetării: construcţie locuinţă, lucrări edilitare, lărgire drum etc.
lnvestitor:numele firmei sau a proprietarului terenului care solicită cercetarea sau supravegherea
Data inceperii cercetării: data începerii cercetării arheologice
Nr. contract: se completează numărul contractului şi data la care acesta a fost încheiat între Beneficiar şi Prestator
Valoare contract: se completează cuantumul sumei cuvenite Prestatorului conform contractului
Data terminării cercetării: se completează data la care s-a încheiat cercetarea sau supravegherea
Responsabil: se completează numele şi prenumele responsabilului ştiinţific al şantierului şi afilierea sa instituţională
Responsabil de sector: se completează numele şi prenumele responsabilului de sector (în cazul unor şantiere de salvare de mari
dimensiuni) şi afilierea sa instituţională
Descriere tehnică: se completează o scurtă descriere tehnică a săpăturii cuprinzând tehnicile de cercetare şi eviden\ă utilizate,
numărul de secţiuni/carouri, etc.
Suprafaţa afectată de proiect : se completează dimensiunile suprafe\ei afectate de proiect
Suprafaţa cercetată : se completează dimensiunile suprafeţei cercetate
Rezultate: se completează o scurtă descriere a rezultatelor cercetării, indicându-se încadrarea cronologică a descoperirilor,
descrierea minimală a complexelor arheologice în cazul în care au fost identificate şi principalele piese arheologice
descoperite
Nr. Certificat de Eliberare de Sarcină Arheologică: se completează numărul Certificatului de Eliberare de Sarcină Arheologică şi
data la care a fost emis
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Cron ica cercetărilor ar�;ao:�Jgice

d i r R.om â � r a

FIŞA TEHNICĂ DE SĂPĂTURĂ DE SALVAREJPREVENTIVĂ :

Numele sitului :
Cod RAN :
Localizare administrativă:
Cauza cercetării :
Investitor :
Data inceperii cercetării :
Nr. contract:
Valoare contract :
Data prevăzută pentru terminarea cercetării:
Responsabil :
Responsabil de sector :
Colectiv :
Descriere tehnică :

Suprafaţa afectată de proiect :
Suprafaţa cercetată :
Rezultate :

Nr. Certificat de Eliberare de Sarcină Arheologică
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