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CCA Bucureşti 
ciMeC 
CM Arad 
CMB Suceava 
CMIA Bacău 
CMJ Neamt 

' 

CMNM laşi 
CNMCD Târgovişte 
DCCPCN Alba 
DCCPCN Bacău 
DCCPCN Suceava 
DCCPCN Timiş 
DCCPCN Tulcea 
FIB 
HISAR - Cardiff Univ. 
IA laşi 
IAB 
IAIA Ciuj 
ICEM Tulcea 
IEFCB Bucureşti 
IN MI  
ISER Bucureşti 
ISER Cluj-Napoca 
M Brăila 
M Gherla 
M Vrancea 
MA Mangalia 
MAEtn Corabia 
MB Timişoara 
MBM Reşiţa 
MCC 
MCC Hunedoara 
MCDR Deva 
MCG Oltenita 

' 

MCR 
MDJ Călăraşi 
MG Năsăud 
MI Aiud 
MI Sighişoara 
MI Turda 
MINAC 
MJ Argeş 
MJ Botoşani 
MJ Buzău 
MJ Giurgiu 
MJ Gorj 
MJ lalomiţa 
MJ Maramureş 
MJ Mureş 
MJ Satu Mare 

Cron ica cercetărilor arheolog ice din România - campania 2004 

LISTA ABREVIERILOR 

Centrul de Cercetări Antropologice ., Francisc 1. Rainer", Bucureşti 
ciMeC - Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti 
Com plexul Muzeal Arad 
Complexul Muzeal .,Bucovina

"
, Suceava 

Complexul Muzeal . , l ulian Antonescu", Bacău 
Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Piatra Neamţ 
Complexul Naţional Muzeal .,Moldova", laşi 
Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte 
Direcţia pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Alba 
Direcţia pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Bacău 
Direcţia pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Suceava 
Direcţia pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Timiş 
Direcţia pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Tulcea 
Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti 
Scool of History and Archaeology, Cardiff University, UK 
Institutul de Arheologie laşi 
Institutul de Arheologie .,Vasile Pârvan" , Bucureşti 
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei , Cluj-Napoca 
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ,Tulcea 
Institutul de Etnografie şi Folclor .Constantin Brăiloiu

"
, Bucureşti 

Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Bucureşti 
Institutul de Speologie "Emil Racoviţă", Bucureşti 
Institutul de Speologie "Emil Racoviţă", Cluj-Napoca 
Muzeul Brăilei 
Muzeul Gherla 
Muzeul Vrancei, Focşani 
Muzeul de Arheologie ,.Cal latis", Mangalia 
Muzeul de Arheologie şi Etnografie Corabia 
Muzeul Banatului , Timişoara 
Muzeul Banatului Montan, Reşiţa 
Ministerul Culturii şi Cultelor 
Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva 
Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Olteniţa 
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe 
Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi 
Muzeul Grăniceresc Năsăud 
Muzeul de Istorie Ai ud 
Muzeul de Istorie Sighişoara 
Muzeul de Istorie Turda 
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa 
Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti 
Muzeul Judeţean Botoşani 
Muzeul Judeţean Buzău 
Muzeul Judeţean Giurgiu 
Muzeul Judeţean Gorj, Târgu Jiu 
Muzeul Judeţean lalom iţa, Slobozia 
Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare 
Muzeul Judeţean Mureş, Târgu Mureş 
Muzeul Judeţean Satu Mare 
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MJ Teleorman 
MJERG Caransebeş 

MJI Braşov 
MJIA Prahova 
MJIA Zalău 
MM Câmpulung 
MM Huşi 
MMB 
MNB Sibiu 
MNIR 
MNIR· CNCP 

MNIT 
MNUAI 
MO Carei 
MO Craiova 
MRPF Turnu Severin 
MTC Oradea 
OSPA Suceava 
UAIC laşi 
UAIM Bucureşti 
UBB Cluj 
UCDC Bucureşti 
UDJ Galaţi 
ULB Sibiu 
UMK laşi 
UA Bucureşti 

Univ. Alba Iulia 
Univ. Alba Iulia • lAS 

Univ. Bucureşti 
Univ. Craiova 
Univ. Oradea 
Univ. Piteşti 

Univ. Reşiţa 
Univ. Tg. Mureş 
UO Constanţa 
USH Bucureşti 
UŞtcM Suceava 
UV Târgovişte 
UV Timişoara 

Cronica cercetărilor arheologice din România- campania 2004 

Muzeul Judeţean Teleorman, Alexandria 
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 Arheologie Zalău 
Muzeul Municipal Câmpulung 
Muzeul Municipal Huşi 
Muzeul Municipiului Bucureşti 
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu 
Muzeul Naţional de Istorie a României 
Muzeul Naţional de Istorie a României - Centrul Naţional de Cercetări 
Pluridisci pl inare 
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 
Muzeul Naţional al Uniri i ,  Alba Iulia 
Muzeul Orăşenesc Carei 
Muzeul O lteniei, Craiova 
Muzeul Regiunii Porţile de Fier, Drobeta-Turnu Severin 
Muzeul Ţării Crişuri lor, Oradea 
Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice, Suceava 
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza

"
, laşi 

Universitatea de Arhitectură " Ion Mincu" , Bucureşti 
Universitatea .Babeş - Bolyai" , Cluj-Napoca 
Universitatea Creştină " Dimitrie Cantemir'' , Bucureşti 
Universitatea Dunării de Jos, Galaţi 
Universitatea "L ucian Blaga

"
, Sibiu 

Universitatea "Mihail Kogălniceanu
"
, laşi 

Universitatea de Artă Bucureşti 

Universitatea " 1 Decembrie 1 91 8" Alba Iulia 
Universitatea " 1 Decembrie 1 91 8" Alba Iulia - Institutul de Arheologie 
Sistemică 
Universitatea Bucureşti 
Universitatea Craiova 
Universitatea Oradea 
Universitatea Piteşti 

Universitatea " Eftimie Murgu" , Reşiţa 
Universitatea 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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Cmn1cu :::ercetcmlor arlleolouice riin Roma111a - Ci11llpi1nla 2CJCl<l 

LISTA SITURILOR ARHEOLOGICE 

1 .  Adamclisi, corn. Adamclisi, jud. Constanţa [Tropaeum Traiani] 
2. Adâncata, corn . Adâncata, jud. Suceava 
Punct: lmaş 
3. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Dacilor, nr. topo 69/2 (proprietar Francisc Carol Mezei) 
4. Alba Iu lia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Dacilor, nr. topo 69/4 (proprietar Francisc Carol Mezei) 
5. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Dacilor, nr. 41 (proprietar Ion Olteanu) 
6. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Dacilor, nr. topo A.71 (proprietar Vlademir Străjan) 
7. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Ferdinand 1, nr. 20 (Congregaţia Sf. Iosif) 
8. Alba Iu l ia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Gemenilor, nr. 26 (proprietar Marinela Cerbu) 
9. Alba Iu lia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Gemenilor, nr. topo 238/1 5/2 (proprietar Ion Iancu) 
1 0. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Gemeni lor, nr. topo 240/34/1 (proprietar Valerica Mannig) 
1 1 .  Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Gemenilor, nr. 2A (proprietar Ioan Călin Rus) 
1 2. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Gl inca, nr. 1 4A (proprietar Vasile Marina) 
1 3. Alba Iu l ia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Regiment V Vânători, nr. topo 244/3/23/1 (proprietar Anghel Cristea) 
1 4. Alba Iu l ia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Regiment V Vânători, nr. 88 (proprietar Lucian Manea) 
1 5. Alba Iu lia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Dacilor, nr. topo238/1 (proprietar Ciprian Hai )  
1 6. Alba Iu lia, jud. Alba 
Punct: Lumea Nouă (proprietatea Bogdan) 
17. Alba Iulia, jud. Alba 
Punct: Catedrala romane-catolică "Sf. Mihail" 
1 8. Alba Iulia, jud. Alba 
Punct: Str. Mihai Viteazu, nr. 21 (Palatul Episcopiei romane-catolice) 
1 9. Alba Iulia, jud. Alba 
Punct: Str. Brânduşei (teren Ioan Bodea) 
20. Alba Iul ia, jud. Alba [Apulum 1 1] 
Punct: Str. Brânduşei/Lalelelor (proprietar Ioan Viorel Buda) 
21 . Alba Iulia, jud. Alba [Apulum 1 1] 
Punct: Dealul Furcilor, str. Izvor f.n. (proprietatea Trifon) 
22. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum 1 1] 
Punct: Dealul Furcilor, str. Lalelelor (proprietar Florin Gabriel Mihăi lescu) 
23. Alba Iulia, jud.Aiba [Apulum 1 1] 
Punct: Str. Izvorului f.n. (proprietar Dumitru Gheţe) 
24. Alba Iu l ia, jud. Alba [Apulum 1 1] 
Punct: Str. Izvorului , nr. 2A (proprietar Mircea Sabău Tătar) 
25. Alba Iu l ia, jud.Aiba [Apulum 1 1] 
Punct: Str. Lalelelor f.n. (proprietar Ana Stanciu) 
26. Alba Iul ia, jud. Alba [Apulum I l] 
Punct: Str. Brânduşei, nr. topo 4353/2/1 /2/1/3/1 (proprietar Alexandru Antal) 
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Cronica cercetărilor arheoloeJrce cJrn Rom;1r11a- camp<mra 2004 

27. Alba I u lia, jud.Aiba [Apulum 11] 
Punct: Str. Crişanei f .n .  
28 .  Alba Iulia, jud. Alba [Apulum 11] 
Punct: B-dul Republicii (SC 0 1  AUTO SRL) 
29. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum 11] 
Punct: str. Septimius Severus f.n. (proprietatea Ciufudean) 
30. Alba Iu l ia, jud. Alba (Apulum] 
Punct: Sanctuarul Liber Pater 
31 . Alba Iu lia, jud. Alba 
Punct: Str. Clujului , f.n. 
32 . Alba Iu lia, jud. Alba 
Punct: Societatea "Monolit" 
33. Albeşti, corn. Albeşti, jud. Constanţa 
Punct: Cetate 
34. Aliman, corn. Aliman, jud. Constanţa 
Punct: Adâncata 1 ,  Adâncata 1 1 ,  Tumul 
35. Ardeu, corn. Balşa, jud. Hunedoara 
Punct: Cetăţuie (Cetăţeauă) 
36. Augustin, com. Ormeniş, jud. Braşov 
Punct: Tipia Ormenişului 
37. Babadag, jud. Tulcea 
Punct: Dealul Cetăţuia 
38. Babadag, jud. Tulcea 
Punct: str. Fabricii, nr. 2 
39. Babadag, jud. Tulcea 
Punct: Autogară 
40. Baia, com. Baia, jud. Tulcea 
Punct: Staţia de epurare 
41 . Baziaş, corn. Socol , jud. Caraş-Severin 
Punct: Mănăstirea Baziaş 
42. Bălţata, corn. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău 
Punct: La Moviliţă (Între Bălţaţi) 
43. Bărăbanţ, mun. Alba Iu lia, jud. Alba 
Punct: La Fermă 
44. Bâzdâna, com. Calopăr, jud. Dolj 
Punct: La Cetate 
45. Beclean, jud. Bistriţa-Năsăud 
Punct: Dea!:.� l Bileag 
46. Blejoi, com. Blejoi, jud. Prahova 
47. Bonţida, com. Bonţida, jud. Cluj 
Punct: Castelul Banffy 
48. Bordeşti , com. Bordeşti, jud. Vrancea 
Punct: fosta Mănăstire "Adormirea Maicii Domnului" 

49. Borduşani, com. Borduşani, jud. lalomiţa 
Punct: Popină 
50. Braşov, jud. Braşov 
Punct: Piaţa Enescu, nr. 1 1  bis 
5 1 .  Bucecea, com. Bucecea, jud. Botoşani 
Punct: Biserica Pustie 
52. Bucium, com. Bucium, jud. Alba 
53. Bucşani, com. Bucşani, jud. Giurgiu 
Punct: microzona Bucşani 
54. Bucu, com. Bucu, jud. lalomiţa 
Punct: Pochină 
55. Bucureşti 
Punct: Mi litari-Câmpul Boja 
56. Bucureşti 
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Cr-onica cercetarilor arheologice cii1l Rumc=micl- camp:=Hlli-1 2CJ[Jii 

Punct: Calea Victoriei, nr. 37 B - fundaţi ile Hanului Fi laret 
57. Bucureşti 
Punct: Calea Victoriei, nr. 37 B, fundaţii le Teatrului Naţional 
58. Bucureşti 
Punct: Calea Victoriei, nr. 9 şi str. I lfov, nr. 5 
59. Bumbeşti Jiu, jud. Gorj 
Punct: Gară 
60. Bumbeşti Jiu, jud. Gorj 
Punct: Vârtop 
61 . Capidava, corn. Topalu ,  jud. Constanţa [Capidava] 
62. Capidava, corn . Topalu, jud. Constanţa 
Punct: La Bursuci 
63. Caransebeş (cart ier Balta Sărată) , jud. Caraş-Severin 
Punct: Câmpul lui Poşta, Poligon mil itar 
64. Călugăreni, corn. Eremitu, jud. Mureş 
Punct: Castrul roman 
65. Căscioarele, corn. Căscioarele, jud. Călăraşi 
Punct: O -aia parte 
66. Căşeiu, corn. Căşeiu, jud. Cluj [Samum] 
Punct: Cetăţele 
67. Câmpulung, jud. Argeş 
Punct: Mănăstirea Negru Vodă, str. Negru Vodă, nr. 64 
68. Cârlomăneşti, corn. Verneşti, jud. Buzău 
Punct: Cetăţuia 
69. Cârlomăneşti, corn. Verneşti, jud. Buzău 
Punct: La Arman 
70. Ceplea, corn. Plopşoru, jud. Gorj 
Punct: Valea Satului 
71 . Cerişor, corn. Lelese, jud. Hunedoara 
Punct: Peştera de la Cauce 
72. Cetea, corn. Galda, jud. Alba 
Punct: La Pietri 
73. Cheia, corn. Târguşor ,  jud. Constanţa 
Punct: Vatra satului 
74. Chelmac, corn. Conop, jud. Arad 
Punct: Cetate 
75. Chişlaz, corn. Chişlaz, jud. Bihor 
Punct: Lângă sat 
76. Chitila, corn. Chitila, jud. Ilfov 
Punct: Fermă 
77. Ciocadia, corn. Bengeşti-Ciocadia, jud. Gorj 
Punct: Codrişoare 
78. Cioroiu Nou, corn. Cioroiaşi, jud. Dolj 
79. Constanţa, jud. Constanţa [Tomis] 
Punct: Str. Traian/Bd. Marinarilor 
80. Corabia, jud. Olt [Sucidava] 
Punct: Celei 
81 . Cornetu, corn . Cornetu, jud. I lfov 
Punct: Cariera de pietriş 
82. Costişa, corn . Costişa, jud. Neamţ 
Punct: Cetăţuia 
83. Covasna, jud. Covasna 
Punct: Cetatea Zânelor 
84. Creţeşti, corn . Creţeşti, jud. Vaslui 
Punctul :  La Intersecţie 

85. Crişeni, corn . Crişeni, jud. Sălaj 
Punct: Orăşel 
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Cronica cercetz-nilor arlleciO\JiCE' ci1n Romania- campania 2004 

86. Dalboşeţ, corn . Dalboşeţ, jud. Caraş-Severin 
Punct: Dragomireana 
87. Dealu Mare, corn . Vălişoara, jud. Hunedoara 
Punct: Ruşti 
88. Desa, corn . Desa, jud. Dolj 
Punct: Castraviţa, La Ruptu ră 
89. Deva, jud. Hunedoara 
Punct: Cetate 
90. Dorohoi, jud. Botoşani 
Punct: Vatra târgu lu i - Biserica "Sf. Nicolae" 

91 . Dudeştii Vechi, corn . Dudeştii Vechi, jud. Timiş 
Punct: Movila lu i Deciov (Ostelep) 
92. Enisala, corn . Sarichioi, jud. Tu lcea 
Punct: Palanca 
93. Enisala, corn . Sarichioi, jud. Tu lcea 
Punct: Centru l  satu lu i ,  La Biserică 
94. Ernei, corn . Ernei, jud. Mu reş 
Punct: Carieră 
95. Ersig, corn . Vermeş, jud. Caraş-Severin 
96. Feteşti , corn Adâncata, jud. Suceava 
Punct: La Schit 
97. Focşani, jud. Vrancea 
Punct: Biserica Donie (Biserica "Adormirea Maicii Domnu lu i" )  
98. Focşani, jud. Vrancea 
Punct: Biserica "Sf. Împăraţi" 

99. Frumuşeni, corn . Frumuşeni, jud. Arad 
Punct: Fântâna Tu rcu lu i 
1 00. Fu lgeriş, corn . Pânceşti, jud. Bacău 
Punct: Dealu l Fu lgeriş/La 3 cireşi 
1 01 .  Galaţi, jud. Galaţi 
Punct: Cartier Dunărea 
1 02. Garvăn, corn . Jiji la, jud.Tu lcea [Dinogetia] 
1 03. Gătaia, corn . Gătaia, jud. Timiş 
Punct: Biserica "Sfântu Gheorghe" 

1 04. Gârla Mare, corn . Gârla Mare, jud. Mehedinţi 
Punct: Villa rustica 
1 05. Geoagiu , corn . Geoagiu , jud. Hunedoara 
Punct: Cetatea Urieşilor - Cigmău 
1 06. Geoagiu , corn . Geoagiu , jud. Hunedoara 
Punct: Biserica Rotondă 
1 07. Gherghiţa, corn . Gherghiţa, jud. Prahova 
Punct: Velcovici 
1 08. Giu rgeni, corn . Giurgeni, jud. lalomiţa [Oraşu l de Floci] 
Punct: Grind nr. 3 - Avicola, Grind nr. 9 
1 09. Grădiştea Coslogeni , corn . Dichiseni, jud. Călăraşi 
Punct: La Clinci 
1 1  O. Grădiştea de Munte, corn . Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara [Sarmizegetusa Regia] 
Punct: Dealu l Grădiştii 
1 1 1 .  Gurghiu , corn. Gu rghiu , jud. Mureş 
Punct: Cetatea Gu rghiu 
1 1 2. Hârşova, jud. Constanţa [Carsium] 
Punct: Cetate 
1 1 3. Hârşova, jud. Constanţa 
Punct: Tell 
1 1 4. Hereclean, corn . Hereclean, jud. Sălaj 
Punct: Dâmbu' Iazu lu i  (Zalău-Ş imleu Silvaniei, km: 9.750-9.925) 

1 1 5 .  Hereclean, corn . Hereclean, jud. Sălaj 
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Punct: La Toduţ (Zalău- Şimleu Silvaniei Km .  9. 100 - 9.300) 
1 1 6. Hoiseşti, corn. Dumeşti, jud. laşi 
Punct: La pod 
1 17. Hunedoara, jud. Hunedoara 
Punct: Grădina Castelului -Platou 
1 1 8. Hunedoara, jud. Hunedoara 
Punct: Castelul Corvinilor (Î nchisoarea Castelului) 
1 1 9. Hunedoara, jud. Hunedoara 
Punct: Dealul Sânpetru 
1 20 .  ledera, corn. ledera, jud. Dâmboviţa 
Punct: Cetăţuia 
1 21 .  lsaccea, jud. Tulcea 
Punctul: Suhat 
1 22. lsaccea, jud. Tulcea [ Noviodunum] 
Punct: Cetate 
1 23. lsaiia, corn. Răducăneni ,  jud. laşi 
Punct: Balta Popii 
1 24. Istria, corn. Istria, jud. Constanta [Histria] 
1 25. Însurăţei, jud. Brăila 

· 

Punct: Popina 1, Popina 11 
1 26. Jac, corn. Greaca, jud. Sălaj [ Porolissum] 
Punct: Pomet - forum 
1 27. Jijila, corn. Jijila, jud. Tulcea 
Punct: Cetăţuie 
1 28. Jupa, corn. Jupa, jud. Caraş-Severin [Tibiscum] 
Punct: Zidină 
1 29. Jurilovca, corn. Jurilovca, jud. Tulcea [Orgame/Argamum] 
Punct: Capul Dolojman 
1 30. Jurilovca, corn. Jurilovca, jud. Tulcea 
Punct: Insula Bisericuţa 
1 31 .  Lapoş, corn. Lapoş, jud. Prahova 
Punct: Poiana Roman 
1 32. Lăpuş, corn. Lăpuş, jud. Maramureş 
Punct: Podanc, Gura Tinoasei 
1 33. Luncani, corn. Boşorod, jud. Hunedoara 
Punct: Piatra Roşie 
1 34. Luncaviţa, corn. Luncaviţa, jud. Tulcea 
Punct: Cetăţuia 
1 35. Lupu, corn. Cergău, jud. Alba 
Punct: Cimitirul nou 
1 36. Mahmudia, corn. Mahmudia, jud. Tulcea [Salsovia] 
Punct: La Cetate 
1 37. Malaya Kopanya, ob. Zakarpatia, raionul Vinogradov, Ucraina 
1 38. Mangalia, jud. Constanţa 
Punct: str. Muncitorului , nr. 10 
1 39. Mangalia, jud. Constanţa 
Punct: Necropola tumulară 
1 40. Mangalia, jud. Constanţa [Callatis] 
Punct: str. General Vârtejanu, nr. 4 
1 41. Mangalia, jud. Constanţa [Callatis] 
Punct: str. Munteniei (cartierul Colonişti) 
1 42. Mangalia, jud. Constanţa [Callatis] 
Punct: str. Horea, Cloşca şi Crişan, nr. 3 
1 43. Margine, corn. Abram, jud. Bihor 
Punct: Natu 
144. Margine, corn. Abram, jud. Bihor 
Punct: Poini (Sinica) 
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145. Margine, corn . Abram, jud. Bihor 
Punct: Valea Tăniei (Autostrada Borş-Braşov, km. 1 9+200-1 9+400) 
146. Măgura, corn . Măgura, jud. Teleorman 
Punct: Buduiasca, TELEOR 003 
1 47. Mălăieştii de Jos, corn . Dumbrăveşti , jud. Prahova 
Punct: La Mornel 
1 48. Măriuţa, corn . Belciugatele, jud. Călăraşi 
Punct: La Movilă 
1 49. Mehadia, corn . Mehadia, jud. Caraş Severin 
Punct: Cetate 
1 50. Micloşoara, oraş Baraolt, jud. Covasna 
Punct: Castelul Kâlnoki 
1 51. Miercurea Sibiulu i ,  jud. Sibiu 
Punct: Petriş, Luncă 
1 52. Mitoc, corn . Mitoc, jud. Botoşani 
Punct: Valea Izvorului 
1 53. Moigrad-Porolissum, corn Mirşid, jud. Sălaj [ Porolissum] 
Punct: Pomet 
1 54. Murighiol , corn . Murighiol, jud. Tulcea [ Halmyris] 
1 55.  Năeni , corn . Năeni , jud. Buzău 
Punct: Zănoaga 
1 56. Nufăru, corn . Nufăru, jud. Tulcea 
Punct: Trecere bac 
1 57. Oarda (Limba), mun. Alba Iu l ia, jud. Alba 
Punct: Şesu Orzii 
1 58. Olteni, corn . Bodoc, jud. Covasna 
Punct: Cariera de nisip, Tag 
1 59. Orăştie, jud. Hunedoara 
Punct: Dealul Pemilor - X2 
1 60. Ostrov, corn . Ostrov, jud. Constanţa [Durostorum] 
Punct: Ferma 4 
1 61 .  Ostrov, corn . Ostrov, jud. Constanţa 
Punct:

· 
Păcuiul lui Soare 

1 62. Pantelimon, corn . Pantelimon, jud. I lfov 
1 63. Pantelimon, corn . Pantelimon, jud. Constanţa [ Uimetum] 
Punct: Cetate 
1 64. Pătroaia-Vale, corn . Crângurile, jud. Dâmboviţa 
1 65.  Pâncota, jud. Arad 
Punct: Cetatea turcească 
1 66. Pericei, corn . Pericei, jud. Sălaj 
Punct: Keler tag 
1 67. Pericei, corn . Pericei, jud. Sălaj 
Punct: Darvas 
1 68. Pericei, corn . Pericei, jud. Sălaj 
Punct: Polyas-Debre Tag 
1 69. Piatra-Neamţ, jud. Neamţ 
Punct: Poiana Cireşului 
1 70. Pietrele, corn . Băneasa, jud. Giurgiu 
Punct: Gorgana 
1 71. Pietroasa Mică, corn . Pietroasele, jud. Buzău 
Punct: Gruiu Dării 
172. Pietroasele, corn . Pietroasele, jud. Buzău 
Punct: SCVV Pietroasa- Necropola 2, Valea Bazinului , Edificiul cu hypocaust 
173. Pietrosu, corn . Costeşti, jud. Buzău 
Punct: La Arman 
1 74. Platoneşti , corn . Platoneşti, jud. lalomiţa 
Punct: Platoul Hagieni - Valea Babii 
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1 75. Plosca, corn. Bistreţ, jud. Dolj 
Punct: Cabana de metal 
1 76. Poduri, corn. Poduri, jud. Bacău 
Punct: Dealu l Ghindaru 
1 77. Poiana, corn. Tăuteu , jud Bihor 
Punct: La Pădu re 
1 78. Pruniş, corn. Ciu rila, jud. Cluj 
Punct: La Cruce 
1 79. Racoş, corn. Racoş, jud. Braşov 
Punct: Piatra Detunată (Durdu ia) 
1 80 .  Radovanu , corn. Radovanu , jud. Călăraşi 
Punct: Gorgana a doua 
181 .  Rapoltu Mare, corn. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara 
Punct: Măgura Uroiu lu i 
1 82. Răcarii de Jos, corn. Brădeşti, jud. Dolj 
1 83. Răducăneni, corn. Răducăneni, jud. laşi 
Punct: Bâzga - Cetăţu ie 
1 84. Reşiţa, jud. Caraş Severin 
Punct: Moroasa 
1 85. Rogova, corn. Rogova, jud. Mehedinţi 
Punct: La cazărmi 
1 86. Roşcani, corn. Dobra, jud. Hunedoara 
Punct: Biserica "Buna Vestire" 
1 87. Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba 
Punct: Pârâu l  Porcu lu i!Tău l  Secu i lor 
1 88. Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba [Aibu rnus Maior] 
Punct: Jig-Piciorag 
1 89. Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba [Aibu mus Maior] 
Punct: Ţarina - Zona Kapolna 
1 90 .  Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba [Aiburnus Maior] 
Punct: Tău Anghel 
1 91 .  Ruginoasa, corn. Ruginoasa, jud. laşi 
Punct: Dealu l Drăghici 
1 92. Sarmizegetusa, corn. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara [ Uipia Traiana Sarmizegetusa] 
1 93. Sarmizegetusa, corn. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara [ Uipia Traiana Sarmizegetusa] 
Punct: La Cireş - Necropola estică 
1 94. Satu Barbă, corn Abram, jud. Bihor 
Punct: Groapa de animale 
1 95.  Săcelu , com.Săcelu , jud. Gorj 
Punct: Gru i ,  Tu riţa 
1 96. Sânnicolau Mare, jud. Timiş 
Punct: Selişte 
1 97. Sântimbru ,  corn. Sântimbru ,  jud. Alba 
Punct: Biserica Reformată 
1 98. Scânteia, corn. Scânteia, jud. laşi 
Punct: Dealu l Bodeştilor/La Nuci 
1 99. Sebeş, jud. Alba 
Punct: Hale de producţ ie foreze şi structuri metalice 
200 . Sibiu ,  jud. Sibiu 
Punct: Biserica Azilu lu i 
20 1 .  Sibiu ,  jud. Sibiu 
Punct: Piaţa Huet 
202. Sibiu ,  jud. Sibiu 
Punct: str. Avram Iancu, nr. 1 1  
203. Sibiu , jud. Sibiu 
Punct: Casa din Piaţa Mare, nr. 2-4 
204. Sibiu , jud. Sibiu 
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Punct: Piaţa Mică 
205. Sighişoara, jud. Mureş 
Punct: Dealu Viilor, necropolă 
206. Siret, jud. Suceava 
Punct: Dealu l Ru ina 
207. Slatina Timiş, corn . Slatina Timiş, jud. Caraş Severin 
Punct: Şăs 
208. Slava Rusă, corn . Slava Cercheză, jud. Tu lcea [ lbida] 
Punct: Cetatea Fetei 
209. Steierdorf (oraş Anina), jud. Caraş Severin 
Punct: Peştera Hoţilor (La Hoţu' ) 
21 0. Steierdorf (oraş Anina), jud. Caraş Severin 
Punct: Peştera cu Oase 
21 1 .  Stelnica, corn . Stelnica, jud. lalomiţa 
Punct: Grădiştea Mare 
2 12. Suceava, jud. Suceava 
Punct: Curtea domnească 
213. Sultana, corn Mănăstirea, jud. Călăraşi 
Punct: Valea Orbu lu i  
2 14. Sultana, corn Mânăstirea, jud. Călăraşi 
Punct: Malu Roşu 
215 .  Şeuşa, corn . Ciugud, jud. Alba 
Punct: Gorgan 
2 16. Şoimeni (Ciomortan - Csikcsomortan), corn . Păuleni-Ciuc, jud. Harghita 
Punct: Dealu l Cetăţii (Vardomb) 
2 17. Tauţ, corn . Tauţ, jud. Arad 
Punct: Cetatea Tu rcească 
218 .  Tăşnad, jud. Satu-Mare 
Punct: Sere 
219 .  Tâ rgşoru Vechi, corn . Tâ rgşoru Vechi ,  jud. Prahova 
Punct: La Mănăstire 
220. Tâ rgu Frumos, jud. laşi 
Punct: Baza Pătu le 
221 . Tâ rgu Mureş, jud. Mureş 
Punct: Cetate 
222. Tâ rgu Trotuş, corn. Tâ rgu Trotuş, jud. Bacău 
Punct: Ţarna Nouă  
223. Teiuş ,  jud. Alba 
Punct: Cetăţu ie 
224. Teliţa, corn . Frecăţei, jud. Tu lcea 
Punct: Valea Morilor - La Hogea 
225. Teregova, corn . Teregova, jud. Caraş Severin 
Punct: La Hideg (La Luncă) 
226. Tilişca, corn . Tilişca, jud. Sibiu 
Punct: Dealu l Căţănaş 
227. Tu lcea, jud. Tu lcea [Aegyssus] 
Punct: Str. Surorilor, nr. 1 6  
228. Tu rcoaia, corn. Tu rcoaia, jud. Tu lcea [Troesmis] 
Punct: lgliţa 
229. Tu rda, jud. Cluj [ Potaissa] 
Punct: Dealu l Cetăţii 
230. Tu ria, corn. Turia, jud. Covasna 
Punct: Castelu l Apor 
231 . Ţaga, corn . Ţaga, jud. Cluj 
Punct: Baza Arheologică 
232. Ţaga, corn . Ţaga, jud. Cluj 
Punct: Valea Mileu lu i  
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233. Ţibrinu , corn. Mircea Vodă, jud. Constanţa 
Punct: La Lac 
234. Urlaţi, jud. Prahova 
Punct: La Câmp {La Islaz) 
235. Urziceni, corn . Urziceni, jud. Satu Mare 
Punct: Vamă 
236. Valea Cetăţu ia, corn. Cetăţeni, jud. Argeş 
Punct: Cetăţu ia 
237. Valea Crişu lu i ,  corn. Valea Crişu lu i ,  jud. Covasna 
Punct: Castelu l Ka lnoki 
238. Vaslu i , jud. Vaslu i 
Punct: Cu�ile Domneşti 
239. Vălişoara, corn . Săvădisla,- jud. Cluj 
Puncte: Şesu l Vălişoarei, Dâmbu l  Cioatinilor, Oarză 
240. Vărădia, corn. Vărădia, jud. Caraş-Severin 
Punct: Pustă 
241 . Vârtopu , corn. Ciuperceni, jud. Gorj 
Punct: Vârtoapele 
242. Veţel, corn . Veţel, jud. Hunedoara [Micia] 
Punct: Aşezare civilă, SE Amfiteatru 
243. Vlaha, corn. Săvădisla, jud. Cluj 
Punct: Autostrada Borş-Braşov, tronson 28 , km 42+200 - 45+000 
244. Vlădeni, corn. Vlădeni, jud .  lalomiţa 
Punct: Popina Blagodeasca 
245. Volovăţ, corn . Volovăţ, jud. Suceava 
Punct: Biserica Veche 
246. Zalău , jud. Sălaj 
Punct: Valea Mâţii - Dealu l Lupu lu i 
247. Zalău ,  jud. Sălaj 
Punct: Crecuţa - Fânaţe 
248. Zăbrani, corn . Zăbrani, jud. Arad 
Punct: Dealu l Pietrei 
249. Zimnicea, jud. Teleorman 
Punct: Cetate 
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1 .  Adamclisi, corn. Adamclisi, jud. Constanţa 
[Tropaeum Traiani] 
Cod sit: 60892.08 
Colectiv: Alexandru Barnea - responsabil (IAB, FIB), 
Cristian Olariu, Margareta Arsenescu, Carol Căpiţă (FIB), 
Mihai Severus Ionescu , Emilian Gamureac (MCC), Valeriu 
Căldare, Eugen Paraschiv (FIB), Ioana Bogdan-Cătăniciu 
(!AIA Cluj) ,  Gheorghe Papuc (MINAC), Monica 
Mărgineanu-Cârstoiu, Adrian Popescu ( IAB), Robert 
Constantin ,  Mihai Ionescu (MA Mangalia), Unda Ellis, Gil 
Si lberstein (Universitatea de Stat din San Francisco), 
studenţi FIB, 14 voluntari din SUA, Marea Britanie, Mexic 

În campania din iulie-august 2004, s-a avut în vedere în 
principal realizarea racordului între cartierul cercetat şi publicat 
de Mihai Sâmpetru şi via forensis din sectorul D. În sectorul A, s
a avut în vedere verificarea cercetărilor geofizice şi 
geomagnetice intreprinse de ing. Florin Scurtu în anul 2000. 

S-a lucrat cu o cifră maximă de 36 de angajaţi, inclusiv 
localnici. Am obţinut din nou sprijin din partea MINAC, a Şcolii 
locale şi a MApN printr-o unitate militară din judeţ (în ultimul ca�. 
împrumut de cort şi mobilier pe termen limitat, contra cost). In 
total, în cursul cercetărilor sistematice întreprinse în acest an ,  a 
fost cercetată o suprafaţă de 392,39 m2. Au fost deschise 1 6  
secţiuni noi; 5 casete noi; 2 sondaje; au fost desfiinţaţi 6 martori 
şi continuată cercetarea în 9 secţiuni . 

După organizarea de şantier de la începutul luni i iul ie, s-a 
atacat, conform programului , un număr restrâns de obiective, 
avându-se in vedere limitarea neprevăzută a fondurilor de 
cercetare şi conservare primară. Notăm in cele ce urmează ca 
raport tehnic datele mai importante din jurnalele de săpături. 

Sector D, basilica D si aria înconjurătoare 
Cristian Olariu ,  Eugen Paraschiv, studenţi FIB 

Obiectivul principal a constat în completarea imaginii 
cartierului adiacent la sudul basilicii D şi, totodată, realizarea 
unui racord cât mai coerent între cartierul cercetat anterior de 
către Mihai Sâmpetru şi situat la N de poarta de E a oraşului şi 
cardo la V. În acest scop, s-a continuat cercetarea in secţiunile 
trasate anterior din sectorul D la S de basilica D: S23, 24, 22, 1 7. 
Totodată, au fost deschise secţiuni noi. Spre E, paralele intre 
ele, S27, 30 şi 33, orientate N-S, de câte 4,75 x 2,35 m şi cu 
martori de câte 1 m între ele, grupate la E de S 17. Spre V, 
paralele între ele, au fost deschise S25, 26 şi 29 (toate cu 
aceeaşi orientare, N-S şi dimensiuni de 5 x 2 m, cu un martor de 
1 m între ele). Spre S, au fost deschise secţiunile S28 
(dimensiuni 9 x 2,5 m, orientare E-V, martor 2 m faţă de S1 8-20), 
S31 (dimensiuni 5 x 2 m, orientare E-V, martor 1 m faţă de 825-
26), 832 (dimensiuni 9 x 2,5 m, orientare E-V, martor 1 m faţă de 
S22-24), 8 35, (dimensiuni 9 x 2,5 m, orientare E-V, martor 2 m 
faţă de S 832), 837 (dimensiuni 5 x 2 m, orientare E-V, martor 1 
m faţă de S31 ) . 

Pentru a se, clarifica situaţia apărută in S18, 19, 20 (în 
legătură cu edificiul descoperit in campania din anul 2003), s-a 

1 5  

deschis secţiunea 828, la S de precedentele, orientată E-V, de 9 
x 2,5 m. Aici, in carou! 3, in partea de V a secţiunii, s-au conturat 
resturile unui pavaj din ţiglă şi cărămidă, foarte prost păstrat, 
apărut la -0,36 m. În carourile 2-3 s-a descoperit continuarea 
zidului din S20, cu o lăţime de 0,9 m. În imediata apropiere, în 
carou! 2, la doar -0,22 m, a fost reperat şi curăţat cu grijă un 
nivel de călcare format din pământ cenuşiu bine tasat, legat de 
zidul edificiului mai sus men�onat. Tot acolo, la -0,4 m, a apărut 
o monedă de bronz romană târzie, încă neidentificată. 

În partea de V a sectorului s-au trasat şi deschis trei secţiuni 
paralele, S25, 26 şi 29, orientate N-S şi de câte 5 x 2 m, cu 
martori de câte 1 m intre ele. Ele se leagă de scopul notat ceva 
mai inainte, completând informaţia necesară pe măsura 
avansului cercetării arheologice. 

Din stratul vegetal al 825 s-a recuperat un fragment de pipă 
ceramică turcească, arătând cel puţin vizitarea vestigiilor de aici 
pe la inceputul epocii moderne, potrivit datării acestei piese. De 
la acelaşi nivel a fost identificat un zid antic târziu orientat aprox. 
N-8, lat de 0,7 4 m in acel punct şi apa�inând aceluiaşi edificiu 
din care face parte zidul observat in profilul de S al secţiunii . 

În vederea elucidării altor situaţii apărute în campania din 
2003, cercetarea a continuat şi in secţiunile deschise atunci, mai 
exact S23, 24, 22, 1 7. în cea din urmă s-a reperat continuarea 
zidului din S27, in partea de S a secţiunii. Tot acolo, la -1 ,09 m, 
a fost recuperată o amforă intregi bilă ş i  fragmente de fier in curs 
de prelucrare. Este o dovadă in plus pentru existenţa deja 
semnalată la S de basilica D a unui cartier de ateliere cu 
locuintele aferente. 

În
' 
822, la -0,6 m, s-a identificat un nivel de călcare din 

acelaşi pământ cenuşiu. în S23, la -Q-0,49 m, in urma înlăturării 
stratului de dărâmături, a apărut un zid care este continuarea 
celui din S24. în aceeaşi secţiune, la -0,72 m, a fost reperat şi 
inregistrat un nivel de călcare din pământ cenuşiu, bine tasat, 
după ce la -0,34 m apăruse o monedă de bronz (încă greu de 
identificat). 

La 8 de 822-24 s-a deschis S32, orientată E-V, de 9 x 2,5 
m. Nivelul ultim de locuire a apărut aici chiar din stratul vegetal, 
format fiind, ca în cazurile de mai sus, dintr-un pământ cenuşiu 
bine tasat Aşa cum se constată în acest punct, acest nivel 
suprapune un altul, pe care, aici, s-a descoperit o monedă care 
confirmă situaţii precedente, in cazul de faţă datând de la lustin 
al li-lea, din anul 577. 

La S de S32, a fost deschisă o sectiune paralelă, S35, 
orientată E-V, cu dimensiunile de 9 x 2,5

· 
m. Între cele două 

secţiuni a fost lăsat un martor de 2 m. Aici, sub stratul vegetal, a 
fost descoperit un zid orientat N-8. De asemenea, în carou! 3, în 
partea de 8, a fost identificat un alt zid, orientat cea. E-V, iar in 
carou! 2, la -0,4 m, a fost descoperit un nivel de călcare, format 
din pământ de culoare cenuşie, bine tasat. 

În acest sector, cercetarea va continua pentru determinări 
planimetrice şi stratigrafice, urmând ca spre final să fie selectat 
perimetrul ce va fi destinat prioritar conservării primare. 

Au fost efectuate cercetări şi în partea de N a basilicii D, în 
vederea realizării de măsurători de către arh. Monica 
Mărgineanu-Cârstoiu. Aici, au fost deschise mai multe casete şi 
secţiuni. Astfel, au fost deschise C41 ,  cu dimensiunile 2 x 2 m. 
Apoi, C42, orientată E-V, cu dimensiunile 3,45 x 1 ,7 m. Aici, la -
0,33 m, au fost descoperiţi mai mulţi tubu/i, orientaţi E-V, cu 
diametru! de 0, 1 5  m şi lungimea de 0,52 m. Aceştia fac parte 
dintr-o nouă canalizare, folosită probabil după ce sistemul de 
canalizare al cetăţii (din epoca romană timpurie) a fost 
dezafectat. 
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În C43 (orientată N-S şi având dimensiunile de 1 ,5 x 2 m, cu 
un martor de 0,5 m faţă de C41 ) , a fost descoperită continuarea 
zidului prezent in C41 . De asemenea, a fost deschisă încă o 
casetă, C44, orientată N-S, cu dimensiunile 1 ,5 x 2 m, la E de 
C43 şi cu un martor de 0,5 m. Aici, datorită terminării campaniei, 
campaniile viitoare (sperăm) vor elucida situaţiile apărute in 
casetele adiacente. 

În partea de NE a basilicii D, a mai fost deschisă o sectiune 
S39, dimensiuni 1 ,5 x 1 ,5 m, lăsându-se un martor de 1 � fată 
de C6 (aflată la N). Aici, la -Q,96 m, în profilul de S, a fost 
descoperită continuarea zidului tăiat de absidă. 

În colţul de SV al sectorului basilicii D (cu transept) s-au 
trasat noi secţiuni pentru a lămuri unele neclarităţi din campania 
iulie - august 2003. Pe lângă noile secţiuni şi sondaje, s-a 
continuat cercetarea in unele secţiuni deschise in campania 
precedentă. 

Astfel, s-a deschis o nouă sectiune (S25) cu dimensiunile de 
5 x 2 m, la V de S24. Încă din

' 
stratul vegetal, a apărut un 

fragment de pipă turcească, demonstrând vizitarea sitului in 
epoca modernă. Tot in stratul vegetal a fost identificat un zid cu 
grosimea de 70 cm, orientat pe direcţia SSE-NNV, din pietre 
legate cu pământ, aflat intr-o stare bună de conservare. 

O nouă secţiune a fost deschisă la V de S25, denumită S26. 
Dimensiunile noii secţiunii sunt de 5 x 2 m. Sub stratul vegetal, a 
fost identificat un nivel de dărâmătură, apa�inând cel mai 
probabil zidului din secţiunile de la N de S26, cercetate in anii 
anteriori. La o adâncime de -0,4 m au fost descoperite trei 
fragmente de opaiţ şi un fragment de cui din fier, la aceeaşi 
adâncime fiind descoperit in dărâmătură un inel de bronz sub 
formă de za închisă prin suprapunerea capetelor, fără nici o altă 
particularitate. Inelul are un diametru de 21 mm şi o grosime în 
zona de suprapunere a capetelor de cea. 3/4 mm. Tot în S26 a 
fost descoperită, la -0,75 m, o vertebră de peşte prelucrată 
manual. 

Secţiunea S29 cu dimensiunile de 5 x 2 m, a fost deschisă la 
V de S26, paralelă cu aceasta, lăsându-se un martor de 1 m. La 
-0,68 m s-a descoperit o bucată dintr-un chiup (dolium,) iar în 
nivelul de dărâmătură, la -0,75 m s-a găsit un cui de fier. 

De asemenea, a fost decapat martorul dintre S29 şi via 
forensis, pentru a se evidenţia legătura dintre zona nou cercetată 
şi strada decopertată la sfârşitul sec. al XIX-lea şi inceputul sec. 
al XX-lea. În martor a fost identificat încă de la nivelul actual de 
călcare un zid de piatră legat cu pământ pe direcţia N-S ce se 
uneşte cu zidul descoperit in campaniile precedente la N de 
actualele secţiuni. În acest martor, la -0,7 m, s-a găsit un 
fragment de marmură provenit de la o colonetă, probabil un 
picior de masă. 

A fost deschisă o nouă secţiune, S31 , la S de S25, S26 şi 
S29 lăsându-se un martor de 1 m. Noua secţiune are 
dimensiunile de 5 x 2 m şi este orientată E-V. Imediat sub stratul 
vegetal se află un strat de dărâmătură in care s-a descoperit la -
0,1 m un cui de fier. La -0,35 m, in stratul de dărâmătură s-a 
găsit o monedă de bronz aflată intr-o stare de conservare 
precară. De asemenea, in partea de E a secţiunii, sub stratul 
vegetal, a apărut un zid, continuare a celui din S25. 

În cursul desfiinţării martorilor dintre S25-S26, S1 9-S20, au 
mai fost făcute câteva descoperiri, care vin să completeze 
imaginea asupra cartierului aflat la S de basilica D. Astfel , in 
martorul S25-S26, la -D,55 m, au fost descoperite mai multe 
fragmente de dolium, din păcate prea puţine pentru a se încerca 
reconstituirea vasului. De asemenea, la -{),61 m, a fost 
descoperită o cataramă de bronz. 

1 6  

Între descoperirile de obiecte mărunte, se remarcă un număr 
relativ mare de monede, descoperite in situ sau passim, in 
număr de 1 5. Unele dintre ele sunt extrem de utile, ajutând la 
datarea unor nivele de călcare, precum cele din S32, caroul 2, 
aflată la adâncimea de -Q,4 m, pe nivel, sau S34, descoperită la 
-Q,3 m, pe nivel. De asemenea, a fost descoperită o monedă de 
argint, in zona po�ii de S, databilă cel mai probabil pe la 
începutul sec. al 1 1-lea p. Chr. Din păcate, moneda nu este 
extrem de lizibilă. O altă descoperire importantă este cea a unui 
sigiliu de plumb, prost păstrat, aflat la o adâncime de -Q,94 m, 
pe nivel de călcare, in S18. De asemenea, au fost descoperite 
mai multe fragmente de opaiţ, intre care se remarcă cele 
descoperite în S32: in caroul 1 ,  la -Q,2 m, in profilul de S, o 
ansă in formă de cruce, iar in caroul 2, la -Q,4 m, o ansă in 
formă de figurină antropomorfă. 

Sector D, sud-est 
Emilian Gamureac, studenţi FIB 

În campania iulie-august 2004, cercetarea arheologică din 
sectorul D S a avut ca obiectiv principal realizarea unei pă�i din 
racordul dintre cardo (situat spre V) şi cartierul cercetat anterior 
sub coordonarea lui Mihai Sâmpetru (situat spre E). 

Totodată, s-a avut in vedere lărgirea in limita posibilităţilor a 
suprafeţei cercetate, pentru dezvelirea unei pă�i a sectorului D 
la S de basilica cu transept şi de anexele acesteia, descoperite 
în campaniile anterioare. 

Cercetarea arheologică s-a realizat pe de o parte prin 
continuarea unei secţiuni cercetate in campania precedentă 
(S1 7), precum şi prin deschiderea unor noi secţiuni (S27, S30, 
S33, S34, S36 şi S38), orientate pe aliniamentul V-E, situate la 
SE de Basilica D şi de anexele acesteia, urmărindu-se 
stratigrafia şi sistemul edilitar din perioada târzie a funcţionării 
cetăţii Tropaeum Traiani, din zona aflată in imediata vecinătate a 
unei insu/ae (cartierul cercetat anterior de Mihai Sâmpetru). 

Cu excepţia secţiunii S38 a cărei locaţie se află la S, şi care 
este orientată V-E, cu dimensiunile de 5,7 x 2,5 m, celelalte 
secţiuni, intre care au fost păstraţi martori de 1 m, au 
dimensiunile de 4,75 x 2,35 m şi sunt toate orientate N-S. 

În S17, deschisă in anul anterior, s-a trecut la curăţirea şi 
adâncirea acesteia, pentru clarificarea unor aspecte legate de 
stratigrafia acestei zone a cetăţii şi de legătura cu celelalte 
secţiuni. Situaţia din această secţiune se prezintă astfel: zid din 
piatră legat cu pământ, orientat E-V, care face parte din latura 
unei clădiri de dimensiuni destul de mari, cu lătimea de± 0,7 m 
(surprins şi in secţiunile imediat următoare S27, S30 şi S38) şi 
care se află situat in profilul de S al secţiunii, cu elevaţia de până 
la nivelul vegetal actual. Acesta taie cu ocazia construirii lui un 
alt zid anterior, lat de 0,6 m, orientat N-S, care face parte dintr-o 
clădire cu destinaţie necunoscută, şi a cărui elevaţie este de 
până la -1 ,02 m. De asemenea, stratigrafia prezintă un ultim 
nivel de călcare la -Q,78 m, sub care se află un nivel gros de 
dărâmătură. Anterior acesteia, a fost surprins un alt nivel de 
călcare, din pământ albicios cu slabe urme de arsură, aflat la -
0,99 m. De asemenea, in colţul de NV al S17 a fost descoperită 
o amforă romană fragmentară, la adâncimea maximă atinsă de 
-1 ,09 m. 

În S27, in partea de S a secţiunii, imediat sub stratul vegetal, 
a apărut un zid orientat aprox. E-V, lat de 0,8 m. El a fost 
identificat şi in S30, unde s-a descoperit şi colţul clădirii din care 
făcea parte, protejat către exterior de o dală masivă. Acelaşi zid 
continuă in S17, fiind reperat în martorul de la S. Acest zid face 
probabil parte dintr-un edificiu de dimensiuni destul de mari, care 
continuă la S de secţiunile amintite mai sus. 
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in partea de N a 827 a fost identificat un nivel de călcare la 
cea. ·O,S2 m, aparţinând probabil unei stradele remarcate şi in 
S30, la N de zidul mai sus menţionat. in aceeaşi sec�une, la -
0,57 m, in dărâmătura de deasupra nivelului de călcare, a fost 
descoperită o monedă romană de bronz. 

Odată cu deschiderea S27 şi S30, situate la E de S17, s-a 
clarificat faptul că ne aflăm in exteriorul unei clădiri a cărei latură 
nordică (surprinsă in S27 şi S30) se află in continuarea zidului 
orientat E-V din 817. O caracteristică a acestei clădiri romane 
târzii, databilă aprox. pentru sec. VI p. Chr, este faptul că zidul 
are o curbură spre exterior, nefiind trasat extrem de riguros. 
Colţul clădirii , surprins in S30, sprijinit de un bloc de calcar de 
mari dimensiuni, folosit şi pentru protejarea sa, formează un 
unghi destul de ascuţit, astfel că cealaltă latură a clădirii, care in 
mod firesc ar fi trebuit să fie orientată N-8, are o orientare NE-
8V, cu o grosime de ±O,S7 m. Această orientare, accentuată prin 
deschiderea secţiunii S38, denotă faptul că cel puţin acest colţ al 
clădirii are un unghi de aprox. 70° orientată astfel probabil in 
concordanţă cu reţeaua stradală din această perioadă târzie a 
locuirii romane la Tropaeum Traiani. De asemenea, există 
probabilitatea descoperirii unei intrări in această clădire, in S38, 
dar epuizarea fondurilor a făcut ca cercetările să se oprească 
deocamdată aici, urmând ca această chestiune să fie clarificată 
in campania următoare. 

Următoarele secţiuni, respectiv S33, S34 şi S3S, orientate pe 
aliniamentul V-E, au urmărit in principal racordul cu cartierul 
cercetat anterior de Mihai 8âmpetru. in principiu, cercetarea s-a 
oprit odată cu atingerea ultimului nivel de călcare roman târziu, 
databil după ceramica pentru sec. VI p. Chr Acest ultim nivel de 
călcare, care diferă ca adâncime din cauza terenului situat in 
pantă descrescătoare de la V la E, (surprins în 817 la -Q,78 m), 
a fost surprins în felul următor: in S27 la -Q,S5 m, în 830 la -Q,5 
m, în 833 la -Q,4 m, în S34 la -Q,3 m, iar în 83S la -Q,3 m 
(foarte prost păstrat). Acest ultim nivel de călcare, destul de 
subţire, şi care reprezenta un ultim nivel al străzii nepavate. 
conţinând pietre de mici dimensiuni şi fragmente ceramice târzii, 
a fost secţionat in jumătatea nordică a S34 şi S3S. Astfel, în 834 
sub acest ultim nivel de călcare al străzii a fost descoperit un 
strat gros de dărâmătură, care acoperea un alt nivel probabil al 
aceleiaşi străzi, format din lut galben bătătorit cu urme de arsură, 
înainte de ultima refacere, la -o.a m. Acest nivel anterior 
corespunde celui descoperit in aceleaşi condiţii in S3S, la 
adâncimea de -o,? m precum şi celui descoperit in S17 1a -Q,99 
m. Adâncirea în S3S a dus la descoperirea unui zid legat cu 
pământ care face parte din cartierul cercetat de Mihai Sâmpetru, 
orientat N-8, cu grosimea de 0,7 m. 

Ultimul nivel de călcare descoperit in S17, S27, S30, S33, 
S34 şi S3S formează astfel un orizont stratigrafic care se intinde 
pe o distanţă destul de mare. Este vorba despre o stradă 
nepavată, orientată V-E, perpendiculară pe strada care 
despă�ea cartierul roman târziu cercetat de Mihai Sâmpetru de 
basilica D (o intersecţie). Este de asemenea notabil faptul că 
lăţimea străzii care despă�ea insula descoperită de Mihai 
Sâmpetru in dreptul acestei intersecţii de clădirea descoperită in 
S17, S27, S30 şi S38 este de aprox. 9 m, intindere unde există 
nivelul de călcare de sec. VI, şi unde nu există altă construcţie 
pentru această epocă. De asemenea, in S33 şi S34 dărâmătura 
descoperită este foarte puţină (aproaape inexistentă) cu excepţia 
dărâmăturii din S3S, unde a fost descoperit şi zidul care face 
racordul cu cartierul descoperit anterior. În acest caz este 
relevantă existenţa unui nivel notabil de dărâmătură, atestat intre 
adâncimea de -{),35 m şi -{),7 m, şi care provine din 
demantelarea sau distrugerea cartierului sus menţionat. 
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in privinţa materialului arheologic descoperit, pot fi 
menţionate numeroase fragmente de tegu/ae, cărămizi, precum 
şi numeroase fragmente ceramice tipice pentru perioada târzie a 
locuirii romane în cetatea Tropaeum Traiani. Este notabil faptul 
că in S38, foarte aproape de nivelul vegetal actual au fost 
descoperite fragmente de ceramică Latene, lucrate la roată, de 
culoare neagră, provenite probabil din reamenajări târzii in 
ultimul nivel de refacere al cetăţii. De asemenea. există 
fragmente de opaiţ roman târziu dar şi un fragment ceramic 
medieval timpuriu, din pastă roşie cu striuri dese. 

Din categoria obiectelor din metal pot fi menţionate 
numeroase cuie din fier, descoperite alături de un proiectil 
ceramic de praştie, pahare de sticlă fragmentare, un vârf de 
săgeată din bronz, vârf de cuţit de fier, mâner de cuţit din corn 
prelucrat calcinat etc. De asemenea, au fost descoperite 2 
monede din bronz, una în 827 aproape de ultimul nivel de 
călcare, la adâncimea de -Q,57 m (ilizibilă), şi alta in S34, la -
0,3 m pe nivelul de călcare roman târziu (având in exergă 
legenda 8MANT). 

Cercetarea din acest sector şi-a atins scopul principal, şi 
anume de a realiza racordul între cardo şi cartierul cercetat 
anterior de Mihai 8âmpetru. De asemenea, a fost descoperit un 
edificiu din piatră de dimensiuni destul de mari, pa�ial cercetat. 
care mărginea la 8 intersecţia a două străzi romane târzii: una 
pe aliniamentul E-V, şi alta pe aliniamentul NE-SV (ultima, 
foarte puţin cercetată anterior, pornea din via forensis către 
partea de S a cetă�i. despă�ind totodată cartierul descoperit de 
Mihai 8âmpetru de Basilica D). 

Sector A 
Mihai Severus Ionescu, studenţi FIB 

in campania iulie-august 2004 cercetarea s-a concentrat în 
acest sector pe continuarea secţiunii S1 (2S-23) începută in vara 
anului 2003 şi deschiderea uneia noi S2 (2S-23). Ea are la bază 
cercetările magnetometrice executate in anul 2000 de către 
inginerul Florin 8curtu (GEI-PR08ECO Bucuresti) în interiorul 
incintei cetăţii. Încă de anul trecut secţiunea ( 1 5  x 3 m) a 
evidenţiat caracterul . util al cercetării geofizice, săpătura 
confirmând existenţa clădirii aferente planului. · 

in interiorul secţiunii cercetarea a pus in evidenţă existenţa a 
două edificii AS şi A7. Primul edificiu se află situat in estul 
secţiunii iar al doilea in vestul acesteia. Constructiv cele două 
clădiri diferă, la prima fiind folosit ca liant pământul in timp ce la 
a doua a fost folosit mortarul. 

Edificiul AS este ridicat din blocuri de piatră legate cu 
pământ, zidul având grosimea de 0,75 m şi este compus (in 
această fază a cercetării) din două încăperi, a şi j3, prima fiind 
amplasată in vestul clădirii, iar a doua în estul acesteia. 
Încăperile sunt separate de un zid de piatră legat cu pământ 
având grosimea de O,S5 m. Comunicarea intre cele două 
încăperi se făcea printr-o intrare (lăţime O,S m până in martor) 
blocată ulterior cu blochete de mici dimensiuni frumos fasonate. 
În interiorul acestui edificiu cercetarea s-a făcut până la -o.9 m 
in incăperea a şi -1 m in incăperea j3. În caroul 3, la -{),24 m a 
fost găsită o ansă de opaiţ in formă de cruce. Săpătura a 
avansat greu din cauza stratului de dărâmatură antică compus 
din ţigle, olane şi blocuri masive de piatră provenite din elevaţia 
clădirii, ce atingeau adesea dimensiunile de 0,45-0,S m lungime 
şi 0,25·0,3 m lăţime. Acest strat de dărâmătură suprapune 
ultimul nivel de călcare din interiorul clădirii, pe care dealtfel il şi 
distruge. Din acest ultim nivel nu a mai rămas in poziţia iniţială 
decât o cărămidă, celelalte schimbându-şi orientarea datorită 
greutăţii mari a blocurilor căzute din elevaţie. Sub acesta apar 
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din nou blocuri mari de piatră şi fragmente de cărămidă. Din 
păcate săpătura s-a oprit deocamdată aici, urmând ca cercetările 
viitoare să furnizeze mai multe informa�i despre interiorul 
edificiului A6. Oricum, ţinând cont la nivelul datelor actuale 
putem spune că avem de-a face cu două faze de func�onare a 
eleva�ei, o primă fază ce corespunde inceputului construc�ei şi 
o refacere a acesteia corespunzătoare ultimului nivel de călcare 
de care am amintit mai sus. Acestui ultim nivel îi corespunde 
dealtfel şi chiupul (reintregibil) de mari dimensiuni descoperit in 
colţul de NE al încăperii a la -Q,66 m. Vasul s-a menţinut intact 
până la ultimul nivel de călcare. in interiorul lui s-au găsit 
fragmente mari din pere� (unele cu urme de con�nut), gura cu 
diametru! de 0,4 m, două gâturi de amfore cu tortile bine păstrate 
şi evident blocuri de piatră din eleva�e. ele fiind dealtfel 
răspunzătoare de distrugerea acestuia. De remarcat că in 
interiorul chiupului nu apar fragmente de ceramică antică, ci doar 
elementele menţionate mai sus. Cu atât mai mult dă de gândit 
prezenţa _in interiorul vasului a celor două gâturi identice de 
amfore. In aceste condiţii, putem presupune că in ultima 
perioadă de funcţionare a edificiului vasul a fost folosit pentru 
depozitarea apei, situaţie impusă de dezafectarea principalei 
surse de apă a oraşului. Prin dimensiunile sale, chiupul va fi 
determinat şi blocarea intrării dintre încăperile a şi �. 
comunicarea intre acestea făcându-se probabil printr-o altă 
intrare încă neidentificată. in incăperea � aflată, cum am spus, 
in extremitatea estică a sec�unii, săpătura nu a pus in evidenţă 
decât resturi de cărămidă, ţigle şi blocuri de mici dimensiuni. 
Ceramica găsită este de factură romane-bizantină şi se 
încadrează in perioada sec. IV-VI p. Chr. Până la adâncimea la 
care s-a ajuns, profilul S al edificiului A6 surprinde aparent două 
niveluri de dărâmătură. in realitate este vorba de o singură 
distrugere, masivă, a clădirii aşa cum arăta ea in ultima etapă de 
funcţionare (blocuri mari de piatră ce suprapun bucăţi mari de 
ţigle şi olane) urmată apoi de degradarea progresivă a elevaţiei 
(situaţie marcată in profil de fragmentele mai mici de piatră, ţiglă 
şi cărămidă). in incăperea a, la 2;6 m de colţul de NV al clădirii 
apare limita de apus a unei intrări. După cum s-a văzut ulterior, 
de fapt avem trei faze de funcţionare a acesteia. Intrarea iniţială 
avea lătimea de 0,17 m, o poartă de fapt, orificiul in care intrau 
ivărele celor două uşi fiind situat central, la 0,85 m. În faza a 
doua intrarea îşi păstrează aspectul de poartă dar este vizibil 
ingustată cu 0,4 m spre V, fapt demonstrat de măsurătorile 
făcute şi de noul orificiu pentru ivăre amplasat la 0,65 m de 
canalul estic al intrării, aceasta având acum lăţimea de 1 ,3 m. În 
sfârşit intr-o ultimă fază de funcţionare intrarea se îngustează cu 
0,2 m, ea devenind acum o simplă uşă de acces lată de 1 , 1 m, 
ce se închidea dinspre interior spre exterior şi de la V la E (după 
cum atestă şănţuleţul săpat de folosinţa îndelungată in partea 
estică a pragului). În faţa intrării, spre N, avem un pavaj compus 
din patru lespezi mari de piatră, lustruite de călcare. Spre 
exterior ea este flancată de două blocuri masive de piatră, cel 
estic lung de 1 m şi lat de 0,5 m, cel vestic lung de 0,55 m şi lat 
de 0,3 m, având evident rolul de a proteja intrarea. Spre N 
clădirea avea un trotuar lat la E de 0,65 m, acesta îngustându-se 
treptat spre V, unde ajunge să aibă lâţimea de 0,5 m. Această 
îngustare nu este de loc intâmplătoare şi are rolul de a corecta 
asimetria edificiului A6 faţă de edificiul A7 în raport cu flancul 
sudic al stradelei ce a aparut ulterior in secţiunea S2 (26-23). 

Ed�iciul A7 se află amplasat in extremitatea vestică a 
secţiunii, este construit din piatră legată cu mortar alb de bună 
calitate (var, nisip, fragmente minuscule de scoici, fragmente 
mici de cărămidă roşie), zidul având grosimea de 0,8 m. 
Săpătura a avansat până la -Q,8 m in estul clădirii şi -1 ,2 m in 
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vestul acesteia (adâncimile sunt luate pe profilul de S în funcţie 
de linia vegetalului actual). Nivelul de dărâmătură antică apare 
aici până la -Q,7 m şi este compus din fragmente de cărămidă şi 
piatră de mici dimensiuni. Ceramica din interior este de factură 
romane-bizantină (pe zidul de E al edificiului, la -Q,20 m a fost 
descoperit opaiţul ce corespundea ansei in forma ge cruce 
apărută in incăperea a (edificiul A6). Tot in interior, la -Q,65 m a 
fost găsită o cataramă din bronz. La distanţa de 0,85 m de latura 
de E a edificiului şi adâncimea de -Q,63 m a apărut un chiup 
relativ prost păstrat, cu diametru! de 1 00 cm (la nivelul la care a 
fost găsit), tangent la peretele nordic al clădirii. în exterior, spre 
E zidul clădirii este protejat de blocuri lungi şi inguste (lungime 
0,35-0,4 m şi lăţime 0,1 2-0 , 15  m) ce flanchează pe toată latura 
edificiul. În faza actuală a cercetării nu există alte elemente 
importante legate de această construc�e. 

între cele două clădiri, A6 şi A7 există un interval lat de 0,8 
m închis spre N de un blocaj de piatră frumos fasonată, legată 
cu pământ. La -Q,7 m faţă de nivelul actual de călcare apare un 
pavaj din · piatră ce a funcţionat probabil inainte de blocajul 
menţionat mai sus. 

La N de această secţiune a fost deschisă o _alta, S2 (26-23) 
având aceleaşi dimensiuni ca prima ( 15x3 m). In interiorul său 
cercetarea s-a limitat la carourile 1 si 2, unde s-a ajuns până la 
adâncimea de -Q,7 m (în caroul 1 ,  la -Q,4 m a apărut o bază de 
coloană cu plinta pătrată, având latura de 0,4 m şi diametru! 
fusului de 30 cm). În profilul de N al po�unii săpate, pe o 
lungime de 5,5 m apare un trotuar ce dispare in martor şi iese 
din profil pe o lă�me de 0,2-0,3 m. La 2,2 m de profilul de E 
apare pe o lungime de 1 ,7 m un pavaj ce se delimitează clar de 
trotuar. El corespunde probabil unei intrări având aceleaşi 
dimensiuni. în interior intreaga secţiune este ocupată de o 
stradă, realizată din fragmente mici de cărămidă şi piatră de mici 
dimensiuni lustruită de o îndelungată călcare (din interpretarea 
datelor geofizice rezultă că această stradă se continuă in linie 
dreaptă cel puţin 1 20 m spre V şi cel puţin 30 m spre E - F. 
Scurtu). Lă�mea străzii măsurată din trotuarul edificiului A6 în 
trotuarul nou descoperitului edificiu A8 este de 4,1 m. Rămâne 
ca cercetările viitoare să lămurească şi alte probleme legate de 
funcţionarea lor. 

Sector Platou Est 
Carol Căpiţă, studenţi FIB 

Campania de cercetare din toamna anului 2004 desfaşurată 
in cadrul sitului de la Adamclisi - Platou Est, deşi redusă ca 
durată s-a dorit a fi o etapă de sinteză şi corelare a informaţiilor 
arheologice obţinute in urma activităţii de cercetare din ultimii 1 O 
ani. Atât în teren cât si în depozite, membrii colectivului au 
căutat să materializeze obiectivul campaniei, acela de a construi 
un sistem omogen de inregistrare şi analiză a rezultatelor 
săpăturilor. 

Reluarea profilelor pe suprafeţe mari a oferit ocazia unei 
perspective de ansamblu asupra stratigrafiei sitului, punând in 
legatura diverse situa�i disparate şi oferind un plus de coerenţă 
terminologiei tehnice, dar şi concluziilor trase. Pe de altă parte 
prin proiectarea şi completarea bazei de date de artefacte, 
colectivul a căutat să ordoneze materialul arheologic, pregatind 
terenul pentru analizele statistice. Rezultatele analizei 
materialului arheologic confirmă atribuirile culturale precizate 
anterior. 

Acest lucru a fost posibil datorită suportului considerabil al 
unor instrumente avansate din punct de vedere tehnic şi 
informatic, care completează şi rafinează în fapt " proiectul de 
cercetare interdisciplinară inceput in 2002. Procedeul a constat 
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in măsurarea detaliată şi rela�onată in spa�u a situa�ilor din 
teren. Acestea au fost apoi recreate in computer, accentul 
căzând de data aceasta nu doar pe redarea fidelă a reJiefului ci 
şi a stratigrafiei, folosind randarea tridimensională. In teren, 
utilizarea unei staţii totale a făcut posibilă inregistrarea fină a 
detaliilor de nivelment la nivelul stratigrafiei generale a sitului 
putând astfel materializa cu precizie (în spa�ul virtual) situ�ţiil� 
arheologice, atât la nivel de detaliu cât şi in ansamblul SIIUIUI 
arheologic Adamclisi - Platou Est. 

Redezvelirea profilelor din 5 sectiuni: S4, S5, S6, S7, Sa pe 
o lungime totală de 60 m s-a executat până la nivelul solului viu 
(excepţie zona N estică a profilului sudic din S4 şi capătul de NE 
al S7) paralel cu axa principală a sitului. 

Stratigrafia analizată în ansamblul ei a confirmat in general 
afirmatiile anterioare. in principiu aspectul, materialul arheologic 
conţin�! şi ordinea straturilor prezintă un caracter uniform in 
toate profilele analizate (in număr de a). Trecerea de la S4 la S5 
marchează in teren zona în care incepe platoul şi totodată o 
zonă de inundaţie antică, o băltire mai precis- acea structură de 
lut dur, lamelar menţionată in campaniile anterioare pe o 
suprafaţă mare. Acest fenomen natural aşadar, a afectat 
stratigrafia din aceasta porţiune, aşa cum ilustreaza S5, S6, S7, 
sa; "spălând" practic o parte din nivelul roman timpuriu - mai 
subţire şi cu mult mai puţin material in secţiunile mai sus amintite 
decat în S4 (0,3 m faţă de 0,53 m) şi evident fără sa prezinte 
dovada sigură a existenţei unor complexe. Nivelul de băltire ar 
sigila astfel situatiile de dedesubt - care fară exceptie, nu conţin 
material mai târziu de sec. I I I  a. Chr. 
Situatia stratigrafică este următoarea: 
-0-0,25 m - nivel vegetal conţinand materiale ceramice 
amestecate, datate din epoca bronzului până în perioada 
bizantină, acestea din urma fiind cele mai numeroase; 
-0,25-0,65 m - nivel gri-cenuşiu granulat (deasupra nivelului de 
băltire in S7, sa, S6, S5) cu pigmeţi de chirpici şi cărbune 
continând nu foarte mult material roman timpuriu, dar şi elenistic 
- antrenat probabil de la adâncimi mai mari, corespondent unuia 
de culoare brună, afânat in S4, mai bogat in material roman 
timpuriu; 
-0,65-0,75 m - nivel de băltire compact, neintrerupt, lamelar, cea. 
5 cm grosime, prezent in S5, S6, S7, parţial in Sa, S9; 
-0 7-1 3 m - fără a constitui un nivel continuu, sub stratul de 
bâltire

' 
apar in: S7-C1 -C2-profil de V, N şi S şi in S5-C1 -C2 profil 

de V, ca şi in S4-C1 -profil de N, zone compacte - bine 
individualizate in contextul unui nivel gălbui amestecat, de 
culoare gri inchis, cu material elenistic, getic şi urme de vetre: 
Cpl 17 in S4-C1 -N menţionat şi in 1 999; 
-0,7-1 ,9 m (Cpl29) şi -1 ,6 -2,9 m (Cpl2a) - complexe adâncite in 
forma de clopot cu material din epoca finală a bronzului şi multe 
oase de animale mari; 
-0,7-2 m - un nivel discontinuu galben poros cu intruziuni grii
cenuşii, cu aspect neuniform, evident răscolit de rozătoare, cel 
mai probabil un sediment natural; 

Aşadar, sub nivelul foarte clar reprezentat de băltire, întâlnim 
in general, un nivel gălbui, cu aspect neuniform, deranjat, fără 
material arheologic sau urme de chirpici ori arsură, în care se 
individualizează zone cu aspect diferit, mai închise la culoare şi 
cu textură diferită: gropi clopot din epoca târzie a bronzului sau 
complexe din perioadă elenistică. 

Reluarea profilelor, pe lângă confirmarea stratigrafiei 
precizate in rapoartele anterioare, a subliniat şi o complexitate a 
situaţilor arheologice, existentă la nivelul straturilor individuale. 
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Pasul următor, nectear · în clarificarea concluzii lor 
stratigrafice va fi o analllA pedologică şi granulometrică 
proiectată de altfel, pentru campania viitoare. 

Sipote. Platou 
Mihai Ionescu, Linda Ellis, Gil Silberstein, studenţi şi 
voluntari Universitatea de Stat din San Francisco 

Conform programului de colaborare cu Universitatea de Stat 
din San Francisco prin prof.dr. Unda Ellis şi dr.Gil Silberstein 
care, de la 1 6  iulie a.c., au adus 14  voluntari din SUA şi alte ţări, 
cei mai mulţi cu experienţă arheologică deja câştigată şi 
profesionişti, echipa a inceput să lucreze (cercetare de teren şi 
sondaje in puncte deja reperate) pe platoul de deasupra 
izvoarelor care alimentează satul actual şi care păstrează 
vestigii ale captărilor romane pentru oraşul Tropaeum Traiani. in 
coordonarea noastră, dr. Mihai Ionescu a fost numit pentru 
colaborarea directă in teren cu echipa americană. Grupul a fost 
sprijinit logistic şi ştiinţific de dr. Marius Alexianu de la UAIC laşi. 

in urma cercetărilor arheologice de teren realizate in zona 
platourilor de la S de satul Şipote, jud. Constanţa, la S şi la N de 
valea unde se afla caput aquae al apeductelor tropaeense, au 
fost identificate urme de locuire getică, romană, medieval 
timpurie şi modernă. 

Pentru clarificarea acestor informaţii colectivul de cercetare 
al şantierului arheologic a stabilit realizarea unor sondaje 
împreună cu echipa de voluntari condusă de prof. dr. Unda Ellis 
de la Univ. din San Francisco. 

Cercetările au fost împărţite pe cele trei platouri despărţite 
intre ele de două văi cu versanţi destul de abrupţi, fapt ce 
accentua poziţia strategică a platourilor in antichitate. 
Platoul 1, imediat la S de valea unde se afla caput aquae al 
apeductelor tropaeense. 

Platoul 1, SI: un sondaj de 2x1 m, orientat E-V, la N de un 
mic val de pământ de la mijlocul platoului, rezultat in urma 
lucrărilor agricole. Stratigrafia acestui sondaj este următoarea: 
-0-0,35 m, sol vegetal cu mici blochete de calcar nefasonate. 
-Q,35-0,7 m, pământ brun nisipos, cu fragmente ceramice de 
oale borcan medieval-timpurii, decorate cu striuri orizontale, 
oblice, sau in formă de val. 
-Q,75-0,a5 m nivel de locuire medieval timpuriu din lut brun
galbui bătătorit. 
-o,a5-0,95 pământ viu. 

Platoul 1, Sl l ,  sondaj de 4x1 ,5 m, din care a fos! cercetată 
până la pământul viu doar o parte de 2,5x1 ,5 m. In plan, la 
adâncimile de -0,75 m şi -Q,9 m, au fost identificate două 
niveluri de călcare medieval timpurii cu aceleaşi tipuri de 
fragmente ceramice descrise şi in primul sondaj, iar la -1-1 , 1 m 
o parte a unei gropi ce atestă clar o locuire getică pe acest 
platou cu fragmente ceramice de la o oală getică lucrată cu 
mâna, ornamentată cu un brâu alveolat. Stratigrafia acestui 
sondaj este următoarea: 
-0-0,3 m, sol vegetal. 
-Q,3-0,6 m, pământ brun ms1pos cu dărâmătură ce are in 
componenţă blochete de calcar nefasonate. 
-Q,55 m N1 ,  nivel de locui re medieval timpuriu. 
-Q,6-0,75 m, nivelare cu pământ brun galbui. 
-Q,75 m, N2, medieval timpuriu. 
-o,a m pământ viu. 
-o,a-0,9 m nivel de locuire getică. 

Platoul 1 Sil i , sondaj de 3x1 m, orientat N-S, aproape de 
marginea de N a platoului, lângă apeducte. Situaţia stratigrafică: 
-0-0,25 m, vegetal 
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-0,25-0,6 m, strat de dărâmătură cu pământ brun-galbui nisipos, 
cu blochete de calcar nefasonate şi rare fragmente ceramice 
medieval timpurii. 
-0,6-0,8 m nivel brun cu pigmenţi galbeni, cu ceramică getică şi 
elenistică, inclusiv o toartă de amforă fragmentară cu ştampila 
napi, deci din insula Paros. 

Platou 1, SIV. Sondaj de 3,5 x 1 m. Realizat în zona de E a 
platoului . in plan, la O m, se află partea inferioară a unei râşniţe, 
ce a fost spartă in două bucăţi (dimensiuni 0,8x0,7x0,6 m, spatiul 
de râşnire avand diametru! de 0,4 m). De asemenea, la -0,6 m 
au fost descoperite blochete de calcar ce par a face parte dintr
un zid. Situatia stratigrafică: 
-0-0,35 m strat vegetal. 
-0,35-0,75 m strat de pământ brun nisipos cu blochete de calcar 
şi ceramică medievală târzie şi modernă. 
-0,75-0,9 m pământ viu. 

Deci, atât in urma sondajelor, cât şi în urma cercetărilor de 
teren, pe platoul 1 au fost descoperite urme de locuire de epocă 
elenistică, rar romană timpurie, medievală timpurie şi modernă. 

Faptul că este vorba de o aşezare este confirmat şi de 
descoperirea la suprafaţă a unor fragmente arhitectonice, cum ar 
fi o blochetă de calcar cu loc de fixare a mecanismului de glisare 
a uşii, sau un fragment de mortarium. 

Platoul 11 SI, secţiune de 8 x 3 m, orientată E-V, realizată in 
zona unui val de pământ cu piatră ce taie platoul de la N la S. 
Cercetarea s-a realizat până la -Q,8 m de la cota O, fiind 
evidenţiată o aglomerare de piatră care, funcţie de ceramica 
medievală târzie şi modernă descoperită in sec�une, şi de 
informaţiile luate de la bătrânii din sat, a fost interpretată ca o 
partajare a terenului agricol in zonă. Stratigrafia: 
-0-0,4 m strat vegetal. 
-0,4-0,8 m pământ brun cu rare fragmente ceramice moderne. 

Platoul l i ,  Sll , sondaj de 6,2 x 1 m, orientat E-V, in interiorul 
unei construcţii orientate N-S de 37x6,2 m, dimensiunile 
interioare, construc�e realizată din blocuri masive de calcar 
legate cu pământ. Grosimea zidurilor variază intre 0,8 şi 1 m şi 
in urma sondajului s-a constatat că s-a păstrat pe 1 -2 asize până 
la fundaţie. Situaţia stratigrafică: 
-0-0,3 m strat vegetal. 
-0,3-0,6 m dărâmătură, blochete de calcar nefasonate, de mari 
şi mici dimensiuni provenite de la zidurile edificiului. 
-0,6-0,7 m pământ brun, nisipos cu fragmente ceramice getice, 
lucrate cu mâna. 
-0,7-0,8 m nivel de locuire cu fragmente ceramice getice şi 
fragmente de amfore databile in epoca elenistică. 
-0,8-0,9 m pământ viu. 

Sondajele realizate pe platoul 11 au evidenţiat cel puţin trei 
construcţii de mari dimensiuni realizate din blochete de calcar 
legate cu pământ, care, după materialul arheologic descoperit, 
pot fi datate în epoca elenistică, sec. 1 1 1-1 1 a.Chr. 

De asemenea, au mai fost identificate urme de locuire 
medievală timpurie şi modernă. 

Platoul li Sil i , secţiune de 9 x 1 m, paralelă cu Sll , la 14 m N 
de aceasta. S-a confirmat stratigrafia din Sl l , iar in privinţa 
materialului arheologic majoritatea fragmentelor ceramice sun de 
factură getică şi rar de epocă modernă. 

În urma celor două sondaje a ieşit in evidenţă faptul că 
edificiul a avut suprastructura din chirpici şi acoperişul din paie, 
sau stuf, nefiind descoperite fragmente de tegulae. 

Au mai fost cercetate alte două secţiuni: SIV (7x1 m) şi S5 
(de fapt un carou de 4 x 4 m, la cea. 30 m E de edificiul discutat 
mai sus. în cadrul acestora a fost pus in evidenţă nivelul de 
distrugere al aşezării şi a fost dezvelit parţial zidul unei locuinţe. 
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Zidul a fost realizat din blochete de calcar legate cu pământ 
şi are 0,45 m lă�me, fiind acoperit de un nivel de dărâmătură 
format din blochete de calcar şi chirpic ars. 

Sunt de semnalat aceleaşi materiale arheologice, getice, 
elenistice şi ceramică modernă, acoperită cu smalţ galben, 
verde etc. 
Platoul I I I :  

În afara acestor sondaje au mai fost realizate alte două 
sondaje de 4 x 1 m la N de valea apeductelor, lângil o cultură de 
porumb, unde a fost identificată o aşezare romană databilă in 
sec. I I I-IV în urma ceramicii şi a două monede de bronz (una 
este de la Caracalla şi a fost emisă de oraşul Markianopolis, iar 
a doua este de la Constantinus lunior, emisă la Siscia) passim 
descoperite in zonă. Din păcate fragmentele ceramice romane şi 
tegulele descoperite se pare că au fost aruncate la marginea 
terenului agricol de proprietarii acestuia, aşa că stratigrafia a 
evidenţiat pământul galben la -Q,6 m fără alte depuneri 
arheologice. Se va putea continua cu un sondaj în zona actualei 
culturi de porumb în anul viitor, in cazul în care terenul nu va mai 
fi afectat de lucrările agricole. 

Au mai fost realizate cercetări arheologice de teren in zona 
Zorile (ceramică elenistică în zona izvoarelor), Abrud (aşezarea 
romană, medievală timpurie şi apeducte), Cetatea (monede de 
sec. IV p. Chr) şi la apeductele cetăţii: Şipote, Zorile, Valea 
Cişmelelor, lspanaru. 

in urma cercetărilor arheologice realizate in această 
campanie se impun următoarele concluzii: 
- cele trei platouri de la Şipote au urme de locuire getică, romană 
medieval timpurie şi modernă. 
- o parte din suprafaţa celor trei platouri a fost afectată de 
nivelări mecanice şi de lucrări agricole moderne, care au distrus 
în mare parte depunerile arheologice. 
- cel puţin două construc�i de pe platoul 1 1 ,  in partea de V a 
acestuia, sunt de sorginte getică, iar ca mod de construcţie se 
poate face o analogie cu acelaşi tip de construcţii de la Albeşti şi 
Coroana, din teritoriul callatian. 
- locuirea romană de pe platoul I I I ,  la N de valea apeductelor, 
poate fi pusă in legătură cu construirea şi intre�nerea acestora. 
- oricum, toate aşezări le din zona celor trei platouri pot fi puse in 
legătură cu putemicele izvoare de la Şipote. 

Conservare primară: 
Aşa cum notam şi mai sus, această activitate a inceput in a 

doua parte a campaniei, selecţia obiectivelor fiind următoarea: in 
special, lucrările de conservare primară s-au concentrat în 
·sectorul A, unde au fost conservata (parţial) zidurile din sectorul 
A (SS23-26) şi cele ale încăperilor A4 şi A3i5. De asemenea, s
au efectuat şi se efectuează in continuare lucrări de întreţinere a 
conservărilor primare deja efectuate in anii anteriori şi a 
traseelor esenţiale vizitabile de către specialişti şi turismul 
organizat sau individual. Aceste operaţiuni de întreţinere au fost 
şi sunt mai dificile şi mai costisitoare in acest an, datorită 
vegetaţiei spontane supradimensionate faţă de alţi ani, ca 
urmare a abundenţei ploilor din ultimele luni şi până de curând. 

Periegheze 
Au fost efectuate şi mai multe cercetări de teren. 

Astfel, pe Valea Cetăţii, a fost curăţat un tronson de apeduct tip 
canalis structilis, pe o lungime de 2,86 m, aflat la cea. 500 m V 
de cişmele. Acesta aveau un blocaj realizat din calcar nefasonat, 
legat cu mortar din var şi nisip, gros de 0,2 m. Înălţimea cuvetei 
era de 0,25 m şi grosimea de 0,2 m. Lăţimea blocajului era de 
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0,22 m. Opus signinum era realizat din praf de cărămidă, var şi 
nisip, apeductul având două straturi de tencuială hidraulică. 

De asemenea, tot pe Valea Cetă�i. a fost identificat un 
traseu de apeduct tip canalis structilis, surprins pe o lungime de 
2,2 m, la cea. 8 m N de arcul de apeduct vizibil deja în apropiere 
de cişmelele satului. Acesta avea cuveta lată de 30 cm şi 
înăl�mea de 0,3 m, cu un blocaj realizat din piatră legată cu 
mortar, cu praf de cărămidă şi lat de 0,35 m. Mortarul era realizat 
din var, nisip şi cărămidă roşie pisată mărunt. in aceeaşi zonă, a 
mai fost descoperit un al traseu de apeduct, uşor oblic faţă de 
cel prezentat anterior. Apeductul era realizat din tubuli prost 
păstraţi. De asemenea, a mai fost descoperit un cămin de 
vizitare, unde aduc�unea se realiza cu tubuli. Acest era lung de 
0,84 m, lat de 0,6 m, cu pereţii de 0,09 m grosime. in pereţii din 
N şi S ai bazinului, au fost descoperite două orificii (captări 
pentru intrarea apei), ambele cu diametru! de O, 1 8  m. Orificiul din 
peretele nordic nu a fost func�onal, fiind săpat parţial in piatră şi 
neterminat. Căminul de vizitare şi apeductul cu tubuli 
dezafectează apeductul tip canalis structilis, menţionat anterior. 

in campania din toamnă, a mai fost făcută o periegheză în 
zona satelor părăsite lspanaru şi Toloşman, la cea. 1 0  km NE de 
satul Adamclisi. La lspanaru, au fost descoperite vestigiile unui 
cimitir creştino-musulman, părăsit (conform informaţiilor preluate 
de la localnici) prin 1 920. Tot aici, au fost identificate urmele unui 
apeduct turcesc. La Toloşman, au fost descoperite ruinele unui 
sat turcesc; in aceeaşi zonă, a fost identificat un turnul cu 
dromos (cu blocuri de 0,7x0,5 m), orientat spre S, cercetat 
parţial. 

Cercetările din această campanie şi-au atins obiectivele. 
Astfel, în sectorul basilicii D şi SSE basilica D, au fost realizate 
importante progrese în completarea imaginii avute asupra 
sectorului: anume, prezenţa unui cartier de locuinţe şi ateliere în 
partea de S a basilicii D. De asemenea, a fost realizat racordul 
intre cartierul Mihai Sâmpetru şi via forensis. A fost descoperită 
(în sectorul SE basilica D) o stradelă care face legătura intre 
cartierul M. Sâmpetru şi zona S basilica D, până în intersec�a 
descoperită in C32-C40, ca şi o serie de edificii. in plus, a 
devenit evident faptul că acest cartier, aflat la S de basilica D, se 
extinde spre S. Detaliu! interesant este legat de orientarea 
acestui cartier, diferită atât de cea a basilicii D, cât şi de cea a 
cartierului Mihai Sâmpetru. 

in partea de N a basilicii D, a fost identificat un element 
deosebit de important pentru func�onarea cetăţii in ultima 
perioadă: un apeduct (cel din C42), care preia func�unile 
canalizării de pe via principalis. 

in sectorul A, au fost identificate două edificii de mari 
dimensiuni, care (probabil) fac parte dintr-o insula. Cercetarea 
este în curs. De remarcat este faptul că respectivele descoperiri 
confirmă cercetările geomagnetice şi geofizice realizate şi 
interpretate de ing. Florin Scurtu în anul 2000. 

in teritoriu , pe Valea Cetăţii, au fost identificate mai multe 
apeducte al căror rost era de a suplimenta furnizarea cu apă a 
cetă�i şi care urmează a fi cercetate în campaniile ulterioare, 
pentru a completa imaginea asupra evoluţiei alimentării cu apă 
(deosebit de dificilă) a cetăţii Tropaeum Traiani. 
Planşa 1 .  

Abstract: 
The Roman City 

The main objective was related to the completion of the 
image on the area located South of the Basilica D and to realize 
the connection between the area researched by Mihai Sâmpetru 
and the via forensis. The research was continued in 9 old 
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trenches, also being opened 1 6  new trenches, 5 cases, 2 
soundings. There have also been suppressed 6 witnesses. In 
total, there has been excavated a total area of 392.39 m2• In the 
sector south of basilica D, the Late Roman dwelling (up to the 
second half of the 61h century A.D.) was confirmed during the 
excavation. Also, there has been realized the connection 
between the Mihai Sâmpetru's area and the via forensis, thus 
one of the primary objectives of the 2004 campaign being 
achieved. In the whole researched area there can be observed 
the remains of severa! Late Roman buildings, some of them 
quite large (such as those identified in 81 9). The research in this 
area will be continued in the following campaigns. 

There were also discovered many small objects such as 
coins, pottery shards, glassware and iron or bronze fragments 
that confirm the Late Roman dwelling in this area. 

In the A sector, the research was continued in the trench 
opened in 2003 - SS (26·23). Here, there were identified two 
large buildings (A6 and A7). In the other section 82 (26·23), 
opened this year, in the northern profila there has been 
discovered a pavement that enters the profile and which 
probably is part of a street. The research will continue, too, in 
this sector, in the following campaigns. 
Şipote 

The main objective was to complete the stratigraphy and the 
planimetric data from the plateau area located south of the 
modern village of Şipote. There have been identified Gaetic, 
Roman, Early Mediaeval and Modern remains. 

On the plateau 1 there were discovered, after field survey 
and the research of severa! soundings, remains of dwellings 
dated to the Hellenistic, Roman, Early Mediaeval and Modern 
periods. 

On the plateau 11 , there were discovered three large 
buildings, probably belonging to the 3rd.2nd centuries B.C. 

On the plateau III, there was identified a Roman settlement 
from the 3rd....41h centuries A.D. 
Platou Est (Adamclisi) 

The archaeological campaign from the Platou Est had as 
main objective the correlation of the archaeological information 
from the past 1 O years. For this purpose, the profiles in 5 
trenches were taken again. The previous archaeological 
information was thus confirmed. 
Primary Preservation 

This year, the primary preservation was concentrated in the 
A sector, where the walls and foundations were preserved for a 
total length of 42.38 m. There were preserved the walls and 
foundations present in the rooms A4 and A3l5, together with 
those from S {26·23). 
Field Survey 

In the territorium of Tropaeum Traiani, on Valea Cetăţii, 
there were identified severa! aqueducts, related to the water 
supply of the Roman city. Also, at Zorile, it was discovered a 
Hellenistic grave and at lspanaru (a deserted modern village, at 
1 O km NV of Adamclisi), there were identified the remains of an 
aqueduct, together wilh lhe modern cemelery. Al Toloşman 
(anolher deserted village, at 1 4  km NV of Adamclisi), beside the 
ruins of a deserted Turkish village, il was also identified a 
tumulus wilh the enlrance (dromos) oriented lowards soulh and 
partially excavated. 

2. Adâncata, corn. Adâncata, jud. Suceava 
Punct: lmaş 
Cod sit: 146806.02 
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Colectiv: Bogdan Petru Niculică - responsabil, Ion Mareş 
(CMB Suceava), Dumitru Boghian, Sorin lgnătescu, Vasile 
Budui (UŞtcM Suceava), Cătălina Buzdugan (OSPA 
Suceava) 

În perioada 5 iulie--7 august 2004, s-a desfăşurat a patra 
campanie de cercetări arheologice in necropola de tip Costişa
Komarov de la Adâncata1 .  in lipsa finanţării din partea 
Ministerului Culturii şi Cultelor şi din păcate şi a celei de la 
bugetul local, săpăturile au avut un caracter restrâns şi s-au 
desfăşurat in cadrul organizat al unui şantier-şcoală, la care au 
participat studen� practican� ai Facultăţii 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, ţinem să amintim sprijinul permanent oferit de 
Primăria Adâncata, prin dl. primar Dorel Filip, care a contribuit la 
organizarea unei baze de studiu, a oferit spaţiul necesar cazării 
studenţilor şi specialiştilor şi a pus la dispoziţie terenul necesar 
desfăşurării săpăturilor pe imaşul comunal. 

Sistemul de săpătură utilizat a fost acelaşi ca in campaniile 
·precedente, respectiv cu martorii centrali (trasa� N-S şi E-V) 
având lăţimea de 0,5 m şi secţiunile orientate N-S, cu lăţimea de 
2 m, cu martori de 0,5 m intre ele. Au fost efectuate, cu succes, 
cercetări interdisciplinare (geomorfologice, geologice, 
pedologice, antropologica şi antracologice) - au fost prelevate în 
continuare probe, în unele cazuri rezultatele acestor preocupări 
fiind deja publicate sau comunicate. Obiectivele principale ale 
cercetărilor noastre au fost acelea de a identifica mormântul 
central din TB/2003 (turnul cercetat pa�ial in anul precedent), şi 
a celui din T9/2004, precum şi analizarea detaliilor de rit şi ritual 
funerar. 

in cursul campaniei din anul 2004 au fost cercetaţi TB/2004 
şi T9/2004. 
TB/2004 

Movila este amplasată la aprox. 300 m NE de T6/2002, 
T7/2003 şi T2/2001 ,  pe partea stângă a drumului comunal 
Adâncata-Feteşti , in apropierea pădurii Feteşti. Are un diametru 
de 20 m şi înălţimea de 0,5 m. in vederea identificării 
mormântului central, presupus a fi situat in vecinătatea 
complexului ceramic (notat complex C1 ), au fost trasate 
următoarele secţiuni: S.l NE şi S. l SE, ambele orientate N-S, cu 
lungimea de 5 m şi lăţimea de 3 m, cu martorul central E-V al T8 
inclus între ele. 
Stratigrafia TB/2004: 
- până la -0,1-0, 1 5  m, sol vegetal ,  cenuşiu deschis; 
- de la -0,1-0, 15  m până la -0,3-0,4 m, strat de pământ nisipo-
argilos, de culoare cenuşie (sol de pădure evoluat): 
- mantaua TB/2004, se dezvoltă intre -0,3-0,4 m şi solul antic de 
călcare aflat la -0,75-0,8 m şi este alcătuită dintr-un strat de 
pământ de culoare negricioasă/cenuşiu-negricioasă, compact, cu 
mici lentile de lut galben pe alocuri, având uneori un aspect 
afânat; 
- de la -0,75-0,8 m se dezvoltă solul brun-gălbui, steril din punct 
de vedere arheologic. 

Dacă toţi cei şapte tumuli cercetaţi până in 2003 prezentau 
acelaşi tip de manta, trebuie să subliniem faptul că, pentru prima 
dată, in cadrul necropolei de la Adăncata, culoarea şi structura 
mantalei este complet diferită. Mantaua T8 este 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 
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mică inăl�me. Notăm aici şi faptul că este cel mai apropiat, 
alături de T9/2004, de aşezarea contemporană necropolei. 

Spre deosebire de ceilal� tumuli, de această dată, mantaua 
este extrem de bogată in materiale arheologice. Astfel, 
remarcăm o numeroase materiale ceramice cucuteniene, 
nepictate şi unelte intregi şi fragmentare din silex. O situaţie 
asemănătoare, dar la scară redusă, a fost semnalată şi in 
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. 

in primii 0,3 m a fost descoperită ceramică fragmentară 
apa�inând atât culturii Costişa-Komarov cât şi culturii Cucuteni 
(fază neprecizată, nu au fost identificate formele iar pictura nu s
a păstrat) , bucăţi de lutuieli, de lipituri de vatră şi fragmente de 
unelte din silex (gratoare şi lame). Interesant este faptul că multe 
fragmente ceramice au fost vitrificate, în acest caz presupunând 
arderea lor secundară, eventual in contact cu rugul funerar. 
Aceste fragmente vitrificate apa�in ambelor culturi sus amintite, 
in e�ală măsură. 

In SI SE, in colţul de NV, la -0,38 m, la 0,4 m de profilul N şi 
0,2 m de profilul V, a fost descoperită o ceaşcă de mici 
dimensiuni, cu o singură toartă suprainălţată, aşezată cu gura in 
jos, lucrată dintr-o pastă friabilă, cu silex/silicolit pisat ca 
degresant. Diametru! fundului este de 7 cm, toarta era orientată 
spre SSE. Sub umărul ceştii a fost observată o canelură oblică. 
Acest vas a fost descoperit in vecinătatea complexului de vase 
identificat in 2003. 

În SI NE, la -0,3 m, la 1 ,09 m de profilul V şi la 2,5 m de 
profilul S, a fost descoperită o lamă din silex cenuşiu. 

În SI NE, la -0,37 m, la 0,37 m de profilul E şi la 1 ,6 m de 
profilul N, a fost găsită o fusaiolă din lut de culoare cenuşie, cu 
nisip ca degresant. 

În SI NE, la -0,37 m, la 1 ,8 m de profilul N şi la 1 , 1 5  m de 
profilul V, a fost descoperit un fragment de castron cu o toartă 
tubulară, trasă din buză. Pasta este cenuşie, friabilă, cu miezul 
negricios, având ca degresant nisip grosier şi silex/silicolit pisat. 

În SI NE, la -0,47 m, la 0,85 m de profilul S şi la 1 ,3 m de 
profilul E, a fost descoperit un complex (notat complex C1 ), 
alcătuit din trei topoare din marnă cenuşiu-albicioasă. Ca 
tipologie ele se încadrează in eneolitic, dar maniera şi poziţia 
stratigrafică indică depunerea lor intenţionată de către membrii 
comunităţii Costişa-Komarov de la Adâncata. Topoarele au 
secţiunea longitudinală dreaptă, iar cea transversală 
rectangulară piesele fiind şlefuite in zona tăişului. Au fost 
depuse in manta grupat, cu axul lung orientat N-S, două cu 
tăişul orientat spre S, iar unul cu tăişul spre N. 

În SI NE, la -0,51 m, la 1 ,86 m de profilul S şi la 1 ,30 m de 
profilul V, a fost descoperită o piesă din marnă albicioasă, de 
formă rectangulară, cu şant median. 

in SI NE, la -0,55 m, la 0,66 m de profilul N, la 0,72 m. de 
profilul V, a fost descoperit un fragment de topor din marnă (?) 
negricioasă. 

În S.l SE, între adâncimile de -0,5 m şi -0,7 m, au fost 
descoperite numeroase fragmente ceramice apa�inând culturilor 
Cucuteni şi Costişa-Komarov. in ceea ce priveşte ceramica din 
epoca bronzului, amintim fragmente de la pahare, ceşti, străchini 
şi vase cu umăr, unele decorate cu caneluri şi incizii (liniara şi 
punctiforme), în general lucrate dintr-o pastă friabilă cu 
silex/silicolit pisat şi nisip grosier ca degresant. 

în centrul T8, in SI NE şi SI SE, cu intercalare în martorul 
central E-V al tumulului, a fost identificată groapa mormântului. 
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Forma acesteia, aşa cum reiese din grundul care a fost efectuat 
la -0,8 m, adâncime la care de altfel a şi fost observată, era oval
circulară. Pe axul E-V, groapa avea lungimea de 1 ,7 m. iar pe 
cel N-S de 1 ,26 m. Fundul gropii a fost surprins la -1 ,3 m. in 
groapă (notată G 1 ), a fost descoperit un schelet uman, relativ 
bine conservat, aşezat direct pe fundul gropii, fără vreun 
inventar. Craniul avea privirea spre S şi era amplasat in partea 
estică, a gropii ,  in timp ce picioarele se aflau in partea vestică. 
Defunctul a fost chirci! pe partea stângă, cu laba piciorului drept 
deasupra celei stângi, cu genunchii apropia� orienta� spre S. 
Pentru prima dată in această necropolă au putut fi observate şi 
prelevate vertebrele defunctului. Mâna dreaptă era îndoită din 
cot la 902, deasupra bazinului, peste cea stângă, care era întinsă 
de-a lungul corpului. 
T9/2004 

Movila este amplasată la 20 m V de T8/2004, fiind una din 
cele mai mici din necropola de la Adâncata. Are diametru! de 1 2  
m şi înălţimea de 0,4 m ,  fiind probabil aplatizată in timp datorită 
lucrărilor agricole. Au fost trasate următoarele sec�uni: S. l NV şi 
SI NE, cu lungimea de 4 m şi SI SV şi SI SE, cu lungimea de 7 
m, toate cu lăţimea de 2 m, cu martori de 0,5 m intre ele. Pentru 
a putea decoperta groapa M2 din T9, a mai fost deschisă o 
secţiune, Sll SE, cu lungimea de 7 m şi lăţimea de 2 m. 
Stratigrafia T9/2004: 
- până la -0,1-0, 1 5  m, sol vegetal, cenuşiu deschis; 
- de la -0,1-0 , 1 5  m până la -0,3-0,4 m, strat de pământ nisipo-
argilos, de culoare cenuşie {sol de pădure evoluat); 
- mantaua se dezvoltă intre -0,3-0,4 m şi solul antic de călcare 
aflat la -0,75-0,8 m şi ca structură este identică cu cea a 
T8/2004. 
- de la -0,75-0,8 m se dezvoltă solul brun-gălbui, steril din punct 
de vedere arheologic. 

În manta au fost descoperite numeroase fragmente ceramice 
aparţinând culturilor Cucuteni şi Costişa-Komarov, gratoare şi 
lame intregi şi fragmentare din silex, lutuieli şi bucăţi de vatră. 
Ceramica de factură Costişa-Komarov a fost lucrată din pastă 
friabilă; ca forme au fost identificate ceşti, străchini, însă 
fragmentarea materialului nu permite reconstituiri. Dintre 
materialele mai importante amintim: 
- în SI SE a fost descoperit, la -0,35 m, la 0,75 m de profilul E şi 
la 2,6 m cje cel S, un vas de formă tronconică, fragmentar, lucrat 
din pastă cu silex/silicolit pisat in compoziţie. A fost aşezat cu 
gura în jos. Notat V2. 
- în SI. SE, la -0,35 m, în profilul E, au fost descoperite 
fragmente provenind de la un alt vas de formă tronconică, cu 
muscovit in pastă. Diametru! fundului vasului este de O, 1 3  m. Şi 
acesta a fost depus cu gura în jos. Notat V1 . 

În T9/2004 au fost descoperite două gropi de formă aprox. 
rectangulară, ambele orientate pe axul lung NE-SV. Au fost 
identificate in grund la aceeaşi adâncime, -0,65 m, delimitarea 
lor în solul steril arheologic, brun-gălbui, fiind clară începând cu 
adâncimea de -0,7 m. Groapa din SI SE şi SI SV, de mari 
dimensiuni, a fost notată G 1 .  Ea avea lungimea N-S de 3, 1 5  m şi 
lăţimea E-V de 2,05 m. În schimb, groapa din secţiunile SI SE şi 
Sll SE, notată G2, avea dimensiunile de 2,5 m N-S şi 1 ,37 m E
V. 

Deasupra G1 , la -0,5 -0,55 m, a fost descoperită o lentilă de 
cărbune de dimensiuni modeste {0,3 m diametru). În G 1 ,  in 
timpul exploatării, s-a observat faptul că a fost săpată in două 
trepte, cu o diferenţă de O, 1 5  m una de cealaltă. Adâncimea 
gropii .secundare" era de O, 1 7  m. În această groapă au fost 
descoperite o lentilă de oase calcinate, de culoare cenuşiu-
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albicioasă, o unealtă fragmentară din silex ş i  u n  vârf de săgeată 
din silex de culoare cenuşie, de tipul cu baza concavă. 

Şi in cea de a doua groapă, G2, a fost identificată o groapă 
.secundară", de formă rectangulară, pe fundul căreia au fost 
descoperite resturi de oase slab calcinata {eventual inhumate?) 
şi un topor din bazalt, cu lungimea de 0,099 m, de tipul naviform, 
cu orificiu transversal pentru fixarea cozii. 

in cadrul necropolei se mai cunoaşte un singur turnul aflat 
pe imaşul sătesc al satului Adâncata. Alte movile se află intr-o 
zonă intens impădurită, cercetarea lor fiind dificilă. 

Note: 
1 .  Ion Mareş, Bogdan Niculică, Dumitru Boghian, Sorin 
lgnătescu, Vasile Budui, Cătălina Buzdugan, Adâncata, com. 
Adâncata, jud. Suceava, .lmaş", în 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, com. Adâncata, jud. 
Suceava, .lmaş", in 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 -
.lmaş", în Ţara Fagilor SN, anul X, nr. 1 (38), 2002, p. 1 1 ;  
Bogdan Niculică, Istoricul cercetărilor privind perioada mijlocie a 
epocii bronzului in Podişul Sucevei, in Ţara Fagilor SN, anul X, 
nr. 4 (41 ), 2002, p. 1 8-19 ;  Bogdan Niculică, Ion Mareş, Dumitru 
Boghian, Sorin lgnătescu, Necropola tumulară de la Adâncata 
.lmaş", movila 2, in Ţara Fagilor SN, anul XI, nr. 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 Uudeţul Suceava), in Analele 
Universităţii .Ştefan cel Mare" - Suceava, Secţiunea Geografie, 
1. X, 2003; Vasile Budui, Cătălina Buzdugan, Bogdan Niculică, 
Dumitru Boghian, Sorin lgnătescu, Ion Mareş, Consideraţii 
pedogeografice asupra tumulului Adâncata - lmaş, judeţul 
Suceava, in Lucrările Simpozionului de Geografie, Bucureşti, 
2002; Bogdan Niculică, Considerations sur la periode moyenne 
de I'Âge du Bronze dans le Plateau de Suceava. Le complexe 
cu/ture/ Komar6w-Costişa-Bialy-Potik, în SAA 2004, sub tipar; 
Vasile Budui, Bogdan Niculică, Situ/ arheologic Adâncata - /maş 
(Judeţul Suceava). Caracteristici ale cadrului natural, în Analele 
Univ. "Ştefan cel Mare" Suceava, s. Geografie, t. XI-XII, sub 
tipar; Dan Fărtăiş, Bogdan Niculică, Date inedite referitoare la 
ceramica din necropola tumu/ară de tip Costişa-Komariw (sec. 
XVIII - XV a. Chr.), de la Adâncata, judeţul Suceava, in ActaMP, 
2004, sub tipar; Bogdan Niculică, Ion Mareş, Dumitru Boghian, 
Sorin lgnătescu, Considerations preliminaires sur les practiques 
funeraires de la necropole de type Komariv-Bilyj-Potik-Costişa, 
de Adâncata-.lmaş" (dep. de Suceava), în SAA 1 0, 2005, sub 
tipar. 

Resume: 
Pendant la campagne de fouilles archeologiques de l'annee 

2004, on a investiguee deux tumuli, notees T8 el T9/2004. Dans 
le deux tertres, on a decouvert, dans leurs manteaux, des 
materiaux archeologiques appartenant a la cultura Costişa
Komariv et â la culture Cucuteni. Le materiei ceramique, qui 
appartient a I'Âge du Bronza, toujours fragmentaire, est 
caracterise par la presence de silex/silicolite en pâte. Dans le 
tumulus T8 ont a decouvert un tombeau d'inhumation en 
position repliee, sans inventaire funeraire. Dans le tumulus T9 
ont a decouverte deux tombeau en fosse, l'un d'incineration 
(notee M1) ,  avec une pointe de fleche a basse concave, comme 
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inventaire funeraire; l'autre, d'inhumation ou d'incineration (le 
materiei osteologique est mal conservee, pour instant nous 
attendons les resultats des analyses anthropologiques), avec un 
hache de combat en basaHe. Ont effectuee des analyses 
pedologiques et geologiques dans le manteau de T8. 

3. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Dacilor, nr.topo 6912 (proprietar Francisc 
Carol Mezei) 
Cod sit: 1026. 02 
Colectiv: Matei Drimbărean (MNUAI) 

Ca urmare a cererii nr. 329/04.05.2004 către DCCPCN Alba 
şi a adresei nr. 5 1 1 /05.05.2004 înaintată MNUAI, in perioada 
1 9.05.2004-22.05.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 
1 04/2004 şi a contractului de cercetare nr. 566/1 9.05.2004, a 
fost executată săpătura arheologică in vederea descărcării de 
sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să
şi construiască obiectivul .locuinţă familială". Terenul in cauză 
este situat in zona de V a oraşului roman in apropierea actualei 
căi ferate. 

in a doua jumătate a sec XIX, in vederea construirii 
rambleului de cale ferată, terenul a fost supus unei ample 
sistematizări pe verticală, nivelul de cultură aparţinând epocii 
romane fiind puternic afectat. Multă vreme in acest perimetru a 
existat o baltă (mai cu seamă in anotimpul ploios). După 1 989 
terenul a fost supus unei sistematizări pe verticală depunându-se 
un strat de umplutură de cea. 1 ,9-2,1 m. 

in acest sens pe suprafaţa viitoarei construcţii s-a procedat 
la o decopertare mecanizată a nivelului de umplutură 
contemporană. Apoi au fost trasate 6 unită� de săpătură notate 
C1 . .  .C6, fiecare având dimensiunile 2x2 m, între acestea fiind 
lăsaţi martori de 0,5 m. 

La sfârşitul cercetării situa�a stratigrafică este unitară: un 
nivel de aluviuni rezultat in urma revărsărilor răului Mureş (0-
0,25 m). Aici au fost depistate inclusiv bucăţi de asfalt şi cârpe 
provenite din umplutura contemporană. Sub aceste aluviuni a 
fost identificat un nivel roman cu o grosime de doar 0,3-0,35 m şi 
de o slabă consistenţă. 

Sterilul arheologic apare sub nivelul roman şi este constituit 
dintr-un nivel compact de nisip argilos. Nivelul de referinţă .o· a 
fost stabilit la cea. -2,1 m faţă de actualul nivel de călcare. 

Nu au fost depistate substrucţii. A fost întocmită 
documentaţia grafică şi fotografică. 

Bibliografie: 
Raport de cercetare arheologică preventivă inaintat Comisiei 
Naţionale de Arheologie. 

Abstract 
-----=rtie archeological research took place in the archeological 
site !rom Apulum, in the Western area of the Roman town 
co/onia Aurelia Apulensis, near the railway. In the second hali of 
the 1 9111 century, the level of cultura !rom the Roman Age was 
largely destroyed during the construction of the railway mound, 
when the terrain suffered an ample systematization. Underneath 
a layer of alluvial deposits produced by the overflowing of Mureş 
river was identified a stratum of cultura belonging to Roman Age 
with a thickness of 0.3-0.35 m. The archeological inventory is 
scarce, and consists of a few common pottery fragments. 
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4. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Dacilor, nr. topo 69/4 (proprietar Francisc 
Carol Mezei) 
Cod sit: 1026.02 
Colectiv: Matei Drimbărean (MNUAI) 

Ca urmare a cererii nr. 329/04.05.2004 către DCCPCN Alba 
şi a adresei nr. 51 1 /05.05.2004 înaintată MNUAI, în data de 
22.05.2004, pe baza autoriza�ei de săpătură nr. 1 04/2004 şi a 
contractului de cercetare nr. 566/1 9.05.2004, a fost executată 
săpătura arheologică in vederea descărcării de sarcină istorică a 
terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască 
obiectivul .locuinţă familială". 

Terenul in cauză este situat în zona de V a oraşului roman 
colonia Aurelia Apu/ensis, in apropierea actualei căi ferate. in a 
doua jumătate a sec. XIX, in vederea construirii rambleului de 
cale ferată, terenul a fost supus unei ample sistematizări pe 
verticală, nivelul de cultură apa�inând epocii romane fiind 
puternic afectat. Multă vreme in acest perimetru au exista bălţi 
(mai cu seamă in timpul ploios). 

Au fost trasate 1 0  unităţi de săpătură notate C1 . . .C1 0, 
fiecare având dimensiunile 2x2 m. Dispunerea unităţilor de 
săpătură s-a făcut in sistem .fagure", rezultând două şiruri: 
C1 . . .C5, cu martori de 0,5 m şi C6 . . .  C 10  tot cu martori de 0,5 m. 
intre cele două şiruri s-a lăsat un martor principal de 1 m. 

in general situaţia stratigrafică este relativ unitară in toate 
unităţile de săpătură: 
-0-0,25 (0,3) m - strat arător de culoare brun deschis. 
-0,25-0,6 (0,7) m - nivel aluvionar rezultat in urma revărsărilor 
răului Mureş. 
-0,6-1 (1 ,05) m - nivel roman (cărămizi, piatră, fragmente 
ceramice). 
-1 ,05-1 ,2 (1 ,25) m - sol antic brun închis steril arheologic. 

Inventarul arheologic este sărac (fragmente tegulare şi 
câteva fragmente ceramice de epocă romană). Nu au fost 
depistate substrucţii. A fost întocmită documentaţia grafică şi 
fotografică. 

Bibliografie: 
Raport de cercetare arheologică preventivă înaintat Comisiei 
Naţionale de Arheologie.· 

Abstract 
The archaeological research took place in the archaeological 

site of Apulum, in the Western area of the Roman town co/onia 
Aurelia Apulensis, near the railway. In the second hali of the 1 91h 
century, the level of cultura !rom the Roman Age was largely 
destroyed during the construction of the railway mound, when 
the terrain suffered an ample systematization. The area was 
long covered by swamps, especially during the rainy seasons. 
The acid PH of the soil deteriorated the state of the pottery as 
well as that of the iron objects discovered. 

5. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Dacilor, nr. 41 (proprietar Ion 0/teanu) 
Cod sit: 1026. 02 
Colectiv : Matei Drimbărean (MNUA I) 
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Ca urmare a cererii nr. 383/24.05.2004 către DCCPCN Alba 
şi a adresei nr. 632/01 .06.2004 înaintată MNUAI, in perioada 
28.06.2004-03.07.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 
1 33/2004 şi a contractului de cercetare nr. 736/28.06.2004, a 
fost executată săpătura arheologică in vederea descărcării de 
sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să
şi construiască obiectivul .locuinţă familială". 

Terenul in cauză este situat in zona de V a oraşului roman 
colonia Aurelia Apulensis, in apropierea actualei căi ferate. in a 
doua jumătate a sec. XIX, in vederea construirii rambleului de 
cale ferată, terenul a fost supus unei ample sistematizări pe 
verticală, nivelul de cultură aparţinând epocii romane fiind 
puternic afectat. Multă vreme in acest perimetru au exista bălţi 
(mai cu seamă in timpul ploios). 

Au fost trasate 7 unităţi de săpătură notate C1 . . . C7. 
Dimensiunile unităţilor de şăpătură sunt: C1 . . .  C6 de 2 x 2 m; C7 
de 2,5 x 2 m. Dispunerea acestora s-a făcut in sistem .,fagure", 
rezultând două şiruri: C1 , C2, C3, C7 cu martori de 0,5 m şi 
C4 . . .  C6 tot cu martori de 0,5 m. intre cele două şiruri s-a lăsat 
un martor principal de 1 m. 

in urma cercetării arheologice au fost identificate două gropi 
menajere aparţinând epocii romane. Materialul arheologic 
descoperit constă in special din ceramică. Întâlnim ceramică 
uzuală de culoare gri-cenuşiu, terra nigra. Ca forme ceramice 
menţionăm: oale, castroane, farfurii, amfore, capace. Inventarul 
arheologic ne permite o incadrare cronologică a complexelor in 
intervalul: mijlocul sec. 1 1 - începutul sec. I I I  p. Chr. 

La adâncimea de -1 ,4 m a fost identificat nivelul de apă 
freatică. Nu au fost depistate substrucţii. A fost întocmită 
documentaţia grafică şi fotografică. 

Bibliografie: 
Raport de cercetare arheologică preventivă inaintat Comisiei 
Naţionale de Arheologie. 

Abstract 
The archaeological research took place in the archaeological 

site of Apulum, in the Western area of the Roman town colonia 
Aurelia Apulensis, near the railway. In the second half of the 1 9111 
century, the level of culture from the Roman Age was largely 
destroyed during the construction of the railway mound, when 
the terrain suffered an ample systematization. There were 
identified two garbage pits from Roman Age. The archeological 
material consists mainly of common grey pottery and fine pottery 
(terra nigra). From the point of view of shape, we have pots, 
bowls, plates, amphorae, lids. Based on the archaeological 
inventory the complexes can be dated between mid-second and 
early third centuries A.D. 

6. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Dacilor, nr. topo A.71 (proprietar Vlademir 
Străjan) 
Cod sit: 1026.02 
Colectiv: Matei Drîmbărean (MNUAI) 

Ca urmare a cererii nr. 81 1 /02. 1 1 .2004, către DCCPCN Alba 
şi a adresei nr. 1 2 1 8/03. 1 1 .2004 înaintată MNUAI, in perioada 
03. 1 1 .2004-06 . 1 1 .2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 
303/2004 şi a contractului de cercetare nr. 1 241/28. 1 1 .2004 a 
fost executată săpătură arheologică în vederea descărcării de 
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sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să
şi construiască obiectivul .locuinţă familială". 

Terenul in cauză este situat in zona de central-vestică a 
oraşului roman co/onia Aurelia Apulensis. Au fost trasate 3 
unităţi de săpătură, notate C1 . . . C3, fiecare având dimensiunile 
de 2,5 x 2,5 m. intre unităţile de săpătură au fost lăsaţi martori 
de 1 m. 

Rezultatele cercetării arheologice sunt următoarele: 0-0,35 
m: strat arător; -0,35-0,6 m: nivel de umplutură epocă romană; -
0,6-1 ,8 m: in acest orizont au fost identificate fazele 1 şi 11 ale 
edificiului de piatră; -1 ,8-1 ,85 m: lentilă de arsură aparţinând 
fazei de lemn; -1 ,85 steril arheologic (în C1 apare ca nivel 
geologic de pietriş; in C3 apare sub formă de humus antic la -
2,5 m). 

in C2 a fost identificată o pardoseală de locuinţă romană 
aparţinând fazei 11 de refacere a edificiului. Pardoseala este 
executată din cărămizi aşezate pe un pat de amenajare din nisip 
argilos. Tot în C2 pe profilul de N a fost identificată o porţiune 
dintru-un zid fundaţie executat din piatră fasonată legată cu 
mortar. Zidul, executat in piatră, aparţine fazei 1 a edificiului din 
piatră. Cercetarea arheologică a continuat până la adâncimea 
de -2,65 m faţă de nivel�l actual de călcare, unde s-a ajuns la 
nivelul de apă freatică. In aceste condiţii în C2 nu a putut fi 
continuată cercetarea, implicit stabilirea adâncimii de fundare a 
zidului şi existenţa patului de fundare a acestuia. Având in 
vedere textura zidului dar şi o apropiere (cea. 1 50 m) faţă de o 
altă cercetare arheologică, unde a fost identificat un zid similar a 
cărui adâncime de fundare mergea la -3,75 m faţă de nivelul 
actual de călcare, putem face o paralelă între cele două situaţii 
(comparaţia este făcută cu cercetarea arheologică de salvare 
executată in anul 2003, autorizaţie de săpătură nr. 21 0/2002, 
obiectiv ,locuinţă familială", beneficiar Muncelean Laurenţiu, 
situată în Alba Iulia, Str. Reg. V Vânători nr. 42; dosar avizat de 
Comisia Naţională de Arheologie). 

Inventarul arheologic mobil constă din fragmente ceramice şi 
tegulare. Au fost descoperite şi materiale osteologice. A fost 
întocmită documentaţia grafică, fotografică precum şi ridicarea 
topografică a unităţilor de săpătură. 

Bibliografie: 
Raport de cercetare arheologică preventivă înaintat Comisiei 
Naţionale de Arheologie. 

Abstract: 
The archaeological research took place in the archaeological 

site of Apulum, in the central-western area of the Roman town 
colonia Aurelia Apulensis. lnvestigation results: 0-0.35 m, arable 
layer; -0.35-0.6 m, level of filling from the Roman Age; -0.6-1 .8 
m, stages 1-11 of the stone edifica; -1 .80- 1 .85 m, lenses of 
cremation belonging to the wooden stage of the settlement; -
1 .85, archaeologically sterile (geological level of gravei or 
ancient humus). In cassette C2 was identified the floor of a 
Roman dwelling consisting of bricks laid on a bed of clayish 
sand and bond with mortar. The foundation's wall, having a 
thickness of 0.8 m, was investigated until a depth of -2.65 m 
below the actual ground level, reaching thus the level of 
groundwater. 

7. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Ferdinand /, nr. 20 (Congregaţia Sf. Iosif) 
Cod sit: 1026.02 
Colectiv: Matei Drîmbărean (MNUAI) 

www.cimec.ro



Cronica cercetărilor arheolog ice d in  România - campania 2004 

Ca urmare a cererii nr. 21 1/24.03.2004 către DCCPCN Alba 
şi a adresei nr. 338/24.03.2004 înaintată MNUAI, în perioada 
1 4.04.2004-28.04.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 
68/2004 şi a contractului de cercetare nr. 408/1 4.04.2004 a fost 
executată săpătură arheologică în vederea descărcării de 
sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul inten�onează să
şi construiască obiectivul .Şcoală". 

Terenul în cauză este situat în situ! arheologic de la Apulum, 
la cea. 1 50 m. spre S faţă de săpăturile arheologice sistematice 
de pe str. Munteniei (sediul guvernatorului consular al celor trei 
Dacii - cercetător Viorica Rusu-Bolindeţ). 

Au fost trasate 4 unită� de săpătură: C1 . . .  C4 cu dimensiunile 
de 3 x 3 m. S-a procedat la supravegherea lucrărilor pe întregul 
amplasament al obiectivului .şcoală". 

in urma cercetării situaţia stratigrafică ne indică faptul că 
zona în decursul timpului a fost supusă unor activită� antropice. 
Din punct de vedere cronologic, epoca romană este cea mai 
veche; ea fiind materializată prin materiale tegulare, ceramică, în 
stare fragmentară. in C1 şi C2, pe grund, la adâncimea de -2,1 
m faţă de nivelul actual de călcare, a fost surprins traiectul unui 
fost·zid apa�inând epocii romane. Un nivel compact şi constant 
de pământ amestecat cu cărbune (gros de cea. O, 1 2-0, 1 8  m) ne 
dovedeşte că anterior ridicării edificiului roman din piatră, în zonă 
au existat construcţii romane din lemn. 

in toate unităţile de săpătură, C 1 . . .C4 a fost identificat un 
nivel masiv de umplutură rezultat în urma demolării zidurilor 
romane, iar mai apoi a celor apa�nând epocii moderne 
(administraţiei austriece) a căror mărturii le regăsim cu 
precădere în C3 şi C4 materializata prin rămăşiţele unei locuinţe. 
Printre materialele arheologice recoltate se remarcă o pipă din 
lut, ornamentată şi având ştampila meşterului Anton Partisch, 
datată în a doua jumătate a sec. XVI I I  începutul sec. XIX. 

S-a procedat la supravegherea lucrărilor pe întregul 
amplasament al obiectivului .şcoală". Ca o notă generală se 
constată că edificiile de epocă romană existente în zonă au fost 
intens afectate în scopul obţinerii de materiale de construc�i 
(cărămidă, piatră). 

Au fost identificate urmele unui segment dintr-un edificiu 
roman din care s-au păstrat parte din fundaţii şi patul de 
amenajare din pietriş al zidurilor. De asemenea au fost surprinse 
urmele (ziduri păstrate pa�ial) ale unor clădiri din perioada 
administraţiei austriece datată la sfârşitul sec. XVI I I ,  începutul 
sec. XIX. 

Totodată se pot observa funda�ile şi eleva�a (păstrate 
pa�ial) ale unor clădiri ce au funcţionat în perioada interbelică şi 
după. 

intre materialele arheologice descoperite, cale tegulare şi 
ceramice, care confirmă destinaţia de locuinţă a edificiului 
roman. 

Au fost descoperite cărămizi având ştampila LEG XI I I  G in 
diferite variante, precum şi ştampilă tegulară cu antroponim: LEG 
XII I G/ OFELLI. 

Elemente ale instalaţiei de încălzire de tip hypocaustum au 
fost depistate, ceea ce confirmă dotarea edificiului cu un astfel 
de sistem de încălzire. 

·A fost realizată documentaţia grafică, fotografică şi ridicarea 
topografică. 

Bibliografie: 
Raport de cercetare arheologică preventivă inaintat DCCPCN 
Alba; Patrimonium Apulense, IV, p. 1 7  4-1 79. 
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Abstract: 
The archaeological research took place in the archaeological 

site of Apulum, in the area of the pretorium, the residence of the 
governor of the three Dacian provinces. Chronologically, the 
Roman Age offers the earliest archaeological vestiges consisting 
of brick fragments, pottery, iron objects (nails, spikes). There 
were identified the traces of a portion of a Roman building, from 
which remained parts of the foundations and the bed underneath 
them, made of gravei. There were also found the walls of 
edifices erected during the Austrian administration (late 
eighteenth-early nineteenth centuries), and then, twentieth 
century buildings. Among Roman materials, we mention bricks 
bearing the seal LEG XIII G, in different variants as well as a 
seal with a human name LEG XI I I  GEM/OFELLI. The presence 
of some elements of hypocaust type heating system confirms 
that the building was a dwelling. 

8. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Gemenilor, nr. 26 (proprietar Marinela 
Cerbu) 
Cod sit: 1026.02 
Colectiv: Matei Drîmbărean (MNUAI) 

Ca urmare a cererii nr. 61 0/1 0.08.2004, către DCCPCN Alba 
şi a adresei nr. 980/06.09.2004 înaintată MNUAI, in perioada 
25. 1 0.2004-29. 1 0.2004, pe baza autoriza�ei de săpătură nr. 
250/2004 şi a contractului de cercetare nr. 1 1 93/25. 1 0.2004 a 
fost executată săpătură arheologică in vederea descărcării de 
sarcină istorică a terenului, pe care beneficiarul intenţionează 
să-şi construiască obiectivul .locuinţă familială". 

Terenul in cauză este situat in zona de NE a oraşului roman 
colonia Aurelia Apulensis, pe o stradă paralelă cu actuala şosea 
naţională. 

Au fost trasate 6 unită� de săpătură, notate C1 . . .  C6, fiecare 
având dimensiunile de 2x2 m. 

Dispunerea unită�lor de săpătură s-a făcut in sistem 
.fagure", rezultând două şiruri: C1 . . . C3, cu martori de 1 m şi 
C4 . . .  C6 tot cu martori de 1 m. intre cele două şiruri s-a lăsat un 
martor principal de 1 m. Rezultatele cercetării arheologice sunt 
următoarele: 0-0,45 m: n ivel de umplutură modernă şi 
contemporană; -0,45-1 ,35 m: în acest orizont regăsim fazele 1 şi 
11 ale edificiului roman ridicat în acest perimetru; - 1 ,35-1 ,4 m: 
lentilă de pământ + arsură, ce apa�ne fazei de lemn a aşezării ; 
-1 ,4 m: steril arheologic (nisipos argilos). 

Din edificiul de piatră s-au mai păstrat .in sittl' patul de 
amenajare al unui zid fundaţie, realizat din pietriş. Grosimea 
patului de amenajare este de cea. 0,65 m. 

Şi de această dată s-a putut observa faptul că in decursul 
timpului zona a fost intens afectată de intervenţiile antropice; 
scopul fiind acela de refolosire a materialelor de construcţii 
apa�inând edificiilor romane (cărămizi, piatră, marmură etc.) 

Inventarul arheologic mobil constă din fragmente ceramice şi 
tegulare. Au fost descoperite şi materiale osteologice aparţinând 
in special categoriei bovideelor. 

A fost întocmită documentaţia grafică şi fotografică precum 
şi ridicarea topografică a unităţilor de săpătură. 

Bibliografie: 
Raport de cercetare arheologică preventivă inaintat Comisiei 
Naţionale de Arheologie. 
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Abstract: 
The archaeological research took place in the archaeological 

site of Apulum, in the central-southern area of the Roman town 
co/onia Aurelia Apulensis, on a street parallel w�h the national 
road. lnvestigation results: -0.45 m, leve.l of modern and 
contemporary filling; ·0.45·1 .35 m, stages 1 and 11 of the Roman 
building erected in this area; -1 .35-1 .4 m, lens of cremation 
belonging to the wooden stage of the settlement; ·1 .4 m, 
archaeologically sterile (clayish sand). Only the level of the beci 
of the foundations of the edifice was preserved in sffu, and it 
consisted of gravei with a thickness of ca. CHiS m. In time, the 
a rea was intensely ravaged by human interventions seeking to 
recycle the building· materials from the Roman ednices� · 

9. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] . 
Punct: Str. Gemeni/ar, nr. topo 238/15/2 (proprietar ton 
Iancu) 
Cod sit: 1026. 02 
Colectiv: Matei Drimbărean (MNUAI) 

Ca urmare a cererii nr. 532/14.07,2004 către DCCPCN Alba 
şi a adresei nr. 980/06.09.2004 înaintată MNUAI, in perioada 
25.1 0.2004-29. 1 0.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 
252/2004 şi a contractului d� cercetare nr. 1 1 94/25. 1 0.2004, a 
fost executată cercetarea arheologică in vederea descărcării de 
sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să
şi construiască obiectivul .locuinţă familială". 

Terenul in cauză este situat in zona de N a oraşului roman 
colonia Aurelia Apulensis, pe o stradă paralelă cu actuala şosea 
naţională. 

Au fost trasate 6 unităţi de săpătură, notate C1 . . .C6, fiecare 
având dimensiunile de 2x2 m. Dispunerea unităţilor de săpătură s
a făcut in sistem .fagure", rezultând două şiruri: C1 . .  .C3, cu 
martori de 1 m şi C4 . . .  C6 tot cu martori de 1 m. Între cele două 
şiruri s-a lăsat un martor principal de 1 m. Rezultatele cercetării 
arheologice sunt următoarele: 0-0,35 m: strat arător (pământ de 
culoare brun, în care sporadic apar fragmente ceramice şi tegulare 
romane); ·0,35·0,8 m: nivelul de umplutură aparţinând epocii 
romane; -0,8-1 .65 m: in acest orizont regăsim fazele 1 şi 11 ale 
ed�i9iului roman ridicat în acest perimetru; -1 ,65·1 ,75 m: nivelul 
de arsură ce aparţine fazei de lemn a edificiilor romane; ·1 ,75 m: 
steril arheologic (nisip argilos). 

Din edificiul de piatră s-a mai păstrat ,in situ" patul de 
amenajare al zidurilor fundaţii, realizat din pietriş. Grosimea 
patului de amenajare variază intre 0,45-0,7 m funcţie de 
dimensiunile zidurilor. Pe baza acestora, pe suprafaţa cercetată 
au putut fi identificate mai multe ziduri Z1 . . . Z5 (cu legături intre 
ele) reprezentând o porţiune din clădirea romană construită aici. 

Şi de această dală s-a putut observa faptul că in decursul 
timpului zona a fost intens afectată de interven�ile antropice; 
scopul fiind acela de refolosire a materialelor de construcţii 
aparţinând edificiilor romane (cărămizi, piatră, marmură etc.). 
Inventarul arheologic mobil constă din fragmente ceramice şi 
tegulare. Au fost descoperite şi materiale osteologice aparţinând 
în special categoriei bovideelor. A fost întocmită documentaţia 
grafică şi fotografică precum şi ridicarea topografică a unităţilor 
de săpătură. 

Bibliografie: 
Raport de cercetare arheologică preventivă inaintat Comisiei 
Naţionale de Arheologie. 
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Abstract: . . . . . . • . 
. 

, The archaeologicaf research took place in the archaeological 
site of Apulum, in the central-southern area of the Roman town · 

colonia Aurelia Apu/ensis, on a . l:!treet parallel wlth the national 
road. lnvestigation results: 0-0.35 m, arable layer (brown colored 
soil with sporadic occurrence of tiling and pottery fragments); -

0.35·0.8 m, level of fiii ing belonging to the Roman Age; -0.8· 1.65 
m, stages 1·11 of the Roman edifica erected in this area; . · 1 .65· 
1 .75 m, cremation IE!Vel beiQnging to the wooden stage of the 
settlement; ·1 .75 m, archaeological sterile (clayish sand). Only 
the bed of.the foundations of the Roman building, consjsting of 
gravei with a thickness of Q.45-Q.7 m varying with the thickness 
of the walls, was preserved in.situ. Baseo on these and on t�e 
stratigraphic analysis were identilied severa! walls Z1 . . . Z5 (with 
the. connections between them) representing a portion of the 
Roman building. 

10. Alba Iulia, jud. Atba [Apulum] 
Punct: Str. ·Gemenilor, nr. topo 240/3411 (proprietar 
Valerica Mannig) 
Cod sit: 1026.02 
Colectiv: Matei Drîmbărean (MNUAI) 

.
. 

Ca urmare a cererii nr. 469/23.01.2003 către DCCPCN Alba 
şi adreseL nr. 708/23.07;2003 înaintată MNUAI, in perioada 
29.04.2004·30;04.2004, pe baza autoriza9ei de săpătură 
arheologică preventivă nr. 69/2004 şi a contractului . de cercetare 
nr. 489/29.04.2004, a fost executată cercetarea arheologică in 
vederea descărcării de sarcină istoric{�. a terenului, pe care 
beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul .locuinţă 
+ anexe". 

Au fost trasate 7 unităţi de săpătură: C1 . . . C5 de 2x2 m 
fiecare; C6 2 x 1 ,7 m; C7 4 x 4 m. C1 . . .C6 sunt orientate pe 
direc�a ESE-VNV. 

În perioada modernă şi contemporană zona investigată a 
fost supusă unor intense activităţi antropice, materializata prin 
sistematizarea pe verticală a terenului, nivelul de cultură roman 
fiind serios afectat prin dispariţia unei părţi importante. 

În linii mari stratigrafia în C1 . . . C7 este 1-1nitară şi se prezintă 
astfel: 0·0,3 m strat arător; -G;l-0,9 

_ 
m nivel de cultură 

aparţinând epocii romane în care apar dese intervenţii antropice; 
·0,9-1 ,3 m steril arheologic (pământ brun închis). 

Nu au fost . depistate substruc�i. A fost întocmită 
documentaţia grafică şi fotografică. 

Bibliografie: 
Raport de cercetare arheologică preventivă înaintat Comisiei 
Na9onale de Arheologie. 

Abstract: 
The archaeologicai"research took place in the archaeological 

site of Apulum, in the North-Eastern area of the Roman town 
colonia Aurelia Apulensis. In the past this area was largely 
modified by human intervention; the level of cultura belonging to 
the Roman Age was largely destroyed. During the 1 970's and 
1 980's, this area was a sort of garbage pit. There after, the 
terrain was destined to the construction of residential buildings 
or for agricultura. 

www.cimec.ro
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1 1 .  Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Gemenilor, nr. 2A (proprietar Ioan Călin 
Rus) 
Cod sit: 1026.02 
Colectiv: Matei Drimbărean (MNUAI) 

Ca urmare a cererii nr. 1 46/02.03.2004 către DCCPCN Alba 
şi a adresei nr. 252/04.03 2004 înaintată MNUAI, in perioada 
1 0.05.2004·1 2.05.2004, pe baza autoriza�ei de săpătură nr. 
32/2004 şi a contractului de cercetare nr. 521/07.05.2004, a fost 
executată cercetarea arheologică in vederea descărcării de 
sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intentionează să· 
şi �nstruiască obiectivul "locuinţă familială". 

· 

In acest sens, pe amplasamentul viitoarei construc�i au fost 
trasate 4 unită� de săpătură: C1 . . .  C4 fiecare cu dimensiunile 2.x2 
m. Situa�a stratigrafică se prezintă astfel: 
• C1 ,  adâncimea maximă de săpare -2,5 m. În stratigrafie au fost 
surprinse etapele principale de evolu�e ale oraşului roman: 
nivelul apa�nând edificiilor ridicate in lemn; nivelele apartinând 
edificiilor ridicate in piatră (fazele 1 şi 11). De asemenea a fost 
identificat patul de amenajare (aşteptare) a unui zid notat Z1 
(orientat pe direcţia ESE-VNV), realizat din piatră de râu şi 
pietriş. Zidul propriu-zis executat din piatră legată cu mortar iar 
eleva�a din cărămidă, a fost demantelat, in stratigrafie 
observându·se scoaterea acestuia. 
·C2, în linii mari stratigrafia este asemănătoare cu cea 
identificată in caseta C 1 .  De menţionat că aici la nivelul -2,05 m, 
aparţinând fazei de lemn, a fost descoperit un opaiţ fragmentar 
având ştampila GASI. 
-C3, adâncimea săpăturii -Q,8 m; nivel la care a fost identificat 
pavajul, executat din lespezi de piatră, aparţinând unei încăperi 
din edificiul roman ridicat in această zonă. Sub lespezile de 
piatră se observă un nivel de amenajare executat din nisip 
argilos. 
-C4, adâncimea săpăturii -2,35 m. Aşa cum se observă şi din 
desene, stratigrafia este sensibil comparabilă cu cea din C1 .  Şi 
in această casetă a fost identificat un pat de amenajare, realizat 
din piatră de râu amestecată cu pietriş, apa�nând unui zid notat 
Z2 (orientat pe direcţia NNE-SSV). Situaţia prezentă in C1 se 
repetă, in stra�grafie fiind surprinse doar urmele de scoatere 
(demantelare) a zidului Z2. 

A fost întocmită documentaţia grafică şi fotografică. 

Bibliografie: 
Raport de cercetare arheologică preventivă inaintat Comisiei 
Naţionale de Arheologie. 

Abstract: 
The archaeological research took place in the archaeological 

site of Apulum, in the central-eastern area of the Roman town 
colonia Aurelia Apulensis. There were discovered a few 
fragments belonging to a Roman building (the floor of a room, 
the foundation's bed of a wall consisting of stone and gravei. The 
wall was made of stone bond with mortar, and the brick was 
used for the elevation. After the Roman Age, the wall was 
destroyed and the materials were largely employed for other 
mediaeval or modern buildings. 

1 2. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Glinca, nr. 14A (proprietar Vasile Marina) 
Cod sit: 1026. 02 
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Colectiv: Matei Drimbărean (MNUAI) 

Ca urmare a cererii nr. 821/02.1 2.2003, către DCCPCN Alba 
şi a adresei nr .34/1 6.01 .2004 înaintată MNUAI, în perioada 
31 .03.2004-02.04.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 
29/2004 şi a contractului de cercetare nr. 343/23.03.2004 a fost 
executată săpătură arheologică in vederea descărcării de 
sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intentionează să-
şi construiască obiectivul .extindere locuinţă". 

' 

Terenul in cauză este situat in zona de central-sudică a 
oraşului roman co/onia Aurelia Apulensis. A fost trasată o 
suprafaţă SI de 4x3 m, orientată pe directia E·V. in anii '70 
tere�ul respectiv a fost supus unor i�terven�i antropice 
ocazJonate de construirea unei pivniţe pentru instalarea unei 
centrale termice. 

.�ezultatele cercetării: 0-0, 1 2  m, placă din beton (pavajul 
cu�1); ·0,1 2·0,4 m, strat de umplutură rezultat in urma 
s�stematizării terenului cu ocazia construirii pivniţei; -0,4-1 ,5 m, 
mvel de umplutură aparţinând epocii romane (se constată 
distrugerea nivelului roman cu scopul recuperării materialelor de 
C?ns�ucţii); ·1 ,5-�,05 m, nivel ce corespunde fazelor 1 şi 1 1 de 
p1atra ale oraşului roman; -2,05·2,3 m, nivel de umplutură; -2,3· 
2,5 m, strat ce corespunde fazei de lemn a edificiilor ridicate in 
perioada romană; ·2,5-2,8 m, strat de pământ lutos urmat de un 
nivel nisipos, steril din punct de vedere arheologic. 

A fost întocmită documentaţia grafică şi fotografică. 

Bibliografie: 
Raport de cercetare arheologică preventivă inaintat Comisiei 
Na�onale de Arheologie. 

Abstract: 
The archaeological research took place in the archeaological 

site of Apulum, in the central-southern area of the Roman town 
colonia Aurelia Apulensis on a street parallel with the national 
road. In the 1 970's the area under investigation suffered human 
interventions occasioned by the construction of a cellar 
necessary for the installation of a central heating system. 
Besides this situation noticed in the stratigraphy, the 
archaeological investigations have revealed the existence of a 
considerable layer of cultura !rom the Roman Age. In this case 
too, it was noticed systematic dismantling of the Roman edifices 
with the aim of recycling building materials. It was identified a 
level belonging to the wooden stage of the settlement, followed 
by the stages 1 and 1 1 ,  belonging to that of the stane buildings. 

13. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Regiment V Vânători, nr. topo 24413/23/1 
(proprietar Anghel Cristea) 
Cod sit: 1026.02 
Colectiv: Matei Drimbărean (MNUAI) 

Ca urmare a cererii nr. 1 34/26.02.2004 către DCCPCN Alba 
şi a adresei nr. 252/4.03.2004 înaintată MNUAI, in perioada 
03.05.2004-1 0:'05.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 
33/2004 şi a contractului de cercetare nr. 497/03.05.2004, a fost 
executată săpătura arheologică in vederea descărcării de 
sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să
şi construiască obiectivul "atelier instalaţii". 
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Terenul in cauză este situat in zona central-nordică a 
oraşului roman colonia Aurelia Apulensis, in apropierea actualei 
şosele naţionale. 

Au fost trasate 16 unităţi de săpătură notate C1 . . . . . . C 16, 
fiecare având dimensiunile de 2,5x2,5 m. Dispunerea unităţilor 
de săpătură s-a făcut in sistem "fagure", rezultând două şiruri: 
C1 . . . . . .  C8 cu martori de 0,5 m şi C9 . . . . .  C 16  tot cu martori de 0,5 
m. Între cele două şiruri s-a lăsat un martor principal de 1 m. 

În urma cercetării arheologice au fost descoperite 
substrucţiile a două edificii aparţinând epocii romane. 

În partea de ESE (unită�le de săpătură C16, C15, C14) au 
fost identificate substruc�ile aparţinând unui edificiu notat 
convenţional E1 . Zidurile descoperite z1 ; z2; z3; z4 au grosimea 
de aprox. 0,65 m. 

Substrucţiile au fost ridicate pe un pat de amenajare 
executat din bolovani de râu şi pietriş peste care au fost ridicate 
zidurile din lespezi de piatră legate cu mortar. 

În .cealaltă extremă (latura spre VNV) a fost identificat un al 
doilea edificiu, notat E2, respectiv zidurile z1 ; z2; z3 a căror 
grosime este de cea. 0,6 m. 

Distanţa dintre cele două edificii (pe axa ESE-VNV) este de 
aprox. 8,5 m. 

Şi de această dată s-a putut observa faptul că in decursul 
timpului zona a fost puternic afectată de interven�ile antropice, 
scopul fiind acela de refolosire a materialelor de construcţii 
aparţinând edificiilor romane (cărămizi, piatră, marmură etc.) 

Inventarul arheologic descoperit constă din fragmente 
tegulare şi ceramice. Au fost descoperite şi materiale osteologice 
aparţinând in special categoriei bovideelor. 

A fost întocmită documenta�a grafică, fotografică precum şi 
ridicarea topografică a unită�lor de săpătură. Terenul, pe care 
urmează a se construi va fi sistematizat pe verticală pe o 
înăl�me de cea. 1 m peste care se va ridica obiectivul propus. 

Bibliografie: 
Raport de cercetare arheologică preventivă inaintat Comisiei 
Naţionale de Arheologie. 

Abstract: 
The archaeological research took place in the archaeological 

site of Apulum, in the central-northern area of the Roman town 
co/onia Aure/ia Apulensis next to the actual national road. There 
were identified the foundations of two Roman Age buildings. The 
thickness of the walls varies between 0.6-0.65 m. The walls were 
laid down on a bed of stones and gravei. The foundations were 
built in the opus incertum technique, consisting in the bonding of 
stones with mortar. The area was greatly disturbed by human 
interventions with the gaal of recycling building materials (bricks, 
stane, marble, and so on) from the Roman edifica. 

14. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Regiment V Vânători, nr. 88 (proprietar 
Lucian MaiJea) 

· 

Cod sit: 1026. 02 
Colectiv: Matei Drîmbărean (MNUAI) 

Ca urmare a cererii nr. 656/2004 către DCCPCN Alba şi a 
adresei nr. 980/06.09.2004 înaintată MNUAI, in perioada 
01 . 1 0.2004-02 . 1 0.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 
253/2004 şi a contractului de cercetare nr. 1 027/1 4.09.2004, a 
fost executată cercetarea arheologică in vederea descărcării de 
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sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să
şi construiască obiectivul .extindere locuinţă". 

Terenul in cauză este situat in zona central-sudică a 
oraşului roman colonia Aurelia Apu/ensis (cod sit 1 026.02). A 
fost trasată o suprafaţă S1 având dimensiunile de 4x1 m. 
orientată pe direcţia ESE-VNV. 

În urma cercetării arheologice a rezultat faptul că in 
perimetrul respectiv au existat vestigii aparţinând epocii romane 
(sec. 11-11 1), care in perioada modernă au fost supuse unor 
intervenţii antropice, care aveau drept scop recuperarea de 
materiale de construcţii .  

Au fost recuperate materiale tegulare, ceramică 
(fragmentară) aparţinând fazei de piatră a edificiilor romane 
(sfârşitul sec. 1 1) . De asemenea a fost depistat un nivel de arsură 
aparţinând fazei de lemn a edificiilor ridicate in epoca romană. 

A fost întocmită documenta�a grafică şi fotografică. 

Bibliografie: 
Raport de cercetare arheologică preventivă inaintat Comisiei 
Naţionale de Arheologie. 

Abstract: 
The archaeological research took place in the archaeological 

site from Apulum, in the central-southern area of the Roman 
town colonia Aurelia Apulensis. In this area existed vestiges 
from the Roman Age (2"d-3rd centuries), subjected in the Modern 
age to major human interventions aiming to recycle building 
materials. The inventory consists of tiling and pottery fragments 
belonging to the stane stage of the edifices (end of the 2"d 
century). A level of cremation was identified for the wooden 
stage of the settlement. 

1 5. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Str. Dacilor, nr. topo238/1 (proprietar Ciprian 
Haj) 
Cod sit: 1026.02 
Colectiv: Matei Drîmbărean (MNUAI) 

Ca urmare a cererii nr. 388/25.05.2004 către DCCPCN Alba 
şi a adresei nr. 632/01 .06.2004 înaintată MNUAI, in perioada 
28.06.2004-05.07.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 
1 32/2004 şi a contractului de cercetare nr. 737/28.06.2004, a 
fost executată săpătura arheologică in vederea descărcării de 
sarcină istorică a terenului, pe care beneficiarul intenţionează 
să-şi construiască obiectivul "locuinţă familială". 

Terenul in cauză este situat in zona central-vestică a 
oraşului roman colonia Aurelia Apulensis, in apropierea căii 
ferate. 

Au fost trasate 6 unităţi de săpătură notate C1 . . . C6 fiecare 
având dimensiunile de 2,5x2,5 m. Dispunerea acestora s-a făcut 
in sistem "fagure", rezultând două şiruri: C1 . . C3 cu martori de 
0,5 m şi C4 . . .  C6 tot cu martori de 0,5 m. Între cele două şiruri s
a lăsat un martor principal de 1 m. 

În urma cercetării arheologice au fost dezvelite mai multe 
ziduri romane (Z1 . . .  Z5) aparţinând unui edificiu din piatră ridicat 
la sfârşitul sec. 1 1 ,  după accederea oraşului la rangul de co/onia. 
De asemenea au fost depistate urme aparţinând fazei de lemn a 
aşezării . Între artefactele descoperite, ceramica deţine locul 
principal, fiind urmată de materiale osteologice, tegulare şi din 
fier. 
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A fost întocmită documenta�a grafică, fotografică precum şi 
ridicarea topografică a substrurc�ilor. 

Bibliografie: 
Raport de cercetare arheologică preventivă inaintat Comisiei 
Na�onale de Arheologie. 

Abstract: 
The archaeological research took place in the archaeological 

site of Apulum, in the Centrai-Western area of the Roman town 
colonia Aurelia Apulensis, near the railway. There were found 
several Roman walls (ZL.Z5), belonging to a stane building that 
was erected at the end of the 2"d century, after the town received 
the title of co/onia. There was identified a layer of culture 
corresponding to the wooden stage of the settlement. Among the 
artifacts discovered, the pottery is the most important, and is 
followed by osteologie, tiling, and iron materials. 

1 6. Alba Iulia, jud. Alba 
Punct: Lumea Nouă (proprietatea Bogdan) 
Cod sit: 1026. 05 
Colectiv: Iuliu Paul - responsabil, Mihai Gligor; Cristian 
Florescu, Marius Breazu, Tudor Borşan, Ionuţ Maican 
(Univ. Alba Iulia - lAS) 

După descoperirea intâmplătoare in 1 942, in partea de NE a 
oraşului Alba Iulia, in punctul numit de localnici Lumea Nouă, a 
unei aşezări neolitice, mai multe campanii arheologice s-au 
derulat între 1 944-1 947, 1961-1963, 1 976, 1 995-1 996, iar 
rezultatele preliminare sau finale sunt deja cunoscute. 
Cercetările au continuat sub forma săpăturilor arheologice de 
salvare în anii 2002 şi 2003. 

După delimitarea şi trasarea suprafeţei construibile de către 
proiectantul lucrării, conform documentaţiei depuse la DCCPCN 
Alba, a fost deschisă suprafaţa Sp 1/2004, cu dimensiunile de 
5,8x3,8 m; suprafaţa a fost împărţită in două carouri cu un 
martor de 0,8 m lăţime. 

După operaţia de decopertare a stratu lui arabil de aprox. 0,3 
m, in care materialul arheologic recoltat este răvăşit şi sporadic, 
a fost surprins stratul de cultură aparţinând culturii Petreşti cu o 
grosime de aprox. 0,25-0,3 m grosime. A fost identificată o 
aglomerare de chirpic, o dărâmătură probabil şi puţin material 
ceramic, ce avea o formă oarecum regulată. Şpăcluirea şi 
prepararea acestor resturi ale unei posibile structuri de locuire, 
Qe-au oferit posibilitatea de a observa că apare la aceeaşi 
adâncime, in poziţie primară, ceea ce a condus la identificarea 
unui nivel de călcare in context cu alte fragmente de chirpic şi 
ceramice împrăştiate, descoperite in suprafaţă. Sub acest nivel, 
de la adâncimea de -0,55-0,6 m, apare sterilul arheologic gălbui
lutos cunoscut din săpăturile anterioare. 

Materialul ceramic recoltat, puţin cantitativ, este tipic 
purtătorilor culturii Petreşti prin factura pastei, ardere şi formele 
de vase. Fragmentele ceramice descoperite se încadrează in 
categoriile intermediară şi grosieră. Nu a fost găsită ceramică 
ornamentată prin pictură, fapt ce ingreunează o datare mai 
precisă în cadrul cronologiei interne a culturii. Materialul litic 
descoperit se rezumă la câteva aşchii de silex. in cantitate foarte 
redusă este si materialul osteologie. 

Poziţionarea unităţii de cercetare in raport cu săpăturile şi 
descoperirile din anii anteriori a permis formarea unei imagini 
mai clare asupra ariei de extindere a sitului arheologic de la 
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Lumea Nouă. StraUgrafia consemnată prezenţa sterilului 
arheologic aproape de suprafaţă şi materialele arheologice, 
major�atea în stare fragmentară conduc la ideea că zona 
cercetată se află spre limita vestică a aşezării. 

Zusammenfassung: 
lm Jahr 2004 sind Notgrabungen in bekannte neolithische 

Siedlung van Alba Iulia - Lumea Nouă in Folge der 
Untersuchungen von 2002-2003 durchgetohrt worden. 

Die Forschungeinheit Spl/2004 (5,8x3,8 m) wurde 
abgerissen und eroffnet, die spăter in zweie Vierecke eingeteilt 
wurde. 

Nach des Enthullung der ungefăhr 0,3 m urbaren Schicht, 
wo die geerntete Bodenfunde durcheinander und sporadisch 
sind, haben wir die mit einer ungefăhr 0,25-0,3 m Dicke 
Kulturschicht der Petreşti Gruppe gefunden. Den Formen und 
der 5truktur des Tones nach sind die keramische Funde der 
PetreşU Kultur kennzeichnend. Die entdeckten Scheiben fGgen 
sich in den groben und mittelen Gattungen ein. Die lithischen 
Funde enthalten nur einigen 5ilexsplitter. Sehr wenig sind die 
osteologische Funde auch. 

Die Beziehung zwischen der Notgrabung und den vorigen 
Entdeckungen haben zur Entwicklung eines deutlicheren Bildes 
bezuglich des Verbreiterungsgebietes der Fundstelle "Lumea 
Nouă" beigetragen. Auf Grund der Stratigraphie und der · 

entdeckten Bodenfunde meinen wir daB die untersuchte Zone 
zur westlichen Grenze der Siedlung ist. 

17. Alba Iulia, jud. Alba 
Punct: Catedrala romana-catolică "Sf. Mihail" 
Cod sit: 1026.07 
Colectiv: Daniela Marcu lstrate - responsabil, Angel lstrate 
(SC Damasus SRL). 

În perioada 2 iunie-1 iulie 2004 au fost efectuate sondaje 
arheologice în interiorul Catedralei romana-catolice din Alba 
Iulia, respectiv in interiorul sacristiei (S36, 36A şi 37) şi in 
interiorul şi exteriorul capelei Lăszay (S41 şi 42). Dimensiunile şi 
amplasarea sondajelor au fost cele stabime de beneficiar, în 
func�e de lucrările, pe care acesta intenţionează să le realizeze 
in cele două comparUmente. Cetele folosite in text şi planşe sunt 
raportate la Wagriss-ul general folosit de proiectant, Secţiunile şi 
mormintele sunt numerotate în continuarea celor din anii 
anteriori. Materialul arheologic descoperit a fost predat 
beneficiarului. 
5acristia: 
Au fost realizate următoarele săpături: 
-S36 cu dimensiunile iniţiale 2x2 m, exUnsă ulterior la 3,7x3,8 m, 
in colţul de NE al încăperii. 
-536 A cu dimensiunile 3,4x1 m. Această sec�une a prelungit S 
36 până la peretele de V al capelei, dar datorită lăţimii mici nu a 
putut fi adâncită atât cât ar fi fost necesar pentru cercetarea 
fundaţiei romanice. 
-537 cu dimensiunile 2,5x2,5 m, in colţul de SV al încăperii. 
Zidul bisericii romanice: 

in S36 şi 36 A, a fost cercetat parţial zidul catedralei 
romanice, respectiv limita estică şi umărul sudic al corului. 
Săpătura s-a adâncit până la -2,54 m, oprindu-se în stratul 
arpadian. 
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in zona cercetată, la extremitatea estică a peretelui sudic al 
corului, se află un pilastru de articulare, decroşat faţă de linia 
peretelui cu aprox. 0,3 m. Fundaţia romanică pare să fi fost 
concepută din start cu un decroş suficient de mare pentru a 
asigura o fundaţie continuă pilaştrilor de articulare, care se 
dezvoltă ritmic pe toată suprafaţa. 

in zidăria fundaţiei se disting cu claritate două segmente: 
- o zidărie din bolovani de piatră inecati in mult mortar, cu limita 
superioară la -2,1 2 m. in stadiul �ctual al cercetărilor nu 
excludem posibilitatea ca acest segment să fie moştenit din 
epoca romană, in primul rând din cauza traseului său oblic faţă 
de linia elevaţiei romanice. 
- două asize din blocuri de piatră, cu limita superioară la -1 ,35-
1 ,33 m. Blocurile de piatră sunt refolosite, intre ele aflându-se şi 
un fragment de altar roman. 

De la acest ultim nivel se dezvoltă elevaţia, construită din 
blocuri de piatră aşezate in operă cu multă grijă pentru obţinerea 
unui parament uniform. Soclul profilat se află intre -0,22 şi -0,42 
m, de unde rezultă un soclu zidit inalt de aprox. 0,9 m. Pe cea 
mai mare parte a suprafeţei profilul a fost distrus in etapa 
barocă, fiind martelat şi zona reparată pentru crearea unui plan 
vertical uniform. Umărul corului avea, la nivelul elevaţiei, o 
lungime de 0,86 m, la capătul căreia a fost surprins primul bloc 
de piatră din structura absidei semicirculare. 

Nivelul de construc�e. pe care îl atribuim catedralei este un 
strat format din aşchii de calcar, a cărui parte superioară 
oscilează la -1 ,66- 1 ,7 m. Această depunere se întâlneşte pe 
toată suprafaţa investigată in ultimii ani prin săpături arheologice, 
iar in secvenţele înregistrate in această campanie este 
suprapusă de un strat, ce apa�ine deja sec. al XIV-lea. Trebuie 
să admitem astfel că primul bloc de piatră din structura celui de
al doilea segment al fundaţiei romanice era vizibil cel puţin pa�ial 
deasupra nivelului de călcare din acel moment. 
Fundaţie intermediară: 

in S36 şi 36 A a fost surprinsă o zidărie, care se dezvoltă 
oblic dinspre umărul corului romanic (lăţime de 1 ,7 m de la 
peretele gotic) spre E (lăţime 2,3 m de la peretele gotic). Această 
structură a fost realizată intr-o etapă intermediară, intre 
catedrala cu absida romanică, căreia i se adosează şi corul 
gotic: atât peretele de S al corului căt şi contrafortul sunt aşezate 
pe ea. in campaniile anterioare această zidărie a fost surprinsă 
pe latura de S a corului şi in exteriorul sacristiei. Toate 
observaţiile efectuate până in prezent indică faptul că această 
structură a fost gândilă ca o fundaţie, ea fiind construită doar 
p�nă la nivelul la care se păstrează şi astăzi. in stadiul actual al 
cercetărilor nu putem propune altă funcţiune decât aceea de 
fundaţie pentru contraforturile corului gotic. 
Corul gotic: 

În S36 a fost surprins un fragment din latura de S a corului 
gotic şi, parţial, primul contrafort - ambele aşezate pe o fundaţie 
mult decroşată, descrisă la punctul anterior. Din peretele de S al 
corului s-a observat un mic fragment in dreptul uşii, format din 2 
asize de blocuri ecarisate, intre care intervin pietre mai mici şi 
fragmente de cărămizi. Structural, acest fragment aparţine fără 
îndoială soclului zidit al peretelu i ,  aşezat pe fundaţia descrisă la 
punctul anterior, la -1 ,52 m. Observaţii mai exacte in această 
privinţă s-au putut face pe contrafortul păstrat intact sub haina 
gotică, şi apoi sub cea barocă. Astfel, soclul zidit este realizat din 
două asize de blocuri de piatră ecarisate, intre care s-au folosit 
pietre mai mici pentru egalizare. Profilul de soclu, păstrat intact 
de constructorii sacristiei, apare intre -0,28 şi -0,46 m, după 
care elevaţia propriu-zisă se retrage cu 0 , 1 -0 , 12 m. Soclul zidit 
are ·astfel o înălţime de 1 m, iar nivelul de călcare din această 
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etapă este sugerat de fundaţia, pe care stau structurile gotice, in 
jurul cotei de -1 ,5 m sau mai sus. 
Sacristia gotică: 

Planimetria catedralei romana-catolice este cunoscută de 
multă vreme şi părea exclus ca investigaţiile recente să 
determine modificări sau completări semnificative in această 
direcţie. Şi totuşi, un compartiment medieval situat pe partea de 
S a ansamblului, s-a lăsat descoperit abia acum: o sacristie 
gotică. 

Însumând toate observaţiile efectuate in cursul cercetărilor 
din anii 2000-2004, acest compartiment poate fi descris astfel: 
- clădire rectangulară adosată corului gotic, cu dimensiunile 
interioare: lungimea 6,5 m pe axa E-V (+/- 0,1 m) şi o lăţime, ce 
varia intre 6,1/6,2 m şi 4,9/5 m, in funcţie de aspectul peretelui 
de N. Foarte probabil această clădire a avut două nivele, iar 
colţurile sudice erau susţinute de contraforturi dispuse oblic; 
- parterul a fost acoperit cu o boltă in cruce pe ogive, a cărei 
amprentă se păstrează pe peretele romanic; consola din colţul 
de SE a fost evidenţiată după îndepărtarea umpluturilor baroce. 
- in prima etapă de funcţionare, parterul a avut un nivel de 
călcare in jurul cotei de -1 ,42 m. Faţă de acest nivel la +1 ,36 m 
se afla linia de naştere a bolţilor ogivale, cu o săgeată de minim 
2, 1 8  m, ceea ce înseamnă o înălţime minimă de 3,54 m in 
dreptul cheilor de boltă. 
- diferenţa de nivel dintre sacristie şi cor se situa in jurul cotei de 
-1 m. 

Săpătura limitată, precum şi situaţia stratigrafică destul de 
ingrată surprinsă in apropierea ruinelor sacristiei gotice, ne 
împiedică să precizăm cu certitudine, care va fi fost nivelul de 
călcare din perioada realizării acestei ultime componente 
medievale a ansamblului. Decroşul fundaţiei gotice este destul 
de neregulat, oscilând între -1 ,4 şi -1 ,5 m, ceea ce stratigrafic 
corespunde unui strat pământ negru tasat relativ curat cu bulgări 
de mortar (rar), din care a fost recuperată o statuetă gotică 
databilă in sec. al XIV-lea. La partea superioară a acestuia o 
peliculă de mortar a rezultat, cel mai probabil, din construirea 
sacristiei şi pare să reprezinta totodată baza unui prim nivel de 
călcare amenajat din lut amestecat cu granule de var, cu partea 
superioară sclivisită, şi o grosime de 0,33 m. Acest nivel 
păstrează urmele unui incendiu puternic, care se poate observa 
şi pe resturile paramentului, şi care marchează o etapă distinctă 
in evolu�a acestei construcţii. 

După incendiu interiorul a fost tencuit şi a fost montată o 
pardoseală din lespezi de piatră cu grosimea de 0,05-0,06 m, 
aşezate in strat de mortar, ale cărei amprente s-au păstrat de 
asemenea pe toate ruinele existente. 
Sacristia barocă: 

Este imposibil să precizăm in ce stadiu se afla sacristia 
gotică atunci când a inceput construcţia barocă. Era aceasta in 
picioare, parţial ruinată sau demolată aproape complet? in 
limitele cercetărilor, pe care am avut ocazia să le realizăm in 
ultimii ani, cea de-a treia variantă pare să fie mai plauzibilă. in 
orice caz, ruinele erau vizibile la nivelul de călcare din sec. al 
XVIII-lea, astfel că au fost refolosite şi suprapuse pa�ial de noua 
construcţie: peretele sudic a fost construit peste cel baroc, 
peretele estic a fost alipit la exteriorul celui gotic. lni�al sacristia 
barocă s-a intins până la absidiola navei laterale sudice, forma 
actuală conturându-se la inceputul sec. XX. 
Stratigrafia: 

Stratigrafia in interiorul sacristiei este relativ simplă, fără să 
aducă surprize faţă de tabloul stratigrafic general, care s-a 
conturat în ultimele campanii de săpături in imediata apropiere a 
catedralei. Astfel, stratul cu urme materiale de epocă romană şi 
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post romană, reprezentat aici printr-un prundiş de râu legat cu lut 
negru, este suprapus de o depunere consistentă de pământ 
negru afânat, care con�ne materiale specific arpadiene. O 
nivelare cu bulgări de mortar, fragmente de cărămidă şi aşchii de 
piatră amestecate cu pământ, a cărei parte superioară se află la 
-1 ,86 m este foarte probabil legată de pregătirea suprafeţei, la 
începuturile evului mediu, pentru intensele activităţi constructive, 
care urmau să se desfăşoare pe acest amplasament. Cu 
siguranţă legat de una din ultimele etape de construcţiEi''a 
catedralei romanice, spre finele sec. al Xli i-lea, este stratul de 
aşchii de calcar, a cărui parte superioară se situează la -1 ,66-
1 ,7 m, iar în colţul de SV al sacristiei la -2,08 m. 

intre construirea catedralei romanice şi finalizarea corului 
gotic pe suprafaţă s-a depus un strat de pământ negru compact, 
cu rare fragmente de mortar - probabil rezultat în mare parte din 
şanţurile săpate pentru fundaţiile gotice. Un nivel de construcţie 
gotic nu a rezultat din stratigrafia înregistrată în interiorul 
sacristiei. Din analiza structurilor zidite rezultă faptul că nivelul de 
călcare al constructorilor se situa în general în jurul cotei de -
1 ,5-1 ,6 m, la care se află partea superioară a masivei fundaţii , pe 
care stau peretele sudic şi contraforturile corului, ulterior fiind 
înălţat cu 0,2-0,3 m. 

Demolarea zidurilor la nivelul, la care se păstrează a fost 
însoţită de o umplere a interiorului cu materiale diverse, în 
principal cu un pământ negru sfărâmicios cu mult pigment de 
mortar şi pietre sfărâmate. Din această umplutură au fost 
recuperate numeroase fragmente de pietre fasonata, cu o faţă 
acoperită cu văruială şi tencuială sub�re, precum şi fragmente 
de nervuri acoperite cu vopsea roşie. De · asemenea remarcăm 
mai multe fragmente de legături de carte. in sfârşit, înălţarea 
nivelului de călcare la cota actuală s-a desăvârşit odată cu 
reorganizarea sacristiei baroce şi construirea actualului zid de 
compartimentare dinspre V. 
Morminte: 

in interiorul sacristiei au fost descoperite doar două schelete, 
M94 şi M95, ambele aşezate în stratul negru, pe care îl 
considerăm arpadian. Ambele sunt foarte probabil anterioare 
catedralei actuale. 
Capela: 

in colţul de SE al capelei Lâszay a fost realizat un sondaj, 
S41 , cu dimensiunile 2x2 m, lărgit u lterior la 3x3 m. Scopul 
sondajului a fost acela de a cerceta fundaţia capelei şi de a 
obţine un profil stratigrafic in interiorul acesteia. După 
demontarea pardoselii din lespezi de piatră, s-a constatat că 
suprafaţa respectivă a fost masiv afectată de intervenţiile din 
etapa Moller, care au distrus cea mai mare parte a stratigrafiei 
printr-un şanţ de mari dimensiuni, şi au construit un canal de 
aerisire în lungul peretelui estic. 
Canalul Măller: 

Peretele de E al capelei este dublat spre interior de un canal 
de aerisire realizat in etapa restaurărilor coordonate de lstvan 
Moller, la începutul sec. al XX-lea. Partea superioară a canalului 
se află imediat sub pardoseala din lespezi de piatră, la -0,26 m, 
iar partea inferioară coboară până la -2,7 m. Faţă de peretele 
capelei, canalul are o lăţime de 0,95 m, iar partea superioară, 
între -0,26 şi - 0,96 m se incheie in semicerc. Grosimea totală a 
peretelui din beton este de 0,2 m. 

Pentru realizarea acestor intervenţii, pare să se fi efectuat o 
săpătură perimetrală cu lăţime variabilă, ai _cărei pereţi s-au 
retras neregulat pe măsură, ce se adânceau. In principiu, acest 
şanţ a fost îngust în lungul pereţilor, lărgindu-se mai mult în zona 
colţului. Şanţul de pe latura de E: faţă de peretele capelei, la 
partea superioară are o lăţime de 2,6 m, iar la bază 1 ,2 m. Pe 
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unele segmente ingustarea şanţului a fost determinată de cauze 
obiective, precum intersectarea unor morminte (M7, M 1 1  ) sau a 
unor funda�i. 
Epoca romană: 

in perimetrul cercetat au fost idenmicate mai multe etape de 
locuire romană. 
- locuinţă cu cel pu�n două compartimente, separate printr-un 
perete cu o grosime de O, 1 -Q, 1 2  m. in ambele compartimente a 
funcţionat acelaşi tip de podea din mortar (nisip, var, pietriş) 
amestecat cu fragmente de cărămidă, partea superioară fiind 
uniformizată cu praf de cărămidă. in incăperea sudică, în lungul 
peretelui despărţitor, a fost observat un mic canal de scurgere, 
cu adâncimea de -0,06 m faţă de nivelul pardoselii. Podeaua, cu 
partea superioară la -2,74-2,78 m (uşoară pantă spre E) şi o 
grosime de 0,06 m, a fost amenajată peste o nivelare cu lut 
galben, groasă de 0,2 m, sub care a fost observată o lentilă de 
mortar amestecat cu nisip şi pământ 
- al doilea nivel de locuire romană constă dintr-o podea realizată 
de asemenea din mortar amestecat cu praf de cărămidă, din 
care s-au păstrat fragmente la -2, 1 1  m, cu o grosime de 0,04 m. 
in stadiul actual al cercetărilor rămâne o intrebare deschisă dacă 
evoluţia dintre cele două podele este una intenţionată, sau 
stratigrafia descrisă este doar consecinţa umplerii naturale a 
unei locuinţe abandonate. De asemenea este posibil ca această 
evoluţie să nu mai aparţină epocii romane propriu-zise ci 
perioadei migraţiilor, căreia in acest caz trebuie să ii atribuim şi 
pardoseala 2. 
Zid ruinat Z1 : 

Cea mai veche structură zidită este un zid orientat E-V, cu o 
grosime de 0,65-0,7 m, numit Z1 . Acest zid, aprox. paralel cu 
elevaţia catedralei, este aşezat pe pardoseala romană, cu talpa 
la -2,78 m; partea superioară apare demolată destul de regulat 
la -2 m. 

Plasarea cronologică a acestui zid este deosebit de dificilă, 
in primul rând datorită faptului că stratigrafia in apropiere a fost 
distrusă cu ocazia intervenţiilor Moller, care I-au dezvelit integral. 
Evident, dacă apa�ne epocii romane, atunci este construit după 
abandonarea locui�ţei. Spre E zidul pare să fi fost demolat la 
construirea unui alt zid orientat N-S, pe care este aşezat 
contrafortul romanic. 

intre aceste puţine repere, putem concluziona, că ruina in 
discuţie este fie romană târzie, după abandonarea completă a 
locuinţei, fie medievală timpurie, anterioară sec. al Xl i i-lea. 
Fundaţia romanică a fost construită la o distanţă de O, 1 -0 , 12 m 
spre S de această ruină, intre cele două acumulându-se un strat 
de pământ negru cu mult pigment de mortar. 
Zid ruinat Z3: 

Pe latura de E a săpăturii a fost descoperită o ruină orientată 
N-S, aprox. perpendiculară pe elevaţia catedralei. De la peretele 
actual al bisericii, ruina are o lungime de 2,7 m, iar lăţimea 
observată este de 0,5 m, ceea ce înseamnă că limita zidului se 
află la 1 ,36 m faţă de peretele estic al capelei. Zidul a fost 
construit în principal din blocuri de piatră refolosite, iar partea 
superioară apare demolată neregulat la -1 ,75-1 ,97 m. Şanţul de 
fundare a secţionat pardoseala romană 1 şi s-a adâncit sub 
nivelul acesteia. La nivelul, la care am avut acces, am putut 
observa că blocul de piatră de la partea superioară a ruinei este 
incastrat in fundaţia catedralei, ceea ce ne permite să formulăm 
următoarele ipoteze: 
- Z3 este anterior catedralei actuale şi a fost îngloba! in fundaţia 
acesteia. în acest caz zidul trebuie legat de planimetria primei 
catedrale. 
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. Z3 este construit concomitent cu biserica actuală. in acest caz 

este posibil ca el să fi aparţinut unui portic, reprezentâ�d în�ă 

latura de V a acestuia (?). Faptul că şanţul de fundare a z1d�IU1 a 
sectionat un mormânt (M1 1  ), pe care îl presupunem medieval 
înclină mult balanţa în favoarea acestei variante. 
Peretele de N al bisericii: 

După cum s-a mai spus, fundaţia romanică este construit� 
paralel cu ruina numită Z1 , astfel încât nu �oale fi ob�er:a!a 
direct decât deasupra cotei de -2,02 m. Zidăna este realizata In 
principal din blocuri de piatră refolosite, aşezate in operă destul 
de neregulat, cu şape inegala de mortar între ele. 
Capela Lăszay: . 

Dintre toate intervenţiile renascentista, legate de constrUirea 
capelei Lăszay , singura accesibilă în mod direct prin săpătură a 
fost uşa. Peretele de E este ascuns de canalul MOIIer, iar un 
sondaj realizat de benef!ciar în acest canal indică o fundaţie din 
bolovani de piatră de dimensiuni medii şi mici. Faţă de elevaţia 
actuală, fundaţia trebuie să fi fost decroşată spre interior cu 0,3· 
0,4 m, aşezată la limita zidului ruina! Z3 sau parţial suprapusă pe 
acesta. 

Nivelul de călcare din perioada construirii capelei poate fi 
situat în jurul cotei de -0,4 m, şi tot aici trebuie situată şi limita 
dintre o fundatie realizată din bolovani de piatră şi o elevaţie 
construită din blocuri ecarisate, eventual intermediată de încă un 
decroş. Nivelul de călcare după construcţie pare să fi fost cel 
actual, la -o, 1 2·0, 15  m. 
Stratigrafia: 

Sondajul realizat în capelă este dominat, din punct de vedere 
stratigrafic, de şanţul realizat de echipa lui Moller, care a afectat 
cea mai mare parte a suprafeţei ,  distrugând complet depunerile 
istorice în apropierea zidurilor. 

Segmentele rămase în afara acestei intervenţii moderne sunt 
însă deosebit de interesante. 

Săpătura s-a oprit la nivelul podelei romane 1 ca de altfel şi 
şanţul MOIIer. in colţul de SE al săpăturii, în imediata apropiere a 
zidurilor, MOIIer a perforat podeaua romană şi a realizat un 
sondaj cu dimensiunile 0,4x0,4 m, pe care l-am golit şi l-am 
adâncit atât cât a fost posibil, aprox. 0,9 m. Acest sondaj s-a 
oprit într-un strat castaniu lutos fără materiale la limita superioară 
a căruia a fost identificată o peliculă de mortar nisipos amestecat 
cu pământ, pe care o atribuim primelor activităţi constructive 
romane din zonă, constând foarte probabil chiar în pereţii 
locuinţei intersectate. Peste această peliculă s-a realizat o 
nivelare cu lut galben, peste care s-a amenajat podeaua, cu 
partea superioară la -2,76-2,79 m. 

Un alt n ivel amenajat, roman sau post roman, a fost 
identificat la -2, 1 1 m, între cele două fiind identificate mai multe 
nivele de umplutură (vezi mai sus epoca romană). Partea 
superioară a acestora este formată dintr-un lut roşcat amestecat 
în proporţii variabile cu moloz şi pământ negru, pe care cu 
această structură îl regăsim pe toată suprafaţa investigată în 
ultimii ani prin sondaje arheologice. Limita superioară a acestui 
strat este totdeauna dată de orizontul înmormântărilor medievale 
la cote cuprinse între -1 ,7 şi -2,31 m. 

Pământul negru, în care sunt săpate gropile mormintelor 
este delimitat de un strat cu mult mortar, respectiv de o 
depunere de mortar alb gălbui cu fragmente de calcar şi pământ, 
cu partea superioară la cote variabile, între -1 ,3 şi -1 ,42 m. Am 
presupus că aceste straturi sunt nivele de construcţie, şi ele 
corespund într-adevăr cu primul decroş al fundaţiei navei la -
1 ,42 m. Legat de diferite etape de construire a catedralei actuale 
trebuie să fie şi o depunere consistentă de mortar alb gălbui cu 
mult pietriş şi fragmente de calcar, cu partea superioară la -1 ,09 
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m, precum şi variantele sale cu partea superi.o�ră �a -0,92 m . 
Desigur, în condiţiile, în care nu a fo�t p�s.lbll sa �b��rvăm 
aceste straturi în conexiune cu structunle z1d1te, prec1zanle de 
mai sus trebuie admise cu titlu de ipoteză, până la o viitoare 
confirmare prin eventuale alte săpături. Remarcăm faptul că 
aceste straturi, formate aproape exclusiv din materiale de 
construcţie, sunt mult mai consistente aici ?ecâ� în oricar

_
e alt 

punct investigat prin cercetări arh�ol?g1c� m �prop1erea 
catedralei. Ele sunt depuse în etape d1fente ŞI teoretiC ar putea 
să fie legate şi de alte clădiri decât cele existente astăzi, precum 
un eventual portic. . 

Faptul că majoritatea mormintelor se află sub aceste stratun 
confirmă observatia mai veche potrivită căreia cimitirul aparţine 
în principal catedralei din sec. al Xli-lea. . _ • Structura zidului bisericii sugerează un mvel de calcare m 
perioada construcţiei la -0,82-1 m. Până la edificarea capelei 
acest nivel a crescut (sau a fost crescut) la -0,38 m pnntr-o · 

umplutură de pământ negru cu mult pigment de mortar, 
fragmente de cărămidă şi ţiglă, mici fragmente de piatră. 
Morminte: 

Suprafaţa ocupată astăzi de capela Lăszay a fost evident 
un loc preferat pentru înmormântările medievale, care 
înregistrează aici o densitate de 1 0  morminte pe m2, dacă luăm 
în calcul suprafaţa neafectată de şanţurile MOIIer. Practic o 
asemenea densitate a cimitirului nu a fost sesizată până în 
prezent în exteriorul bisericii. 

Mormintele 96, 98 şi 99 se suprapun parţial, între -0,82 şi -
1 ,24 m. Gropile lor se opresc în straturile de mortar şi ele sunt 
foarte probabil realizate după construirea catedralei actuale. 
Scheletul 98 a fost inhumat într-un sicriu din lemn, după cum 
indică cuiele recuperate din apropierea lui. Probabil în aceeaşi 
situaţie se află şi M97, deşi situaţia stratigrafică, din care a fost 
recuperat este mai puţin coerentă. 

Mormântul 1 00 este realizat după construirea capelei, în 
interiorul-acesteia. Groapa mormântului a fost surprinsă la limita 
de N a săpăturii, astfel că scheletul nu a fost cercetat, rămânând 
în profil. 

Celelalte 5 morminte sunt anterioare clădirilor existente, ele 
încadrându-se cel mai probabil cimitirului dezvoltat în jurul primei 
catedrale. 

Mormintele 102, 1 03 şi 1 05 sunt prevăzute cu o cistă 
rudimentară, realizată din cărămizi romane refolosite (mai mult 
fragmentare). La mormintele 102 şi 1 05, ambele de copii ,  s-a 
păstrat şi capacul cistei, format de asemenea din cărămizi. 
Mormântul 1 03, de adult, probabil nu a fost acoperit, ci doar 
groapa dreptunghiulară a fost căptuşită cu cărămizi. Aceste 
morminte sunt grupate în partea de NV a săpăturii, orientarea lor 
este puternic deviată spre S, şi sunt parţial suprapuse. Această 
topografie ca şi maniera de inhumare le indică drept un grup 
distinct. 

Mormântul 1 01 este anterior grupului cu ciste, scheletul fiind 
aşezat direct pe podeaua romană 2 şi orientat corect V-E. 
Craniul a fost găsit întors cu faţa în jos, iar oasele inferioare ale 
picioarelor sunt dislocate, deşi nu este evident că ar fi fost 
deranjat, decât eventual în zona piciorului drept. Mormântul se 
individualizează şi prin prezenţa pigmentului de cărbune, şi de 
asemenea printr-un strat subţire de lut roşcat, care îl acoperă. El 
aparţine unui alt orizont, pe care deocamdată nu îl putem defini. 

Mormântul 1 04, aşezat direct pe podeaua romană 1 ,  este şi 
singurul care a avut drept inventar un fragment de monedă, încă 
neidentificată. Mortul a fost invelit probabil intr-un giulgiu şi 
aşezat direct intr-o groapă dreptunghiulară lată de 0,65 m, dar 
nu suficient de lungă astfel încât defunctul a fost poziţionat oblic. 
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Este cel mai vechi dintre toate mormintele investigate şi uşor 
suprapus de M1 01 . 
Sondajul exterior: 

La solicHarea beneficiarului, in exteriorul capelei a fost 
executat un sondaj pe latura de E a scării. S-a constatat că 
scara are o

_
funda�e 

_
din be�on, realizată foarte probabil in etapa 

Măller. �aţa de hmrta estică a stâlpului scării, fundaţia este 
decroşata cu 0,25 m, cu partea superioară la -1 ,21 m, şi se 
adânceşte oblic până la -1 ,83 m. Până la -2, 14  m săpătura s-a 
realizat in groapa unei canalizări (21 ) ,  iar sub această limită in 
umplutura de epocă romană, un lut roşcat amestecat cu pământ 
(20 a). 
Materiale: 

Deşi intreg pământul cercetat in cele două interioare a fost 
cernut, inventarul arheologic este extrem de sărac. in interiorul 
sacristiei au fost descoperite în principal materiale din sec. XI
XIII, iar acolo unde s-au atins straturile romane au apărut şi 
câteva fragmente ceramice din această epocă. 

Ceramica din epoca arpadiană aparţine tipurilor bine 
cunoscute: oale borcan decorate cu rotiţa, cu benzi de striuri 
orizontale uneori combinate cu linii în val, respectiv decorate pe 
umăr cu impunsături realizate cu un instrument asemănător unei 
furculiţe. in materialele, care pot fi încadrate mai strâns in sec. 
XI-XII remarcăm fragmente decorate pe tot corpul cu benzi de 
linii in val, precum şi câteva fragmente din marginea superioară 
sau din corpul unor căldăruşe din lut. 

Materialul din sec. următoare este extrem de redus. Cel mai 
reprezentativ obiect de inventar, deja menţionat in text, este 
statueta din argint aurit, databilă cel mai probabil in sec. al XIV
lea. Alături de aceasta pot fi men�onate câteva fragmente 
ceramice din sec. XIV-XV şi de asemenea câteva legături de 
carte din argint, confecţionate probabil in sec. al XV-lea. 

1 8. Alba Iulia, jud. Alba . 
Punct: Str. Mihai Viteazu, nr. 21 (Palatul Episcopiei 
romano-catolice) 
Cod sit: 1026. 08 
Colectiv: Daniela Marcu lstrate - responsabil , Angel lstrate 
(SC Damasus SRL Braşov) 

În perioada 2 iunie-1 iulie 2004, în spatele palatului 
Arhiepiscopiei romano-catolice din Alba Iulia, la corpul 
bucătăriilor, a fost efectuată o săpătură pentru canalizarea 
apelor pluviale şi pentru realizarea unui dren. 

Iniţial au fost realizate 3 secţiuni: 
- S38 cu dimensiunile 3,8x3 m, pentru identificarea canalizării 
principale, cu scopul ca aceasta să fie reutilizată pentru nevoile 

· actuale ale palatului. Secţiunea a fost trasată cu latura de N la 
distantă de 3 m de corpul A al palatului. 
- 839 cu dimensiunile 2x2 m, in unghiul format de clâdirile A şi 8. 
- 840 cu dimensiunile 2x2 m, in unghiul format de clădirile 8 şi 
c. 

Ulterior săpătura a fost extinsă in lungul zidurilor palatului, 
după cum urmează: 
- S39y in lungul clădirii A, cu lungimea de 7,5 m şi lă�mea de 1 
m. 
- S39x in lungul clădirii 8, intre S39 şi S40, cu lungimea de 9 m 
şi lăţimea de 1 m. 
- S40x in lungul clădirii C, intre S40 şi parapetul rampei 
bastionului, cu lungimea de 1 ,8 m şi lăţimea de 1 m. 
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- 843 cu dimensi�nile 3x1 ,5 m a prelungit S39x spre S, pentru 
cercetarea turnului. 

Se inţelege că dimensiunile şi amplasarea sondajelor au fost 
?ele �tabilite de beneficiar, in func�e de lucrările, pe care acesta 
rntenţronează s� le realizeze in suprafeţele respective. Scopul 
acestor săpătun a fost descărcarea terenului de sarcină pentru 
efectuarea lucrărilor amintite. Observaţiile arheologice efectuate 
in această zonă pot fi apreciate ca destul de sumare, din cauză 
că săpăturile foarte inguste nu au permis atingerea unor 
ad�ncimi corespunzătoare pentru cercetarea fundaţiilor şi 
obţrnerea unor profile stratigrafice coerente. 
Clădirea A 

Zidul estic al clădirii A a fost dezvelit pe toată lungimea prin 
sec�unea S39y. 

Fundaţia este realizată din bolovani de piatră şi fragmente 
de cărămidă aşezate in operă destul de regulat, cu o cantitate 
mică de liant intre ele. Faţă de elevaţie, fundaţia este puternic 
decroşată, cu 0,4 m la intersecţia cu clădirea 8, respectiv 0,6 m 
la colţ. Pe latura de S acest decroş devine încă mai pronunţat, 
ajungând la o lăţime de 0,75 m. Limita superioară a fundaţiei 
coboară in pantă destul de accentuată dinspre N (-1 m la 
intersecţia cu clădirea 8) spre S (-1 ,22 m la colţ). La o distanţă 
de 4,7 m de colţ se naşte un al doilea decroş, la -0,86 m, urcând 
uşor spre S până la -0,8 m. Acest decroş, cu o lăţime maximă 
de 0,1 m, respectiv 0,15 m la colţ şi pe latura sudică, a avut 
probabil scopul de a corecta linia elevaţiei, uşor deviată pe 
decroşul principal. 

Elevaţia este construită din bolovani de piatră şi numeroase 
cărămizi (intregi şi fragmentare), aşezate in operă cu deosebită 
grijă pentru obţinerea unui parament regulat. Colţul este realizat 
din blocuri de piatră făţuite. Pe zidărie s-a păstrat urma unei 
deschideri, cu latura de V la 2,44 m distanţă de colţul clădirii şi o 
lăţime de 1 ,55 m. in forma descoperită, deschiderea este 
obturată cu o zidărie mixtă, in care predomină cărămida şi in 
care regăsim şi două fragmente dintr-un ancadrament din piatră. 

În limitele accesibile in săpătură, până la -1 ,67 m, funda�a 
corpului A este in mod evident adosată fundaţiei corpului 8. 
Eleva�a celor două clădiri pare însă ţesută, sau dacă este 
adosată, atunci operaţiunea a fost făcută cu mare măiestrie. 
Paramentul celor două corpuri este foarte asemănător, dar nu 
identic, la corpul A procentul cărămizilor fiind mult mai mare. 
Observăm de asemenea că la corpul A lipseşte tencuiala 
pierdută, pe care o regăsim la corpul 8. 
Clădirea 8 

Clădirea 8 a fost construită in două etape, numite 81 şi 8?, 
limita dintre ele situându-se la 3,5-3,6 m distanţă de clădirea C. 
Informaţiile arheologice, limitate de săpătura îngustă, nu ne 
permit să precizăm cu certitudine care a fost raportul cronologic 
dintre cele două, dar foarte probabil clădirea 81 a fost prima. 

Clădirea 81 a avut o lungime de 9,5 m, fiind prevăzută la 
extremitatea de E cu un bastion , care îmbrăca probabil intreg 
colţul. Din planimetria acestuia a fost identificat in săpătură doar 
un turn dreptunghiular dispus perpendicular pe colţ. Peretele 
sudic al clădirii a fost aşezat pe o ruină, foarte posibil fundaţia 
laturii .de vest a castrului roman. 

Zidul roman are o fundaţie realizată din bolovani de piatră de 
dimensiuni mici, fără mortar, cu partea inferioară la -.3,9 m, 
aşezată intr-un strat de pământ negru. Partea superioară a 
acestei zidării se află la -3,38 m, nivel la care incepe o zidărie 
(elevaţie?) din blocuri de piatră făţuite, ieşită in consolă cu O, 1 2  
m .  Înălţimea asizei inferioare este de 0,42-0,46 m ,  iar din cea 
de-a doua asiză se păstrează doar două blocuri, cu partea 
superioară la -2,62 m. Umila superioară maximă a zidului 
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refolosi! se află la -1 ,94 m, dar nu este clar dacă intre -2 ,62 şi -

1 94 m avem de-a face cu acelaşi zid, sau eventual cu o etapă 

i�termediară. Indiferent care va fi fost situaţia, in momentul 

construirii clădirii 81 zidul vechi era ruina! la cote variabile, intre 

-1 ,94 şi -3 m, iar zidăria medievală s-a �ulat pe ac�st co�tur. . 
Fundatia clădirii 81 este realizată dm bolovam de p1atră ŞI 

cărămizi �u dimensiunile 0,28x1 ,35/0, 1 4x0,45/0,05 m. Elevaţia 

este construită predominant din piatră, dar destul de . multe 

fragmente de cărămizi au fost utilizate pentru �gahzar�a
. 

paramentului şi ob�nerea _unei suprafeţe plan�, acopentă ulte
_
no! 

cu o tencuială pierdută. In interiorul turnulUI această tencUiala 
coboară până aproape de limita zidului vechi refolosi!, la _acelaşi 
nivel cu tencuiala care acoperă şi cei trei pereţi ai turnului. După 
cum indică decroşul fundaţiei, nivelul de călcare din perioada 
construirii corpului 81 trebuie să se fi aflat la -0,9-1 m, respectiv 
cu 1 ,8 m (medie) mai jos decât nivelul actual. Aceasta înseamnă 
că initial clădirea a fost concepută cu un parter inalt, astfel încât 
ferestrele se aflau la un nivel mult mai puţin accesibil decât in 
prezent. 
Turnul. Clădirea 81 a fost prevăzută, la extremitatea de E, cu un 
turn rectangular, cu dimensiunile interioare 1 ,75x2, 1 m, şi ziduri 
groase de 1 , 1 -1 ,2 m. Turnul este construit concomitent cu corpul 
81 , dar pe segmente destul de lungi zidurile lor nu sunt ţesute. 
Nivelul inferior a fost acoperit cu o boltă semicilindrică, care se 
sprijinea în grosimea pereţilor: 0,4 m pe latura scurtă sudică, 
respectiv 0,2 m pe lateralele E-V. Un fragment de boltă se 
păstrează in colţul de SE. Bolta nu era însă incastrată in zidăria 
palatului, unde îi corespunde un simplu arc de descărcare. 

în interior, între -1 , 1  şi -4,06 m, s-a săpat intr-o umplutură 
compactă din cenuşă care conţine in principal materiale databile 
în sec. al XVI-lea, dar şi câteva fragmente databile în sec. al 
XVII-lea. Sub acest nivel apare un moloz galben cu fragmente 
de piatră, foarte curat, şi apoi ne-am oprit într-un pământ gri 
amestecat cu pietre şi mortar, afânat. Nici un material nu a fost 
recuperat din aceste straturi. 

Zidurile sunt demolate la cote inegale, între -0,4 m şi -0,7 m, 
in general pe linia rezultată din desfacerea bolţii d in cărămidă. 
la nivelul la care se păstrează astăzi, el a fost demolat de 
constructorii cetăţii Vauban, sau eventual a fost preluat de 
aceştia în starea respectivă. 
Corpul 82 

Limita dintre clădirile 81 şi 82 nu este suficient de clară, fiind 
distrusă, în segmentul investigat de noi, de o canalizare 
ulterioară. Aceasta se află probabil la limita laturii estice a 
turnului, dar o localizare milimetrică va fi cu siguranţă oferită de o 
eventuală cercetare a paramentului. Din peretele de S al acestei 
clădiri a fost cercetat un segment lung de 3,5 m, până la limita 
corpului C adosat. 

Până la -1 ,8 m, adâncimea maximă a săpăturii, nu a fost 
atinsă talpa fundaţiei. Fără să existe un decroş propriu-zis, în 
structura peretelui se diferenţiază cu claritate două segmente: 
- segmentul A, în partea inferioară, este construit în principal din 
fragmente de blocuri de piatră refolosite, cu pietre mai mici şi 
rare fragmente de cărămidă pentru egalizare. Partea superioară 
a acestui segment este marcată printr-un nivel cu pietre mai mici 
şi cărămizi, la -0,26-0,34 m. 
- segmentul 8, peste cota menţionată, este construit în principal 
din bolovani de piatră de dimensiuni variabile, cu rare fragmente 
de cărămidă folosite pentru egal izare. Prima tencuială aplicată 
pe acest zid are limita la t0,5 m, aparţinând fără îndoială etapei 
austriece. 

Dat fiind că se află pe aceeaşi direcţie cu peretele clădirii 81 , 
putem să admitem că şi în cazul de faţă este suprapusă ruina 
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romană, aflată la o adâncime oarecare, poate apropiată de c�a 

descrisă in interiorul turnului. Segmentul A este construit, 
·evident din blocuri de piatră refolosite, dar este puţin probabil ca 

el să r�prezinte ruina romană. in ce măsură ar pute� fi însă o 

etapă intermediară, de refacere medievală_ a latur�1 de V a 

castrului, este greu de spus in limitele acestei săpătun. A�a cu� 
am arătat şi in cazul peretelui clădirii 8 1 ,  această 1poteza 

rămâne a fi verificată pe viitor. 
Când a fost construit corpul 82, aceasta rămâne iarăşi o 

întrebare deschisă. Cercetarea de parament va stabili cu 

uşurinţă raportul dintre cl�dirile 8 1
_
şi 82, prin s

_
ill}pla îndepărtare 

a tencuielii de pe elevaţ1a actuala a palatulUI m acest sector: 
Ceea ce putem afirma cu certitudine în această etapă este ca 
acest corp de clădire exista la inceputul sec. al XVIII-lea. 
Etapa austriacă: 

in săpăturile efectuate în apropierea palatului etapa 
austriacă se individualizează prin sistematizarea generală a 
pământului în vederea creării diferenţelor de nivel necesare 
amenajării şi funcţionării fortificaţiei Vauban şi prin crearea unui 
sistem de canalizări care, în cea mai mare parte, se află şi astăzi 
în functiune. Canalizarea principală se dezvoltă pe direcţia E·V, 
se află la 4 8 m distantă de latura sudică a corpului A al 
palatului, şi �vea o lăţime estimată la 1 ,3·1 ,4 m. Pereţii erau 
construiţi foarte probabil din piatră şi cărămidă, iar partea 
superioară, boltită, din cărămidă. Perpendicular pe canalul 
principal a fost idenmicat un alt canal, de dimensiuni mai mici, 
prin care erau canalizate reziduurile de la corpul A al palatului. 
Canalizarea N-S. La limita dintre corpurile 81 şi 82 a fost 
construită o canâlizare din cărămidă în care se deversau 
reziduurile de la etaj, prin intermediul unui canal înzidit, larg de 
0,82x0,53 m. Parapetul rampei bastionului. Amenajarea 
bastionului este, cel puţin parţial, u lterioară construirii canalizării, 
pe care o suprapune. Rampa bastionului este susţinută spre N 
de un parapet zidit din piatră şi cărămidă, care devine mai gros 
pe măsură ce se adânceşte. Până la -0,8 m, limita săpăturii in 
acest sector, nu a fost atinsă talpa fundaţiei. Corpul C este 
ultima construcţie realizată în zona investigată, ulterioară 
parapetului rampei bastionului şi , evident, ulterioară corpului 8. 
Fundaţia este realizată din bolovani de piatră şi rare fragmente 
de cărămidă, cu talpa la -0,24 m şi un decroş vizibil la +0,33 m, 
ceea ce indică o înălţime a fundaţiei de -0,57 m. Elevaţia este 
realizată în principal din cărămidă şi bolovani mai mari de piatră, 
între care destul de multe fragmente de blocuri refolosite. Limita 
superioară a fundaţiei corespunde şi cu limita primei tencuieli pe 
acest parament. 
Stratigrafia: 

Suprafaţa cercetată se află pe berma şi in şanţul castrului 
roman, refolosi! apoi de primele etape ale cetăţii medievale. 
Limita inferioară a şanţului o presupunem în jurul cotei de -6 m, 
iar partea superioară a bermei corespundea cel mai probabil cu 
limita fundaţiei romane, la -3,4 m, dar săpătura noastră s-a 
adâncit în medie până la -1 ,66 m: această diferenţă delimitează 
singură orizontul cunoştinţelor noastre despre suprafaţa în 
discuţie. 
Materiale: 

Din săpăturile efectuate în exteriorul corpului bucătăriilor a 
rezultat o cantitate destul de mare de inventar arheologic, 
constând în principal din ceramică. Aprox. jumătate din acest 
inventar aparţine sec. XVIII-XIX, când în zona investigată s-au 
realizat lucrări de sistematizare verticală care au dislocat 
cantităţi însemoate de pământ. 

Cele mai vechi obiecte de inventar nu par să coboare mai 
jos de sec. al XVI-lea şi au fost recuperate aproape exclusiv din 
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straturile de cenuşă aflate fie in interiorul turnului, fie in exteriorul 
acestuia, spre E, in suprafaţa presupusului bastion de colţ. Au 
fost descoperite două vase intregi şi fragmente din alte 20-30 de 
vase intregibile, reprezentând materialul obişnuit pentru această 
perioadă. Formele principale sunt: oale borcan fără toartă, oale 
cu o toartă, castroane, ceşcuţe. Aşa cum am avut ocazia să 
constatăm şi din săpăturile anterioare, ceramica acestei 
perioade este bine lucrată, cu pereţi extrem de subţiri; proporţia 
materialului smălţui! in interior in verde şi, mai rar, in galben 
maroniu, nu depăşeşte 1 5%. 

Din aceeaşi perioadă au fost descoperite şi numeroase 
fragmente de cahle oale - probabil o sobă întreagă aruncată in 
cenuşă la limita dintre corpurile B şi C. 

Cele mai spectaculoase fragmente aparţin . unor obiecte 
create in atelierele habane de la Vinţu de Jos. In primul rând 
trebuie să remarcăm un obiect decorativ in formă de blazon 
reprezentând insemnele principelui Gabriel Bethlen, realizat din 
ceramică smălţuită policrom şi aurită; au fost descoperite 
fragmente din 3 sau 4 exemplare. Piesele foloseau cel mai 
probabil pentru decorul parietal, dar nu este exclus să provină şi 
din coronamentul unei sobe monumentale. Ceramica habană 
este reprezentată şi prin fragmente din câteva vase de lux 
lucrate din pastă fină albă (un fel de semifaianţă), compactă şi 
bine arsă, acoperite cu smalţuri policrome şi decorate prin 
pictare. Remarcăm dintre acestea un fragment de pocal. 

Din cenuşă, dar şi din alte puncte ale săpăturii, provin câţiva 
baluştri sculptaţi in piatră, care au făcut parte din structura unei 
scări monumentale. 
Planşa 2. 

19. Alba Iulia, jud. Alba 
Punct: Str. Brânduşei (teren Ioan Bodea) 
Cod sit: 1026. 09 
Colectiv: Aurel Dragotă - responsabil , Monica Crişan (ULB 
Sibiu), Gabriel Rustoiu (DCCPCN Alba), Cordoş Cristina, 
Adela Kudler (Univ. Alba Iulia), Valentin Deleanu (Alba 
Iulia), Cosmin M. Urian (Sighişoara) 

Necropola a fost descoperită cu prilejul unor lucrări ed�lita�e 
din anul 1 997 pe proprietatea Ştef Gheorghe. Cercetănle 

.
m 

această necropolă s-au reluat in anii 1 999 şi 2001 pe terenunle 
Groza Tiberiu şi Ceuca Mihai fiind dezvelite un număr de 56 de 
morminte de inhumalie din sec. al X-lea. 

în perioada 1 8.Vlii-8.1X.2004 a fost cercetat un alt perimetru 
al acestei necropole, pe proprietatea Badea Ioan. 

Rezultatele obtinute in urma cercetării acestei suprafeţe sunt 
foarte importante, deoarece susţin folosirea de către 
comunitatea locală a acestui spaţiu funerar şi in cursul sec. al Xl-
�a. . 

Mormintele au fost numerotate in continuarea celor dezvehte 
in anii anteriori: 
Mormântul 57. Inventar: la demontarea scheletului, s-au prelevat 
din zona calotei craniene, 2 inele de păr cu o extremitate in 
formă de S. 
Mormântul 58. Inventar: la demontarea scheletului, s-a prelevat 
din zona calotei craniene, un inel de păr cu o extremitate in 
formă de S. 
Mormântul 59. Inventar: la demontarea scheletului, pe partea 
stângă a calotei craniene, s-a descoperit un denar Andre! 1; la 
curătirea mormântului, s-a recuperat o aplică cu decor cruc1form, 
prevăzută cu două perforaţii. 
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Mormântul 60. Schelet de copil depus in decubit dorsal, 
conservat destul de precar. Braţul drepf era intins pe lângă corp, 
iar antebraţul stâng era aşezat pe abdomen. Lipsesc oasele 
gambei stângi. Lungime groapă = 1 ,53 m, lăţime groapă = 0,45 
m, adâncimea = ·0,6 m, lungimea schelet = 1 , 1 5  m, orientarea 
cap = V-E. Inventar: 3 mărgele segment; 5 inele de păr cu o 
extremitate in S; la demontarea scheletului, s-au descoperit în 
calota craniană două inele de păr cu o extremitate ih S şi 4 
mărgele. Unul dintre inelele de păr are s - ul fragmentar, iar 
celălalt are pe corp o mărgea din ceramică. 
Mormântul 61 . Schelet de copil depus in decubit dorsal, 
conservat destul de precar. S-au păstrat mai ales humerusurile 
şi bazinul. Lungimea schelet = 1 , 1 5  m, adâncimea = -0,41 m, 
orientarea cap = VNV-ESE. Groapa nu s-a conturat. Inventar: la 
demontarea scheletului, s-a identificat sub cap un inel de păr cu 
o extremitate in S. 
Mormântul 62. Schelet de copil depus în decubit dorsal. 
Lungimea groapă = 1 ,28 m, lăţimea groapă = 0,55 m, lungimea 
schelet = 1 , 1 5  m, adâncimea = -0,6-0,65 m, orientarea cap = V
E. Inventar: lângă calotă se afla un inel de păr din argint, cu 
extremitatea in S ruptă; 3 mărgele din care 2 piese segment cu 
urme de aurire (lungime = 6-7 mm, diametru = 4 mm) şi una din 
pastă roşie de sticlă . 
Mormântul 63. Schelet de femeie, depus in decubit dorsal. 
Braţele sunt aşezate pe lângă corp. Femurul stâng era uşor 
deplasat. Inventar: la gât avea un colan torsadat din 4 fire de 
sârmă de bronz, cu sistem de inchidere buclă-cârlig; lângă 
femurul drept, un inel digital din bronz cu dimensiune fixă, 
realizat din bandă de bronz; lângă femurul stâng, un inel digital 
din bronz, cu capetele subţiate, deschis şi circular in secţiune; 
lângă temporalul stâng, un inel de păr cu extremitatea in S 
ruptă. Sub cap avea o bucată de lemn. Lungimea groapă = 1 ,98 
m, lăţimea groapă = 0,69 m, lungimea schelet . = 1 ,88 m, 
adâncimea = -0,5 m, adâncime groapă = -0, 1 2  m, onentarea cap 
= V-E. C2 = 0,5x1 x0,5 m in profilul estic. 
Mormântul 64. Schelet depus intins pe spate, cu ambele 
antebrate aşezate pe bazin. Membrele inferioare sunt flexate 
spre dreapta. Conservat foarte bine. Lungimea groapă =

.
1 .�1 m, 

lăpmea groapă = 0,45 m, lungimea schelet = 1 ,48 m, adanc1me� 
= -0,6 m, adâncime groapă = -0,3 m, orientare cap = V-E. Făra 
inventar. 
Mormântul 65. Copil depus intins pe spate. Membrele 
superioare sunt întinse pe lângă corp. Conservat satisfăcă.tor. 
Lungimea groapă = 1 ,33 m, lăţimea groapă .= 0,36 m, lung1me 
schelet = 1 , 1  m, adâncimea = -0,57 m , onentare cap = V-E. 
Inventar: lângă temporalul stâng, un inel de buclă din sârmă �e 
bronz, circular in secţiune, cu extremităţiile ascuţite, recuperat 1n 
stare fragmentară (diametru = 1 , 1 cm, grosime fir � 1 

_
mm).; la 

demontarea scheletului s-a identificat sub calota cramana un 1nel 
de păr cu o extremitate in S. . Mormântul 66. Schelet de adult depus intins pe spate, cu cramul 
căzut pe partea stângă. Oasele antebraţului stâng sunt aşezate 
pe lângă corp, iar cele de la dreptul pe bazin. Conservat f?�rte 
bine. Lungime groapă = 1 ,96 m, lăţime groapă = 0,58 m, laţ1me 
schelet = 1 ,85 m, adâncime = -0,63 m, adâncime groapă = ·0,2 
m, orientare cap = V-E. Inventar: in partea dreaptă a bazinului, 
s-a găsit o piesă din fier (fragment de cuţit?). 
Mormântul 67. Schelet de adult, depus întins pe spate. Oasele 
antebratelor erau depuse pe bazin . Tibia de la gamba dreaptă şi 
osul sa

'
cru erau deplasate. Conservat foarte bine. Lungime 

groapă = 1 ,96 m, lăţime groapă = 0,6-0,7 m, orientare cap = V
E, ll.R1gime schelet = 1 ,66 m. Inventar: aproape de maxilar, pe 
partea stângă, s-a identificat un denar emis de Petru 1 .  
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Mormântul 68. Schelet de femeie depus in decubit dorsal. lungimea schelet = 0,61 m, orientare cap = VNV-ESE. Fără 

Oasele antebraţului drept sunt căzute pe bazin şi torace, iar c:ele ����=�tul 74. Groapă de formă rectangulară. Schelet de copi� 
de la stângul pe lângă corp. Lungime groapă = 1 ,9 �· lăţime 

depus intins pe spate. S-au conservat destul de precar restun 
groapă = 0,54 m - 0,6 m, lungime schelet = 1 ,68 m, onentare = 

din calotă şi din membrele inferioare. Lungime groapă = 0,88. m, 
V-E. Inventar: la mâna dreaptă un inel torsadat; deasupra 

dâ 
umărului stâng, un inel de păr cu o extremitate in S, in stare lăţime groapă = 0,44·0,46 m, adâncime = ·0 

.
• 52 m, a nclme 

groapă = -0,06 m, orientare = VNV-ESE. Fără mventar .. �a��:�!���9. La adâncimea de -0,36 m, 0 amenajare cu bucăţi Mormântul 75. Schelet de adult, depus in decub1t dorsal. 

v Conservat foarte bine. Oasele antebraţului stâng erau căzute pe 
informe de calcar (lungimea totală = 1 ,24 m, orientare cap =. -

bazin iar cele de la dreptul pe lângă corp. Craniul era căzut pe 
E, lungime groapă = 1 , 1 m, lă�me groapă = 0,5 m , lung1me fi 
schelet = 0,86 m, adâncime = -0,52 m, adâncime groapă = -0,2 partea dreaptă. Pe partea stângă, in apropierea braţului se a a 

m. Schelet de copil, depus in decubit dorsal. La cap avea o o bucată de calcar. Lungime groapă = 2,28 m, lăţimea groapă = 

piatră (gresie ?), pe partea dreaptă altă bucată de gresie, iar pe 0,7 m , lungimea schelet = 1 ,86 m, adâncime = _-0,54 m, 

partea stângă in regiunea bazinului o cărămidă. Craniul era adâncime groapă = ·0,38 m, orientare cap = V-E. Fără Inventar. 

căzut pe partea dreaptă. oasele antebraţului stâng erau aşezate Mormântul 76. Schelet de copil depus în decubit dorsal. 

pe lângă corp, iar cele de la dreptul erau probabil pe abdomen. Conservat foarte precar. S-au mai păstrat resturi din calotă, 

Membrele inferioare nu se aflau in poziţie anatomică. Conservat coaste şi membrele inferioare. Fără inventar. Lungime = 0,8 �· 
satisfăcător. Fără inventar. adâncime = -0,6 m, orientare cap = V-E. Inventar: 4 mărgele dm 

Mormântul 70. La adâncimea de -0,34 m, s-a descoperit o pastă albă . 
amenajare cu bucăţi informe din piatră (lungimea totală = 2,34 Mormântul 77. Schelet depus în decubit dorsal cu privirea 

m). Se remarcă un bloc masiv din calcar, care a avut probabil îndreptată in sus. Oasele antebraţelor erau căzute pe bazin. 

destinaţie iniţială de inscrip�e. La bază, blocul este distrus Lungime groapă = 1 ,76 m, lă�me groapă = 0,58 m , lungime 
(lungime bloc = 0,83 m, lăţime bloc = 0,42 m, grosime = O, 1 5  m. schelet = 1 ,54 m, adâncime = -0,52 m, adâncime groapă = • 

Schelet de adult, depus în decubit dorsal. Conservat foarte bine. 0,1 8·0,2 m, orientare cap = VNV-ESE. Inventar: la temporalul 
Oasele antebraţului stâng erau căzute pe abdomen, iar cele de stâng, s-a identificat un inel de buclă confec�onat din fir de 
la dreptul pe lângă corp. Craniul era căzut pe partea dreaptă. bronz, cu extremită�le subţiate şi suprapuse. C3 = 1 x1 ,7 m. 
Lungime groapă = 2,1  m, lă�me groapă = 0,6 m, lungime schelet Mormântul 78. Schelet de adult, depus în decubit dorsal, cu 
= 1 ,8 m, adâncime = -0,5 m, adâncime groapă = -0, 1 4  m, privirea îndreptată în sus. Conservat foarte bine. Oasele 
orientare cap = VNV-ESE. Inventar: pe partea dreaptă, in antebratelor erau căzute pe bazin. Metacarpienele erau căzute 
apropierea gurii, s-a identificat un denar Andrei 1, în stare pe bazi� şi intre femure. in regiunea bazinului s-au observat 
fragmentară. Avers + REX AND .. AS, Rv. REGIA . IVIT AS. resturi de cărbune. Lungime groapă = 1 ,86 m, lăţime groapă = 
Mormântul 71 . La adâncimea de -0,3 m, o amenajare cu 0,62·0,7 m, lungime schelet = 1 ,62 m, adâncime = ·0,5 m, 
cărămizi şi fragmente informe de calcar (lungime totală = 1 ,05 m, adâncime groapă = -0,1 m,  orientare cap = VNV-ESE. Fără 
orientare = V-E). Schelet de copil, depus într-o groapă de formă inventar. 
rectangulară. La cap avea o piatră (gresie ?). Din schelet s-au Mormântul 79. Schelet de copil depus în decubit dorsal, cu 
mai păstrat resturi din calotă şi din membrele inferioare şi privirea in sus. Oasele antebraţelor sunt căzute pe bazin. Osul 
superioare. Oasele antebraţului stâng erau căzute pe bazin ,  iar sacru este deplasat, la fel şi o parte din bazin, plasată lângă 
cele de la dreptul pe lângă corp. Conservat satisfăcător. femurul drept. Fără inventar. Lungime groapă = 1 ,56 m, lăţime 
Lungime groapă = 0,8 m, lăţime groapă = 0,38-0,4 m, lungime groapă = 0,5-0,54 m, adâncime = -0,5 m, adâncime groapă = • 

schelet = 0,6 m, adâncime = ·0,54 m, orientarea = V-E. Inventar: 0,1 8 m, lungime schelet = 1 ,1 m, orientare = VNV-ESE. 
pe partea dreaptă a calotei craniene, inel de păr cu o extremitate Inventar: sub calota craniană, un inel de păr cu o extremitate in 
in S, realizat din sârmă de argint; la demontarea craniului, s-a S, realizat din fir de sârmă de argint . 
identificat un şirag de mărgele, 2 dintre piese sunt de culoare Mormântul 80. Schelet de adult, depus în decubit dorsal, cu 
neagră de tip • pepene " cu perforaţie centrală; 1 piesă din privirea îndreptată in sus. Oasele antebraţului drept sunt căzute 
ceramică de formă pătrată, decorată pe fiecare faţă cu un motiv pe bazin, iar cele de la antebraţul stâng pe lângă corp. Toracele 
circular din pastă albă; 6 piese circulare din pastă ceramică; 2 s-a conservat destul de precar. Lungime groapă = 1 ,78 m, 
piese decorate spirala! cu pastă de culoare vernil; 1 O piese din lungime schelet = 1 ,6 m, adâncime = -0,3 m, adâncime groapă = 
pastă ceramică de culoare galbenă, circulare; 1 8  piese segment ·0, 1 m, orientare = VNV-ESE. C4 = 1 ,7x0,84 m. Fără inventar. 
din sticlă, compuse din câte 2 bucăţi. Mormântul 81 . La adâncimea de -0,3 m, în martorul de 0,5 m 
Mormântul 72. Schelet depus in decubit dorsal cu braţele întinse dintre SIV-S2, s-au identificat bucăţi informe de calcar şi gresie. 
pe lângă corp. Unul dintre oasele antebraţului stâng este Lungimea totală = 0,72 m. Schelet de copil, depus in decubit 
deplasat şi cade pe bazin. Craniul era căzut pe partea dreaptă. dorsal. S-au mai conservat resturi din calota craniană. Lungime 
Orbitele sunt indreptate spre S. Conservat satisfăcător. groapă = 0,7 m, lăţime groapă = 0,3 m, lungime schelet = 0,6 m, 
Lungimea groapă = 1 ,98 m, lăţimea groapă = 0,43-0,55 m, adâncime = -0,54 m, orientare cap = V-E. Fără inventar. 
lungimea schelet = 1 ,58 m, adâncimea = -0,46 m, adâncimea Mormântul 82. La adâncimea de -0,3 m, în martorul de 0,5 m 
groapă = -0,2 m, orientare cap = V-E. Fără inventar. dintre SIV-S2, s-au identificat cărămizi, bucăţi informe de calcar 
Mormântul 73. Schelet de copil depus întins pe spate, din care s- şi gresie. Distanţa intre M81-M82 este de 1 ,3 m. Lungimea 
au mai păstrat resturi din calotă şi din membrele inferioare. totală = 0,84 m. Schelet de copil, depus in decubit dorsal. 
Conservat destul de precar. Groapă de formă rectangulară. S-au Conservat destul de precar. S-au mai păstrat · resturi din 
observat resturi de cărbune pe partea dreaptă, in apropierea membrele inferioare, superioare şi coaste. Lungime groapă = 
mandibulei. Lungimea groapă = 1 ,26 m, lăţimea groapă = 0,52- 0,94 m, lăţime groapă = 0,3-0,4 m, lungime schelet = 0,7 m, 
0,56 m, adânc imea = -0,54 m, adăncimea groapă = -0,08 m, adâncime = -0,35 m, adâncime groapă = -0, 1 5  m, orientare cap 

= V-E. Fără inventar. 
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Mormântul 83. Identificat în martorul dintre SIV-S2, la o distanţă 
de 1 , 1  m faţă de M82. Defunctul a fost depus în decubit dorsal 
cu

_ 
pr!virea in sus. Clavicula de pe stânga şi oasele gambei 

sta�g1 _sunt deplasate. Oasele antebraţului drept sunt căzute pe 
bazm, 1ar cele de la stângul pe lângă corp. Lungime groapă = 1 ,9 
m, lăţime groapă = 0,6-{),7 m, lungime schelet = 1 ,7 m, orientare 
= V-E, adâncime = -0,5 m, adâncime groapă = -0,28 m. 
Conservat destul de bine. Fără inventar. 
Mormântul 84. Schelet de copil, depus în decubit dorsal, cu 
craniul conservat destul de sumar. S-au mai păstrat resturi din 
coaste, bazin şi femurul stâng. Lungime groapă = 1 , 1 m, lăţime 
groapă = 0,35-{),36 m, lungime schelet = 0,73 m, adâncime = -
0,58 m, orientare = V-E. C5 = 1 ,6x2, 14 m, deschisă în profilul 
vestic. Fără inventar. 
Mormântul 85. Schelet de copil (?), depus în decubit dorsal, cu 
craniul căzut pe partea stângă. S-au mai păstrat resturi din 
coaste, femure şi membrele superioare. Oasele antebratului 
stâng erau aşezate pe lângă corp, iar cele de la dreptul �rau 
căzute pe bazin. Lungime schelet = 1 ,2 m, adâncime = -0,66 m, 
orientare = VNV-ESE. Fără inventar. 
Mormântul 86. Schelet de adult întins pe spate, cu humerusul 
stâng deplasat şi oasele antebraţului stâng căzute pe bazin. 
Oasele antebraţului drept erau aşezate pe lângă corp. Craniul 
era căzut pe stânga. S-au mai păstrat resturi din coaste şi din 
membrul inferior stârig. Femurul drept s-a păstrat pa�ial. 
Lungime groapă = 2 m, lăpme groapă = 0,5-0,56 m, lungime 
schelet = 1 ,4 m, adâncime = -0,52 m, adâncime groapă = -0,2 m, 
orientare = VNV-ESE. C6 = 0,7x2,4 m, deschisă în profilul 
nordic. Fără inventar. 
Mormântul 87. Schelet de adult intins pe spate, cu craniul căzut 
pe partea stângă. Oasele antebraţului stâng erau aşezate pe 
lângă corp, iar cele de la dreptul depuse pe bazin. Conservat 
bine. Lungime groapă = 1 ,86 m, lăţime groapă = 0,5-0,6 m, 
lungime schelet = 1 ,54 m, adâncime = -0,5 m, adâncime groapă 
= 0,2 m, orientare = VNV-ESE. C7 = 1 ,9x1 ,4 m, deschisă în 
profilul estic. Fără inventar. 
Mormântul 88. Schelet de adult, depus în decubit dorsal, cu 
craniul căzut pe partea dreaptă. Oasele antebraţului drept sunt 
căzute pe bazin, iar cele de la stângul aşezate pe lângă corp. 
Conservat foarte bine. Lungime groapă = 2, 1 2  m, lăţime groapă 
= 0,6-0,64 m, lungime schelet = 1 ,66 m, adâncime = -0,5 m, 
adâncime groapă = 0,3 m, orientare = V-E. CB = 1 ,8x1 m, 
deschisă în profilul vestic al SV. Fără inventar. 
Mormântul 89. Schelet de adult, depus în decubit dorsal, cu 
craniul căzut pe partea stângă. A fost identificat sub M59. Pe 
partea stângă s-au identificat resturi de cărbune. De asemenea, 
lemn ars mai apare pe partea dreaptă în regiunea bazinului şi 
până la oasele gambei. Groapa mormântului este de formă 
rectangulară şi este bordată de piatră şi gresie, la cap, bazin, 
femurul şi gamba stângă. Pe partea dreaptă, un fragment de 
calcar apare pe marginea gropii în zona de articulare femur
gambă. Schelet de adult depus în decubit dorsal, conservat 
foarte bine. Ambele braţe sunt aşezate pe lângă corp. Craniul 
este căzut pe partea stângă. Lungime groapă = 2 , 17  m, lăţime 
groapă = 0,59 m, adâncime = -0,83 m, adâncime groapă = -0,27 
m, orientare = VSV-ENE. Inventar: inel digital, identificat la 
mâna dreaptă, realizat din fir de bronz, circular in secţiune cu 
capetele apropiate; inel digital descoperit la mâna stângă; la 
temporalul drept, un inel din fir subţire de argint; la demontarea 
calotei, un inel de buclă din sârmă de argint; pe partea stângă a 
calotei, inel de buclă din sârrriă de argint, identificat in stare 
fragmentară. 
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Mor_mântul 90. Descoperit in S1 . Pentru dezvelirea completă s-a 
realizat o casetă cu dimensiunile: 1 x1 ,2 m, în profilu l  sudic. 
Schelet de copil, depus intins pe spate. Conservat foarte precar. 
Braţul drept era întins pe lângă corp, iar antebraţul stâng nu s-a 
mai păstrat. Craniul era căzut pe partea dreaptă. Membrele 
inferioare erau uşor flexate spre dreapta. Lungime schelet = 1 , 1 
m, orientare = V-E, adâncime = -0,64 m. Fără inventar. 
Mormântul 91 . Descoperit în S2. Pentru dezvelirea completă s-a 
realizat o casetă cu dimensiunile: 0,3x0,96 m, în profilul nordic. 
Schelet de copil, depus întins pe spate. Conservat foarte precar. 
S-au mai păstrat resturi din calota craniană şi din partea 
superioară a corpului. Lungime schelet = 0,25 m, orientare = V
E, adâncime = -0,48 m. Fără inventar. 

Defuncţii (bărbap, femei şi copii) au fost depuşi in decubit 
dorsal, cu craniul căzut pe stânga sau dreapta. Orientarea 
scheletelor este de cele mai muHe ori V-E , existând şi unele 
deviaţii VNV-ESE. Comparativ cu inhumările de sec. X, acum se 
observă o aranjare pe şiruri. Poziţia braţelor este diferită: ambele 
antebraţe aşezate pe bazin, antebraţul stâng pe lângă corp, iar 
dreptul pe bazin. Se mai păstrează unele obiceiuri, între care 
bordarea gropii cu material litic inform (pseudo-cistă) şi 
acoperirea mormântului cu bucăţi de calcar (5 cazuri). 

Mormintele acoperite cu material litic sunt de copii şi intr-un 
singur caz de adult. S-au identificat şi morminte suprapuse (M59 
şi M89). Se mai întâlnesc situaţii, in care materialul litic 
protejează capul, bazinul sau membrele inferioare. O situaţie 
mai particulară a oferit M63, care avea sub calotă o bucată de 
lemn. 

Resturile de lemn ars sunt frecvente în cele mai multe dintre 
morminte. Foarte pronunţate sunt urmele de arsură in M89, 
unde apar pe toată lungimea gropii. 

Totalitatea elementelor de rit şi ritual funerar pledează 
pentru datarea necropolei la limita dintre etapele Bjelo-Brdo 1 şi 
1 1 .  Perioada anterioară ultimei treimi a sec. al Xl-lea poate fi 
considerată un terminus post quem pentru acestă necropolă. 
Planşa 2. 

20. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum 11] 
Punct: Str. Brânduşei/Lalelelor (proprietar Ioan Viorel 
Buda) 
Cod sit: 1026. 12 
Colectiv: Marius-Mihai Ciută (Univ. Alba Iulia), Aurel 
Drag�tă (ULB Sibiu) 

în luna august a anului 2004, ca urmare a solicitării din 
partea DCCPCN Alba, am primit documentaţia necesară pentru 
descărcarea de sarcină arheologică a unei parcele aflate in 
oraşul Alba Iulia, strada Brânduşei (Laleleor), in vederea 
construirea unei locuinţe familiale, de către proprietarul Buda 
Ioan Viorel, in intravilanul oraşului Alba Iulia, proiectul vizând o 
suprafaţă de aprox. 1 00 m2 (1 04,5 m2) teren construibil. Până la 
momentul debutului cercetărilor arheologice (2004) terenul a fost 
ocupat de culturi agricole. Cum din arealul înconjurător al zonei 
respective proveneau câteva descoperiri arheologice realizate în 
urma unor descărcări similare de sarcină arheologică şi erau 
cunoscute unele staţiuni de interes arheologic, situaţia a 
necesita! efectuarea unei săpături de descărcare de sarcină 
istorică. Lucrările s-au efectuat, în perioada 19-26 august 2004, 
pe baza autorizaţiei emise de Direcţia Monumente Istorice şi 
Muzee, din cadrul MCC. 
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Zona cercetată se află pe terasa întinsă a platoului Cetăţii 

Alba Iulia, spre V, in intravilanul oraşului, pe teritoriul .vechi�lui 

oraş Apulum (Apulum /�. Pentru o localizare ma1 prec1să 

precizăm faptul că punctul investigat se află la: aprox. 1 0� m
_
Y 

de Staţia Meteorologică Alba Iulia, 1 50 m V de Centrul Tentonal 

de Medicină Veterinară (aflat pe DJ 1 07A) ce duce spre 
localitatea (suburbie) Pâclişa, 20 m N (vis-a-vis faţă de drumul 
particular) de fabrica de confecţii .Star". 

Din punct de vedere topografic, in conformitate cu .datele 
expertizei şi a măsurătorilor efectuate din punctul de sta�� 1�0 
(cu ajutorul aparatului THEO 020a in sistemul de pro1ecţ1e 
Stereo '70), parcela prezintă următoarele coordonate: 92°60'75" 
fată de Catedrala Catolică, 27066'90" faţă de Moara Bălcescu. 
P�rcela are o formă dreptunghiulară (367213/1/1/1/2) , cu laturile 
lungi orientate N-S, iar ca vecini :  la V Buda Ioan, la N, Oţoiu 
Aurel; la E, Vasinca Florin, iar la S drum privat. 

Documentarea prealabilă s-a concretizat prin studiul 
rapoartelor realizate anterior in urma lucrărilor similare in arealul 
apropiat şi deplasarea (cercetarea de teren) in vederea 
familiarizării cu arealul şi poziţiile descoperirilor anterioare. 
Trebuie să men�onăm aici faptul că, pe arealul ocupat la ora 
actuală de fabrica de confecţii, a fost efectuată descărcarea de 
sarcină in anul 2002, de către A. Dragotă şi M. Drâmbărean, iar 
in parcela imediat invecinată, spre V, aflată la aprox. 1 5  m, 
lucrările de descărcare au fost coordonate in anul 2001 de căţre 
M. Drâmbărean, ambii cercetători de la MNUAI. Conform 
informatiilor detinute la momentul debutului cercetărilor, se 
aprecia 

'
că in areal se poate afla marginea oraşului roman , limita 

periferiilor vestice ale acestuia. 
La momentul deplasării la faţa locului, proprietarul procedase 

la trasarea limitelor spaţiului vizat pentru construcţie, prin 
realizarea unor şanţuri de mici dimensiuni (0,5 m lăţime şi 0,3 m 
in adâncime) in stratul arabil, deranjat de lucrările anterioare. 
Suprafaţa cercetată (săpată) sistematic a fost de aprox. 40 m2 
(39,5 m2), la care se adaugă şi sondajele suplimentare realizate 
pe duetul fundaţiilor casei, la care s-a realizat supraveghere 
permanentă, cu o suprafaţă de peste 20 m2. Practic, suprafaţa 
totală investigată de noi a ajuns astfel la aprox. 60 m2• Au fost 
practicate trei unităţi de cercetare: Sl/2004, o secţiune de control 
şi informare stratigrafică, cu dimensiunile de 13x2 m, orientată 
N-S, situată in extremitatea vestică a parcelei construibile; 
Sl l/2004 (2x2 m), sondaj de control stratigrafic, situat in colţul de 
NV al parcelei şi Sll l/2004 (2,5x3,5 m), o casetă practicată pe 
latura sudică a parcelei. 
Sl/2004 - După îndepărtarea stratului arabil, relativ bogat in 
materiale de factură arheologică şi de certă provenienţă romană, 
s-a sesizat nivelul de locuire din epoca romană, aflat la o 
adâncime de aprox. -0,4-0,45 m. În dreptul caroului 3, s-a 
delimitat o aglomerare de pietre (calcar) de forme neregulate şi 
fragmente de tegu/ae, dispuse oarecum liniar, având o orientare 
NV-SE. După demontare, s-a sesizat faptul că nu prezentau nici 
o continuitate in adâncime, după cum nici in profilele de E şi V 
nu erau urme ale unei continuităţi. 

Probabilitatea ca aglomerarea să reprezinta partea 
superioară a unui mormânt de inhumaţie medieval a fost 
abandonată după demontare, sesizându-se lipsa unei astfel de 
gropi. Cel mai probabil, aglomerarea poate reprezenta talpa unui 
zid (talpa fundaţiei), distrus in totalitate de lucrările agricole. in 
acelaşi nivel, in carou! 2 a apărut o tegula fragmentară, in poziţie 
orizontală, abandonată cel mai probabil, neatinsă de plug, care 
vine să confirme, la rândul ei, această supoziţie. in intreg nivelul 
de locuire roman au fost descoperite foarte puţine materiale 
ceramice (aprox. 35-40), puternic fragmentate. După adâncirea 
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sub acest nivel, pe toată suprafaţa sec�unii s-a �elevat un. strat 
de culoare mai deschisă, mai compact, in cupnnsul căruia �u 
fost descoperite foarte puţine materiale arheologice, d� regulă 1.n 
pozi�e secundară, antrenate de factori naturali cel �a1 probabil. 
De la adâncimea de aprox. -0,9 -0,95 m s-a prof1lat un strat, 
galben la culoare, lipsit total . de ma�eriale arhe?logi?e, 
considerat de noi sterilul arheologic, /oess01d. Pentru o 1mag1ne 
clară a stratigrafiei ,  in primele 4 carouri ale secţiunii s-.a pro?�dat 
la adâncirea şi in acest strat, chiar dacă el nu a furmzat �1c1 un 
material. În carourile 1 -2, la adâncimea de -1 ,25 m s-a prof1lat, la 
o răzuire atentă, un complex adâncit, liniar, orientat NV-SE, de 
culoare închisă cu o lătime de aprox. 0,75 m, care se adâncea în 
sterilul galben loess�id. În urma golirii atente a acestui�, 
interpretat ca fiind un şanţ (S1 ), in şpaclu, nu a fost descopent 
nici un material arheologic, forma sa in secţiune perpendiculară 
verticală fiind aceea a l iterei .U" cu marginile superioare 
deschise. 
Sl l/2004 - în colţul de NE al parcelei construibile, a fost 
executată o nouă unitate de control şi informare stratigrafică. Cu 
dimensiunile de 2x2x0,8 m, aceasta a dovedit faptul că in 
această zonă stratul de depunere aparţinând epocii romane, la 
fel de puternic afectat de lucrările agricole in partea sa 
superioară, este mai subţire şi mult mai sărac, de la adâncimea 
de 0,5 m apărând sterilul arheologic de culoare brun-gălbuie. 
Numărul total al fragmentelor ceramice, atipice, a fost sub zece. 
Sl ll/2004 - Deoarece in zona sudică a perimetrului sondele 
(şanţurile) relevaseră o aglomerare de pietre şi tegulae, aici a 
fost practicată o nouă secţiune/casetă, cu dimensiunile de 
2,5x3,5 m. După îndepărtarea stratului arabil (cu aceleaşi 
caracteristici anterior amintite) in jumătatea sud-vestică a 
casetei s-au profila! o serie de pietre şi material tegular puternic 
fragmentar, fără o configuraţie regulată şi fără legătură de 
mortar între ele. Maniera în care au fost dispuse aceste 
materiale trădează o abandonare a lor nesistematizată, intr-un 
loc uşor mai adâncit. Complexul ,  interpretat ca o posibilă groapă 
menajeră s-a adâncit până la aprox. 0,8 m sub el profilându-se 
acelaşi steril arheologic de culoare brun-gălbuie, /oessoidă. 

Arealul a reprezentat in diferite epoci o zonă uşor 
mlăştinoasă, fapt confirmat de consistenţa lutoasă, glodoasă a 
solului. Aspectul deosebit de plan al terasei, aflată la poalele 
dealului Mamut, a favorizat astfel de fenomene in urma cărora 
apele meteorice au putut căpăta caracterul de permanenţă. 
Singura locuire umană sesizată in cadrul aceastei parcele este 
cea din epoca romană, când, probabil, aici s-au aflat periferiile 
canabae-lor. Din păcate, depunerile aparţinând acestei epoci de 
regulă clădiri, locuinţe, ziduri au fost puternic afectate de 
lucrările agricole, desfăşurate de-a lungul ultimelor două sec.e. 
Singurele vestigii rămase neatinse sunt reprezentate de tălpile 
de fundaţii, in cazul unor ziduri, sau de complexele adâncite, ca 
in cazul celui descoperit in secţiunea I I I ,  ce poate fi interpretat 
ca un posibil loc de depozitare a reziduurilor provenite de la 
construcţii dezafectate. 

Stratigrafia generală a perimetrului descărcat de sarcină 
istorică se prezintă astfel: 
-Q-0,3 (0,35) m, strat arat, culoare neagră-brun închisă, sol 
lutos, consistent, in amestec cu material litic şi materiale 
arheologice de epocă romană (fragmente de tegulae, puternic 
fragmentate, fragmente ceramice, foarte puţine); 
-0,3--0,6 m, strat nederanjat de lucrările agricole, de culoare 
neagră, ce conţinea, la rândul său, materiale arheologice de 
provenienţă romană (tegu/ae fragmentare, pietre de diferite 
dimensiuni, ceramică sporadic); 
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·0,6 (0,65)�,9 �· strat _de culoare gradată, dinspre brun inchis 
�pr� brun ŞI apo1 gălbui, s�l cu o consistenţă deosebită, tasat, 
hps1t �e m�tenale arheologice in pozi�e principală (materialele 
ceram1ce ŞI tegulare descoperite in cuprinsul său au ajuns prin 
telescopare); 
-0,9 _m li�ita su�erioa�ă a stratului de culoare galbenă, de 
con�1stenţa lutoasa, stenl arheologic. 

In ceea ce priveşte şanţul descoperit in Sl/2004 
funcţionalitatea lui ne este încă neclară. Nu este exclus credem

' 

în ciuda formei sale destul de regulate, să fie vo;ba de � 
form�ţiune n�turală, un torent antic sau, mai puţin probabil, o 
canahzare. D1recţia sa poate sus�ne o astfel de afirmaţie. 

Rezultatele cercetării arheologice de salvare din perimetrul 
proiectatei locuinţe familiale a cetăţeanului Buda Ioan Viorel, 
dovedeau faptul că aceasta se află in imediata apropiere a 
marginilor oraşului roman, probabil intr-o zonă care a funcţionat 
ca spa�u de depuneri reziduale in perioada de sfârşit a stăpânirii 
romane şi, probabil şi imediat după aceea. 

Abstract: 
The archaeological research carried out in Alba Iulia (Apulum 

1 1) ,  on Brânduşei Street (Lalelelor, Ioan Buda Viorel's property) 
have revealed in this sector the existence of some sporadica! 
deposits belonging to a Roman settlement situated around the 
Roman castrum (canabae). 

The excavations performed (three sections, for 
stratigraphical control) have exposed some traces of a close 
down building base and some garbage pits. We also found a 
channel with unknown destination. 

21 . Alba Iulia, jud. Alba [Apulum 11] 
Punct: Dealul Furcilor, str. Izvor f.n. (proprietatea 
Trifon) 
Cod sit: 1026. 12 
Colectiv: Iuliu Paul - responsabil, Mihai Gligor, Paula 
Mazăre (Univ. Alba Iulia - lAS), Gabriel Rustoiu (DCCPCN 
Alba). 

Terenul supus cercetării arheologice se află pe partea 
stângă a drumului de acces (str. lzvot), ce leagă oraşul prin B
dul Încoronării de Fabrica de Porţelan S.C. Apulum S.A., la 
aprox. 500 m de monumentul ridicat in memoria Răscoalei de la 
1 784. 

Obiectivul cercetării - descărcarea de sarcină arheologică a 
unei suprafeţe de aprox. 1 42 m2, destinată construirii unei 
locuinţe unifamiliale. 

Ca urmare a extinderii zonei intravilane a oraşului Alba Iulia, 
s-au înmulţit in ultimii ani şi solicitările pentru obţinerea avizelor 
de construcţie depuse. in consecinţă, cercetările arheologice s
au desfăşurat în acest perimetru sub forma săpăturilor de 
salvare1 •  

După delimitarea suprafeţei construibile de către proiectantul 
lucrării ,  conform documentaţiei depuse la DCCPCN Alba, au fost 
trasate şi executate 3 sondaje de verificare arheologică, 2 cu 
dimensiunile de 2x2 m şi un al treilea cu dimensiunile de 1 ,5x1 3 
m. 

in urma cercetărilor, s-a constatat absenţa unui strat de 
depuneri antropice antice. Nu au fost depistate materiale de 
interes arheologic. Sterilul arheologic - de culoare galbenă -
apare uniform la 0,75-0,8 m. 
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�ip�a oricăror urme de locuire umană - fapt eviden�at prin 
sec��ml� excavate pe _propriet�tea 1. Trifon - ne indreptăţesc să 
cons1d�ram că cel ma1 probabil ne aflăm in afara limitei de s a 
oraşului roman, cunoscut sub denumirea de Apulum 1 1 . 

Note: 
1 .  R. Ciobanu, G.T. Rustoiu, Raport preliminar privind cercetările 
arheologice de la Alba Iulia - Apulum 11 - "Dealul Furcilor" - str. 
/�vor, f.n., Patrimonium Apulense 2, 2002, p. 1 37-1 38; R. C1obanu,_ Raport preliminar privind cercetările arheologice de la 
Alba lu/1a - Apu/um 11 - "Dealul Furcilor" - str. Izvor, f.n., 
Patrimonium Apulense 2, 2002, p. 1 38-1 39. 

Resume: 
La recherche archeologique preventive effectuee dans 

l'annee 2004 est localisee administrativement en Alba Iulia, Rue 
Izvor, sur 500 m environ vers le Nord-Ouest du bâtiment de la 
Fabrique de Porcelaine S.C. Apulum S.A. 

Apres la delimitation du terrain pour des constructions par 
l'ingenieur qui effectue les projets techniques, selon la 
documentation deposee a DJCCPCN Alba, ont ete traces et 
executes 3 sondages archeologiques, 2 ayant pour dimensions 
2x2 m et un troisieme ayant pour dimensions 1 ,5x 13  m. 

Une fois les recherches achevees, on a constate l'absence 
d'une couche de sediments anthropiques antiques. On n'a pas 
decouvert des materiaux d'interet arcMologique. La couche 
sterile archeologique, de couleur jaune, apparaît uniformement â 
0,75-0,8 m. 

22. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum 11] 
Punct: Dealul Furcilor, str. Lalelelor (proprietar Florin 
Gabriel Mihăilescu) 
Cod sit: 1026. 12 
Colectiv: Marius-Mihai Ciută (Univ. Alba Iulia), Aurel 
Dragotă (ULB Sibiu) 

in luna august a anului 2004 ca urmare a solicitării din 
partea DCCPCN Alba, am primit documenta�a necesară pentru 
descărcarea de sarcină arheologică a unei parcele aflate în 
intravilanul oraşului Alba Iulia, zona strada Izvor (Dealul 
Furcilot), în vederea construirea unei locuinţe familiale, de către 
proprietarul Mihăilescu Florin Gabriel, proiectul vizând o 
suprafaţă de aprox. 1 40 m2 (1 34,5 m2), teren construibil. Până la 
momentul debutului cercetărilor arheologice {2004), terenul a 
fost ocupat de culturi agricole. 

Cum din arealul înconjurător al zonei respective erau 
cunoscute rezultatele cercetărilor arheologice obţinute in urma 
unor cercetări sistematice (D. Protase, in anii ' 50), dar şi a 
repetatelor descărcări similare de sarcină arheologică din ultimii 
5-1 0  ani, şi erau cunoscute unele staţiuni de interes arheologic, 
situaţia a necesita! efectuarea unei săpături de descărcare de 
sarcină istorică. Aceasta a fost efectuată, in urma semnării 
contractului nr. 4/2004, de către firma S.C. Clio Consult S.RL, 
Sibiu şi proprietarul terenului (beneficiarul). Lucrările s-au 
efectuat, în perioada 26 august-3 septembrie 2004, pe baza 
autorizaţiei de săpătură Nr. 224/2004, emisă de Direcţia 
Monumente Istorice şi Muzee, din cadrul MCC. 

Zona cercetată se află pe terasa întinsă a platoului Cetăţii 
Alba Iulia {altitudine relativă: 242 m), spre V, in intravilanul 
oraşului, pe teritoriul vechiului oraş Apulum (Apu/um m. Pentru o 
localizare mai precisă precizăm faptul că punctul investigat se 
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află la: aprox. 200 m spre S faţă de monumentul martiriu�ui lui 

Horea şi Cloşca; 150 m E de D.J. 1 07.A, ce duce sp.re localitatea 

(suburbia) Pâclişa; la cea 50 m V de Strada Izvorului. 

Din punct de vedere topografic, în conformitate cu .datele 

expertizei şi a măsurătorilor efectuate din punctul de staţi� 1 �O 
(cu ajutorul aparatului THEO 020a în sistemul de p�01e;ţ1� 
Stereo '70), parcela prezintă următoarele coordonate: 1 76 60 75 

fată de Catedrala Catolică, 37'66'90" faţă de Moara Bălcescu. 

Parcela are o formă relativ dreptunghiulară (C.F. 32059), relativ 

plană (cu uşoare alveolări), cu laturile lungi orientate NV-S.E. Ca 

vecini, menţionăm: la V drum particular; la N Gordeş Veromca; la 

E Stan Nicolae, iar la S Stanciu Mihai. 
Conform informatiilor detinute la momentul debutului 

cercetărilor, se bănui� faptul �ă în areal se pot afla limitele 
oraşului roman, mai precis limita periferiilor sud-vestice ale 
acestuia. Documentarea prealabilă s-a concretizat prin studiul 
rapoartelor realizate anterior în urma lucrărilor similare in arealul 
apropiat şi deplasarea (cercetarea de teren) in vederea 
familiarizării cu arealul şi poziţiile descoperirilor anterioare. 
Trebuie să menţionăm aici faptul că pe arealul ocupat la ora 
actuală de proprietatea lui Stanciu Mihai au fost efectuată 
descărcarea de sarcină in anul 2003, de către R. Ciobanu, 
cercetător de la MNUAI. Precizăm faptul din raportul 
cercetătorului mai sus amintit, reieşea situaţia lipsei oricăror 
depuneri de interes arheologic, situaţie relevată pe un perimetru 
a cărui limită nordică se afla la aprox. 7 m. spre S de perimetrul 
aflat in atenţia noastră. Din informaţiile anterioare reieşea faptul 
că sterilul de culoare galbenă (argila loess-oidă) apare foarte 
aproape de suprafaţă, situaţie confirmată şi de o groapă recent 
efectuată de proprietar, dar şi de drumul de pământ, ce face 
legătura intre proprietate şi D.J. 1 07.A. Din informaţiile obţinute 
de la localnici, am aflat faptul că in anii '40-'50, locuitorii oraşului 
au procedat la exploatarea masivă a lutului din acest areal in 
scopul fabricării de cărămizi. 

La momentul deplasării la faţa locului, proprietarul procedase 
la trasarea limitelor spaţiului vizat pentru construcţie, prin 
marcarea cu var a duetului fundaţiilor. 

Suprafaţa cercetată (săpată) sistematic de noi a fost de 
aprox. 40 m2 (38,5 m2), la care se adaugă şi sondajele 
suplimentare realizate pe duetul fundaţiilor casei, la care s-a 
realizat supraveghere permanentă, cu o suprafaţă de peste 30 
m2. Practic, suprafaţa totală investigată a ajuns astfel la aprox. 
70 m2• 

Au fost practicate două unităţi de cercetare: Sl/2004, o 
secţiune de control şi informare stratigrafică, cu dimensiunile de 
1 2,5x2 m, orientată E-V, situată in extremitatea sudică a parcelei 
construibile; SIV2004 = 1 4x2 m, sondaj de control stratigrafic, 
situat pe latura de N a parcelei (din motive evidente a fost 
excavată secvenţial, cu martori lăsaţi din doi în doi metri, pe 
casete (C1 -C3). 
Sl/2004 - După îndepărtarea stratului arabil, de culoare brun
gălbuie, argilos, deosebit de dur, lipsit cu desăvârşire de 
materiale de factură arheologică, de la adâncimea de aprox. -
0,3-0,35 m. s-a profila! un strat, galben la culoare, lipsit total de 
materiale arheologice, considerat de noi sterilul arheologic, 
loessoid. Pentru o imagine clară a stratigrafiei, in toate carourile 
secţiunii s-a procedat la adâncirea şi in acest strat, chiar dacă el 
nu a furnizat absolut nici un material, până la -0,75 m. 
Sll/2004 - Pe latura nordică, mai lungă a parcelei, a fost 
executată o nouă unitate de control şi informare stratigrafică. 
Deoarece prima secţiune oferise deja informaţii preţioase cu 
privire la situaţia arheologică, s-a procedat la cruţarea unor 
porţiuni din cuprinsul acestei unităţi de cercetare, optându-se 
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pentru varianta cu intermit�nţa ca�et�lor.. S-au deschis . trei 

casete, corespunzând carounlor secţ1unu, pnmele d.ouă CI ŞI CII 

cu dimensiunile de 2.x2 m, iar cea de a tre1a (CI I I ) , cu 

dimensiunile de 3x2 m. 
Caseta C1 , cu dimensiunile de 2x2x0,8 m, a dovedit faptul că in 

această zonă stratul de depuneri arheologice lipseşte cu 

desăvârşire, la adâncimea de -0,3 m apărând sterilul arheol�g�c 
loessoid de culoare gălbuie. Aceeaşi situaţie s-a conturat ŞI· 1n 
următoarele două casete, imediat sub stratul mai închis la 

culoare profilându-se, uneori chiar mai sus, la 0,2 m, sterilul 

loessoid, nederanjat de nici o intervenţie antropică. 
Stratigrafia generală a perimetrului descărcat de sarcină 

istorică se prezintă astfel: 
-Q-0,3 (0,35) m, strat arat, culoare brun-gălbuie, sol lutos, 

consistent, deranjat de lucrările agricole, lipsit de materiale sau 

urme de intervenţii antropice de natură arheologică; 
-0,35-{),8 m, strat nederanjat de lucrările agricole, de culoare 
galbenă, ce nu conţine, la rândul său, materiale arheologice; 

Nu este exclus, credem, ca in perimetru să fi existat 
depuneri arheologice de factură romană sau medievală, însă 
exploatarea masivă a argilei galbene, nisipoase în scopul 
confecţionării de cărămizi destinate construcţiilor au afectat 
exhaustiv acel posibil strat arheologic. Culoarea brună-gălbuie şi 
subţirimea stratului vegetal dovedeşte perioada scurtă de 
depunere a humusului, respectiv a procesului de pedogeneză. 

Rezultatele cercetării arheologice de salvare din perimetrul 
proiectatei locuinţe familiale a cetăţeanului Mihăilescu Florin 
Gabriel, dovedeau faptul că aceasta se caracterizează prin lipsa 
totală a depunerilor de interes arheologic. 

Abstract 
The archaeological research carried out within Dealu 

Furcilor - Alba Iulia sije (Apulum /� {Izvorului Street, property of 
Mihailescu Gabriel) has revealed the completely lack of any 
archaeological deposits. 

The faur researched units (stratigraphical and informatica! 
control examination) have revealed the presence of 
archaeological bedrock directly under the vegetal level. 

23. Alba Iulia, jud.Aiba [Apulum 11] 
Punct: Str. Izvorului f.n. (proprietar Dumitru Gheţe) 
Cod sit: 1026. 12 
Colectiv: Constantin Inel (MNUAI) 

În perioada 28-30 iunie 2004 s-au efectuat cercetări 
arheologice de salvare de către MNUAI, conform contractului de 
cerere arheologică nr. 71 1 /18.06.2004 şi autorizaţiei pentru 
săpături arheologice de salvare nr. 1 62/2004, emisă de MCC. 
Terenul aflat în proprietatea lui Gheţe Dumitru , este amplasat pe 
str. Izvorului f.n., iar beneficiarul urmează să construiască 
obiectivul .locuinţe familiale cuplate", fiind situat la cea. 400 m S 
de monumentul dedicat eroilor Horia, Cloşca şi Crişan amplasat 
pe 8-dul 1 Decembrie, colţ cu str. Izvorului. Obiectivul supus 
cercetării se află in zona .Dealul Furcilor", unde in decursul 
timpului au fost descoperite vestigii aparţinând oraşului roman 
municipium Septimium Apulense. 

Au fost realizate 6 secţiuni in vederea descărcării de sarcină 
arheologică: S1= 4x1 ,5 m; S2= 4x1 ,5 m; S3= 4x1 ,5 m; S4= 
4x1 ,5 m; S5= 3x3 m; S6= 3x2 m. 
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. Observaţi!le stratigrafice permit constatarea prezenţei unui 
n1�el de locUI�e de e�ocă romană, materializat în acest punct 
pnn. descopenrea une1 locuinţe îngropate (bordei) notată L 1 ,  a 
unUl alt complex de formă circulară (notat G1 ), respectiv a unor 
urme de la acoperişul unei alte locuinţe romane de suprafată 
(f�agmente de tegulae) al cărei amplasament probabil că se 
gaseşte pe latura de S, în afara suprafetei destinate realizării 
obiectivului propus de beneficiar. 

· 

Au fost înregistrate grafic şi fotografic toate datele 
descoperite în aceste secţiuni, de asemenea au fost recoltate 
m

_
at.erialel� arheo�o�ice descoperite în complexele arheologice 

g
.
as1te a1�1 (�eram1ca fragmentară, sticlă, cuie, material tegular), 

fimd realizata documentaţia în vederea acordării certificatului de 
descărcare de către DCCPCN Alba. Materialele se află în cursul 
procesului de restaurare/conservare, după care vor fi supuse 
studiului de specialitate. 

Bibliografie: 
Raport preliminar în Patrimonium Apulense 4, Alba Iulia 2004. 

Abstract: 
The presence of a level of habitation !rom the Roman Age 

(2nd.3rd centuries A.D.) was ascertained by the observations 
made during the preventive archaeological excavations. Here we 
discovered a pit house (buried dwelling) called L 1 ,  another 
complex having circular shape, called G 1 ,  and some fragments 
!rom the roof of another Roman dwelling, built above ground 
(fragments of tegu/ae), which was probably located on the 
southern side, outside the surface destined for the objective 
proposed by the beneficiary. 

24. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum Il] 
Punct: Str. Izvorului, nr. 2A (proprietar Mircea Sabău 
Tătar) 
Cod sit: 1026. 12 
Colectiv: Matei Drîmbărean (MNUAI) 

Ca urmare a autorizaţiei de săpătură nr. 70/2004 şi în baza 
contractului de cercetare arheologică nr. 520/07.05.2004 în 
perioada 10-1 1 .05.2004 a fost executată cercetarea arheologică 
pentru descărcarea de sarcină istorică a terenului pe care 
beneficiarul intenţionează să-şi construiască o locuinţă familială. 

Au fost trasate 3 unităţi de săpătură: S1 cu dimensiunile 
1 1  x2,5 m orientată pe direcţia SSE-NNV; C1 cu dimensiunile 
2x2 m; C3 cu dimensiunile 2x2 m. 

în urma cercetărilor stratigrafia se prezintă astfel: 
- 81 : 0-0, 1  m strat vegetal; -0, 1 -Q,3 m strat arător; -0.3-Q,7 m 
nivel roman; -0,7-1 ,05 m steril arheologic (pământ brun deschis 
+ nivel argilos); 
- C1 şi C2 - stratigrafia este sensibil comparabilă cu cea din S1 . 

în concluzie, în perimetrul cercetat între -Q,3-Q,7 m a fost 
identificat un nivel de cultură aparţinând epocii romane (sec. I I
I I I) . 

Materialele arheologice, descoperite sporadic, constau din 
fragmente ceramice, piatră, fragmente tegulare. Nu au fost 
depistate substrucţii .  A fost realizată documentaţia grafică şi 
fotografică. 

Bibliografie: 
Raport de cercetare arheologică preventivă înaintat DCCPCN 
Alba. 
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Abstract: 
The archaeological research took place on the 

archaeological site from Apulum, on the northern side of the 
Roman town municipium Septimium Apulense. Between -o.3· 
O. 7 m . a level �� cul.t�re belonging to the Roman Age (2nd.3rd 
centunes) was ident1f1ed. There sporadically appeared pottery, 
t1le fragments, stane. 

25. Alba Iulia, jud.Aiba [Apulum Il] 
Punct: Str. Lalelelor f.n. (proprietar Ana Stanciu) 
Cod sit: 1026. 12 
Colectiv: Constantin Inel (MNUAI), Valentin Deleanu 

În perioada 1 6-20 martie 2004 s-au efectuat cercetări 
arheologice de salvare de către MNUAI, confonn contractului de 
cercetare arheologică nr. 261 105.03.2004 şi autorizaţiei pentru 
săpături arheologice de salvare nr.5/2004, emisă de MCC. 
Terenul aflat în proprietatea d-nei Stanciu Ana este amplasat pe 
str. Lalelelor f.n . ,  pe care beneficiarul urmează să construiască o 
locuinţă familiară, fiind situat la cea. 1 30 m SV de descoperirile 
arheologice din zona liceului "Horia, Cloşca şi Crişan" 

Au fost realizate 6 secţiuni in vederea descărcării de sarcină 
arheologică: S1= 3x3 m; S2= 3x3 m; S3 = 2x2 m; S4= 2x2 m. 

Observaţiile stratigrafice permit constatarea prezenţei a două 
nivele de locuire de epocă romană, materializate in acest punct 
prin descoperirea unei locuinţe îngropate (bordei) notată L 1 ,  
suprapusă de un zid notat Z1 care este posibil să aparţină unei o 
a doua locuinţe romane; de asemenea au fost descoperite alte 
două complexe de fonnă circulară (notate G1 ,  şi G1)  - posibile 
gropi de provizii (cereale), rămânând ca analiza detaliată a 
materialelor descoperite şi găsirea analogiilor complementare să 
ne ofere plasarea cronologică a acestora. De menţionat că 
beneficiem şi de descoperirea a două monede (una chiar din L. 1 ,  
cealaltă din caseta C4), care în momentul identificării lor vor putea 
oferii date concrete în ce priveşte delimitarea cronologică a celor 
două secvenţe de epocă romană. 

Au fost înregistrate grafic şi fotografic toate datele descoperite 
în aceste secţiuni, de asemenea au fost recoltate materialele 
arheologice descoperite in complexele arheologice găsite aici 
(ceramică fragmentară, monede romane din bronz, cuie, material 
tegular), fiind realizată documenta�a in vederea acordării 
certificatului de descărcare de către DCCPCN Alba. Materialele se 
află în cursul procesului de restaurare/conservare, după care vor fi 
supuse studiului de specialitate. 

Bibliografie: 
Raport preliminar în Patrimonium Apulense 4, Alba Iulia 2004. 

Abstract: 
The presence of two levels of habitation dating from the 

Roman Age (2nd.3rd centuries A.D.) were ascertained through 
the preventive archaeological excavations. There was 
discovered a deepened dwelling (pit house), called L 1 ,  above 
which was built a wall, called Z1 possibly belonging to a second 
Roman dwelling. There were also discovered two more 
complexes in the shape of truncated cones, being probably 
storage pits (for cereals?) which are difficult to date exactly for 
the time being. The archaeological finds are currently processed. 
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26. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum 11] 
Punct: Str. Brânduşei, nr. topo 4353/211/2/1/3/1 

(proprietar Alexandru Antal) 
Cod sit: 1026. 12 
Colectiv: Matei Drîmbărean (MNUAI) 

În perioada 22-23.03.2004 a fost executată s�pătu�a 
arheologică preventivă pe terenul d-lui Antal Alexandru, s1tuat m 
Alba Iulia, str. Brânduşei, nr. topo 4353/211 /211 /3/1 . . _ . . _ 

Obiectivul cercetării a fost descărcarea de sarc1na ls.tonc
_
a a 

terenului pe care beneficiarul intenţiona să-şi construiasca o 
locuintă familială. 

• A�plasamentul se află în situ! arheologic . d.e . la Apul�m: m 
apropierea limitei de SV a oraşului roman mumcipiUm Sept1m1Um 
Apulense, în exteriorul acestuia. . . _ _ _ Lucrările au fost executate pe baza autorizaţ1e1 de sapatura 
arheologică preventivă nr. 30/2004 şi a contractului de c�r��tare 
arheologică nr. 250/03.03.2004. Au fost trasate 4 un1taţ1 

_
de 

săpătură notate C1 . . .  C4, orientate pe direcţia NV-SE, avand 
fiecare dimensiunile de 2x2 m şi martori de 0,5 m. 

Situaţia stratigrafică este relativ unitară în toate unităţile de 
săpătură: 

_ . _ - 0-0,3 m, strat arător constituit din sol de culoare brun mch1s m 
care apar materiale tegulare fragmentare şi ceramică romană; 
-0,3-0,8 m, nivel de cultură apa�inând epocii romane în care au 
fost descoperite materiale tegulare, ceramică, cuie de fier 
apa�inând epocii romane (sec. 1 1 - 1 1 1 ) ; 

_ -0,8-1 ,4 m, steril arheologic; de la -1 ,05 m se contureaza un 
strat compact, argilos. 

între materialele arheologice descoperite remarcăm: -
fragment toartă vas, C2, -0,5 m; - fragment castron, C4, -0,6 m; -
fragment buză vas, C1 , -0,62 m; - fragment capac vas, C4, -0,56 
m; e. cui fier, C1 , -0,65 m; - fragment buză oală, C2, -0,58 m; -
fragment toartă şi buză oală, C2, -0,62 m; - toartă şi perete oală, 
C3, -0,52 m; - fragment buză şi toartă amforă, C1 , -0,6 m; - buză 
urcior cu o toartă, C4, -0,55 m; - fragment buză oală, C3, -0,6 m; 
- fragment buză oală, C1 , -0,58 m; - fragment ţiglă romană, C 1 ,  -
0,6 m; - fragment mandibulă, C1 , -0,7 m; - os bovidee, C2, -0,65 
m; - os bovidee, C2, -0,7 m; - lance din fier (hasta ferrata) , C4, -
0,5 m. Piesa este de formă romboidală - plată, alungită cu 
înmănuşare tubulară, fixată de mânerul din lemn cu un cui. Era 
purtată de legionari, dar şi de trupele auxiliare de infanterie sau 
de cavalerie. 

Săpătura arheologică preventivă din acest punct ne oferă 
informaţii cu privire la restrângerea limitei de SE a necropolei 
medievale timpurii de pe str. Brânduşei, cercetată începând cu 
anul 1997. 

Nu au fost depistate vestigii arheologice, care să necesite 
conservare "in situ'' . A fost realizată documentaţia grafică şi 
fotografică. 

Bibliografie: 
Raport de cercetare arheologică preventivă înaintat DCCPCN 
Alba; Patrimonium Apulense 4, p. 1 7  4-179. 

Abstract: 
The archaeological research took place in the archaeological 

site of Apulum, near the South-Western boundary of the Roman 
town municipium Septimium Apulense. There was identified a 
level of culture dating !rom the Roman Age (2"d-3rd centuries 
A.D.). The archaeological materials discovered consist of various 
types of pottery. There were also discovered osteologie materials 
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(Bovidae) as well as an iron spear (h�sta ferrata) . The 
preventive archaeological investigation of th1s area offer� data 
concerning the South-Eastern limit of the Early

_ 
Med

.
laeval 

necropolis from Brânduşei Street, which has been mves!lgated 
since 1 997. 

27. Alba Iulia, jud.Aiba [Apulum 11] 
Punct: Str. Crişanei f.n. 
Cod sit: 1026. 12 
Colectiv: Constantin Inel (MNUAI) 

în perioada 05-08 aprilie 2004 s-au efectuat cerc�tări 
arheologice preventive de către MNUAI, con

_
form c?ntr

_
a�tuiUI de 

cercetare arheologică nr.390/05.04.2004 ŞI autor
_
1z�ţ1e1 pentru 

săpături arheologice de salvare nr 2212004
_
. e�1sa d� MCC. 

Terenul aflat în concesiune către SC Farmac1a F1lantrop1a
_ 
SRL: 

reprezentată prin Lazăr Daniela, este a�plasat pe str. Cnşane1 
f.n. parcela topografică nr. 1 655/2/1 ŞI 1 65�/2/1/2, pe 

_
car� 

beneficiarul urmează să construiască obiectivul "farmac1e ŞI 
locuintă familială", fiind situat la cea. 1 30 m E de descoperirii� 
arheol

'
ogice din zona străzii Munteniei (sediul guvernatorului 

consular al celor trei Dacii). 
în vederea descărcării de sarcină arheologică au fost 

realizate 3 sondaje arheologice pentru a se verifica potenţialul 
arheologic al punctului, deoarece în zonă nu existau cercetări 
arheologice cunoscute: C.1 = 3x3 m; C.2= 3x3 m; C.3= 2x2 m: 

Observatiile stratigrafice permit constatarea prezenţei a 
două nivele

· 
de locuire: primul de sec. XX (dovedit şi de o 

monedă de la regele Ferdinand 1), respectiv, al doilea de epocă 
romană, fără să fie descoperite complexe arheologice; de 
menţionat că pânza freatică este destul de sus în acest punct, la 
cca.-1 m. 

Au fost înregistrate grafic şi fotografic toate datele 
descoperite în aceste secţiuni, de asemenea au fost recoltate 
materialele arheologice descoperite, fiind realizată documentaţia 
în vederea acordării certificatului de descărcare de către 
DCCPCN Alba. Materialele se află în cursul procesului de 
restaurare/conservare, după care vor fi supuse studiului de 
specialitate. 

Bibliografie: 
Raport preliminar în Patrimonium Apulense 4, Alba Iulia 2004. 

Abstract: 
The presence of two levels of habitation was ascertained 

through stratigraphic observations. The first level is !rom the 201h 
century and was dated by a cain issued during King Ferdinand 1. 
The second level belongs to the Roman Age, but no 
archaeological complexes have been found. 

28. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum 11] 
Punct: 8-dul Republicii (SC Q1 AUTO SRL) 
Cod sit: 1026. 12 
Colectiv: Marius-Mihai Ciută (Univ. Alba Iulia), Aurel 
Dragotă (ULB Sibiu). 

În luna octombrie a anului 2004, ca urmare a solicitării din 
partea DCCPCN Alba, am primit documentaţia necesară pentru 
efectuarea cercetării arheologice preventive asupra unei parcele 
aflate în intravilanului oraşului Alba Iulia, strada Republicii, în 
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vederea construirii sediului central al firmei SC .01 AUTO" SRL, 
(proprietarul acesteia fiind dl. Florin losa), proiectul vizând o 
suprafaţă de aprox. 1 80 m2, areal construibil (fără subsol). Până 
la momentul debutului cercetărilor arheologice, terenul 
concesionat de societatea amintită a fost ocupat de parcarea 
amenajată a Stadionului Municipal Alba Iulia (spatii verzi, 
alternate cu porţiuni de pătură de asfalt). Deoarece din arealul 
imediat înconjurător al zonei respective proveneau o serie de 
descoperiri arheologice realizate în urma unor cercetări similare 
de descărcare de sarcină arheologică şi erau cunoscute o serie 
de st�ţiuni cu depuneri respectiv obiective de interes arheologic 
(.Staţia de Salvare", ,.OMV': .Profi" etc. - necropole de epocă 
romană şi medievală; structuri de locuire medieval timpurii) , 
situaţia a necesita! efectuarea unei cercetări preventive, 
respectiv a unei săpături de descărcare de sarcină arheologică. 
Aceasta a fost efectuată, în urma semnării contractu lui nr. 6, de 
firma S.C. Clioconsult S.A. Sibiu şi proprietarul terenului 
(beneficiarul lucrării), d-1 Florin losa. 

Lucrările s-au efectuat, în perioada 1 8-27 noiembrie 2004, 
pe baza autorizaţiei emise de Direcţia Monumente Istorice şi 
Muzee, din cadrul MCC (nr. înreg. 6586/1 2. 1 1 .2004), fiind 
coordonate de responsabilul cercetării arheologice preventive, 
dr. Marius-Mihai Ciută (Univ. Alba I ulia). Din informaţiile 
dobândite în urma documentării prealabile, dar şi a discuţiilor 
purtate cu diverşi arheologi de la Muzeul Naţional al Unirii, în anii 
'60 şi '70 unele complexe de locuit, aparţinând epocii medievale, 
au fost cercetate în imediata apropiere a parcelei aflate în 
atenţie, datele provenite în urma acestor cercetări lipsind însă 
din Repetoriul Arheologic al Judeţului Alba1 •  

Zona cercetată se află pe terasa întinsă a platoului Cetăţii 
Alba Iulia, spre NNE, în intravilanul oraşului, la extremitatea 
nordică a teritoriului vechiului oraş Apulum. Pentru o localizare 
mai precisă precizăm faptul că punctul investigat se află la: 
aprox. 35-40 m spre E de centrul intersecţiei B-dului Republicii 
cu Calea Moţilor (ce face legătura cu valea Ampoiului, Zlatna, 
Abrud, Câmpeni); la 25-20 m spre E de Staţia de benzină OMV; 
la 50 m spre SE de magazinul Profi; la 80 de m spre N de 
Direcţia Judeţeană de Agricultură Alba; la 20 m V de poarta a l i 
a ş i  gardul Stadionului Municipal Alba Iulia; la cea. 1 00 m spre 
SV de Bazinul Olimpic al Oraşului. Din studiul hărţilor mai vechi, 
am constatat că în imediata apropiere a parcelei a existat calea 
ferată îngustă (mocăniţa), ce făcea legătura cu oraşul Zlatna 
precum şi un drum mai vechi (sec. XVI I I-XIX), dezafectat. 

Din punct de vedere topografic, în conformitate cu datele 
expertizei geologice şi topografice şi a măsurătorilor efectuate 
din punctul de staţie 1 76 (cu ajutorul aparatului THEO 020a în 
sistemul de proiecţie Stereo ' 70), parcela prezintă următoarele 
coordonate: 1 2' 32' 1 1 " faţă de Catedrala Catolică, 07' 54'21 " faţă 
de Moara Bălcescu. 

Parcela are o formă complexă, compusă dintr-o porţiune 
dreptunghiulară ( 1 1 x5 m), cu laturile lungi orientate N-S, la care 
se adaugă, spre V, un semicerc complet, lipit cu diametru/ său 
maxim ( 18  m, raza de 9 m) de latura vestică a dreptunghiului şi 
al cărui centru corespunde cu mijlocul laturii vestice (5,50 m) a 
patrulaterului. Suprafaţa totală a parcelei insuma astfel aprox. 
1 80 m2. 

inainte de demararea lucrărilor arheologice propriu-zise, am 
constatat că o anumită porţiune a parcelei (mai precis cea 
determinată de semicercul cu raza de 9 m) este traversată, pe 
direcţia NV-SE, pe o lungime de peste 1 5  m, de un canal 
colector, dezafectat, aflat la o adâncime de aprox. 1 ,5 m, cu o 
lăţime de peste 1 ,5 m. Arealul corespunzător duetului acestuia a 
fost, prin urmare, exclus din atenţia cercetărilor noastre, 
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deoarece el dovedea distrugerea oricăror potenţiale structuri sau 
dep�neri de interes arheologic. 

In anii precedenţi (1 998-2003), în arealul aflat în imediata 
apropiere a perimetrului supus atenţiei noastre au fost efectuate 
repetate cercetări preventive şi de salvare, in scopul eliberării de 
sarcină arheologică a zonelor unde au fost construite două 
obiective comerciale (benzinăria OMV respectiv magazinul 
Profi). Acestea au relevat existenţa unor necropole succesive 
ce incep în epoca romană şi continuă până in sec. X-XI. Oi� 
rapoartele publicate, reieşea că pe latura dinspre NE a terenului 
descărcat al OMV mormintele erau foarte rare sau chiar lipseau, 
fie ca urmare a unor intervenţii moderne şi contemporane, ce au 
distrus contextele arheologice, fie ca surprinderii a l imitei, fireşti, 
·a necropolelor. 

Documentarea prealabilă s-a concretizat prin studiul 
rapoartelor realizate anterior in urma lucrărilor similare in arealul 
apropiat şi deplasarea (cercetarea de teren) în vederea 
familiarizării cu arealul şi poziţiile descoperirilor anterioare. 
Trebuie să menţionăm cu această ocazie faptul că pe arealul 
imediat învecinat (la aprox. 30 m spre V se află staţia de benzină 
"OMV", iar la aprox. 60 m spre NV se află magazinul "Profi") au 
fost efectuate, in anii precedenţi ( 1 998-2003), săpături succesive 
de descărcare de sarcină arheologică de către specialişti ai 
MNUAI şi ai DCCPCN Alba. 

Conform informaţiilor obţinute in urma documentaţiei, se 
aprecia faptul că in arealul aflat in atenţia noastră era posibilă 
surprinderea margini estice şi nord-estice a necropolelor 
(romană sau medievală) dar şi a unor locuirii medievale timpurii. 
Necropola medievală timpurie ("Staţia de Salvare"), aparţinând 
sec. VII I-XI şi cercetată sistematic între anii 1 980-1 984, se află 
la o distanţă de 1 00 de m spre S-SV de punctul, ce face obiectul 
raportului de faţă2. 

La momentul deplasării la faţa locului, proprietarul terenului 
(asistat de topograD procedase la trasarea limitelor spaţiului 
vizat pentru construcţie. S-a decis săparea integrală a porţiunii 
dreptunghiulare, prin intermediul unei secţiuni-suprafeţe (SI = 

5x1 1 m), şi executarea unei noi secţiuni (SI I = 2x1 1  m), paralel 
cu prima, prin lăsarea unui martor de 0,4 m între ele. Strategia 
de săpătură a fost decisă (influenţată) de morfologia parcelei, de 
prezenţa canalului de drenaj mai sus menţionat, precum şi de 
prezenţa a doi plopi de mari dimensiuni (aflaţi in partea nordică 
a parcelei, in imediata apropiere a trotuarului B-dului Republicii, 
tăiaţi la momentul demarării lucrărilor arheologice), ai căror 
rădăcini ar fi impiedicat desfăşurarea săpăturii arheologice. 
Sl/2004 - Încă de la bun inceput, datorită situaţiei în care 
secţiunea-suprafaţă era traversată, pe diagonală, din colţul de 
NE spre cel de SV, de o bandă de bitum (cale de acces, drum), 
a fost necesară îndepărtarea acesteia cu ajutorul mijloacelor 
adecvate (excavator), astufel încât limita verticală superioară al 
unităţii de cercetare a prezentat diferenţe de nivel de cea. 0,3 m, 
vizibilă in cadrul fotografiilor realizate. in zonele în care se aflau 
spaţiile verzi, s-a procedat la îndepărtarea stratului considerat, 
convenţional, "stratul vegetal", in scopul egalizării nivelului de 
pornire al săpăturii. După îndepărtarea stratului vegetal, din 
colţurile de SE şi cel de NV (unde exista acest nivel) cu o 
grosime de aprox. 0,3-0,35 m, acesta s-a dovedit a fi sărac in 
materiale de factură arheologică. Fragmente de cărămizi, 
fragmente de vase ceramice, pigmenţi specifici de certă 
provenienţă romană, sunt elementele de factură arheologică 
descoperite in acest strat. Poziţia lor, in mod sigur deranjată, 
secundară, dovedeşte faptul că nu este vorba de un nivel de 
locuire sau de structuri "in sitU'. Cel mai probabil, acest strat de 
pământ, de culoare brun-roşcată, sfărâmicioasă, bogat în 
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humus, acoperit de iarbă, reprezintă un nivel recent de umplere� 
cu pământ provenit din perimetru. in aceeaşi direcţie pledează ŞI 
două cărămizi fragmentare romane, suprapuse în mod aleatoriu, 
care ar fi putut să aparţină unui sarcofag de epocă romană, 
distrus în urma îndreptării terenului. 

Următorul nivel de săpare a reprezentat îndepărtarea 
"patului" de pietriş şi nisip (griblură) al benzii de bitum, în special 
în jumătatea nordică a suprafeţei. In jumătatea sudică, stratul de 
pământ de umplutură s-a dovedit a fi mai gros, de aprox. 0,�-0,5 
m desprinzându-se uşor (clivând aproape) de stratul de p1etnş, 
aflat imediat sub el, dovedind, şi prin această proprietate faptul 
că este vorba de o lasare artificială, antropică, de dată recentă. 
Stratul de pietriş de sub banda de bitum, tasat la rândul său, de 
o duritate şi consistenţă deosebită, s-a dovedit a coborâ, uşor, 
spre S, astfel că pe profilul de S al secţiunii limita sa superioară 
s-a surprins la adâncimea de cea. -0,5 m. După cum era de 
aşteptat, în acest nivel nu au fost descoperit nici un material 
arheologic. La acest nivel, aproape de extremitatea sudică s-au 
conturat, pornind din limita superioară a stratului compact de 
pietriş, două gropi (G1 şi G2) cu dimensiuni diferite (G1 = 1 ,5 m 
diametru; G2 = 1 m diametru) , şi forme relativ circulare. Prima 
dintre ele a fost surprinsă în întregime în vreme ce cea de a 
doua a fost surprinsă intrând în profilul de sud al secţiunii
suprafaţă. La golirea lor, după cum preciza nivelul de pornire, au 
fost surprinse materiale specifice (pietre de paviment, materiale 
de construcţie, fire metalice izolate, fragmente de plastic, 
elemente metalice oxidate) de provenienţă contemporană. 

Sub nivelul de pietriş, s-a conturat, la adâncimea de -0,5 m,  
un strat de culoare închisă, negru-verzui cu  nuanţe roşcate, 
deosebit de compact, argilos, specific zonelor în care apa a 
staţiona! multă vreme (turbăriilor şi mlaştinilor). Grosime acestui 
strat, în cuprinsul căruia nu a fost surprins nici un material 
arheologic, dovedind lipsa oricărei intervenţii antropice, diferă, de 
la -0,4 şi chiar -0,5 m în zona de N a profilului estic, la -0,2 şi 
chiar -0, 1  m în jumătatea, sudică a aceluiaşi profil , din cauza 
lentilei de pietriş compact care, după cum aminteam anterior, 
coboară în această direcţie. 

După adâncirea sub acest nivel, la adâncimea de aprox. -
0,9-0,95 m, pe aproape toată suprafaţa secţiunii s-a relevat un 
strat de culoare tot mai deschisă, mai consiatent, compact, lutos, 
în cuprinsul căruia nu au fost descoperite materiale arheologice, 
pentru ca la 1 m adâncime acesta să devină total galben la 
culoare, lipsit total de materiale arheologice, considerat de noi 
sterilul arheologic, /oessoid. Pentru o imagine clară a 
stratigrafiei, în primele carouri ale secţiunii (cele din jumătatea 
nordică) s-a procedat la adâncirea şi în acest strat, chiar dacă el 
nu a furnizat absolut nici un material. in treimea sudică a 
suprafeţei, datorită .coborârii" lentilei de pietriş, stratul negru de 
deasupra sterilului se subţiază considerabil, astfel că lentila de 
pietriş se adânceşte până la contactul direct cu sterilul, galben, 
loessoiod. Adâncirea prin urmărirea lentilei de pietriş a dovedit 
că aceasta depăşeşte în adâncime stratul steril arheologic, astfel 
că am considerat inutilă continuarea săpăturii în această unitate 
de cercetare. 

La ora actuală, judecând după evoluţia lentilei de pietriş, 
considerăm că aceasta poate să reprezinta amenajarea drumului 
de sec. XIX-XX, dezafectat de lucrările de amenajare (prin 
nivelare, tăierea depunerilor, lasare) a parcării Stadionului, toate 
depunerile de deasupra ei fiind de epocă contemporană dar care 
conţin şi structuri de epocă romană antrenate de lama 
buldozerelor şi împinse pentru a "umple" spaţiile verzi. Altfel 
spus, parcela suprapune, pe o suprafaţă relativ mare, structuri 
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moderne şi contemporane ce au afectat potenţialele structuri 
antice şi/ sau medievale. 
Sll/2004 - Paralel cu secţiunea-suprafaţă SI, a fost executată, 
lăsându-se un martor de 0,4 m, o nouă unitate de control şi 
informare stratigrafică. Cu dimensiunile de 1 1  x2 m , .  aceasta a 
avut acelaşi scop, de a releva prezenţa în succesiunile 
stratigrafice prezente urmele unor interven�ii �ntropice. ��� 
succesiunile sale de depuneri de tip pedolog1c ŞI de amenaJan 
antropice contemporane, a dovedit similitudini până la identitate 
cu cele din suprafaţa 1. 

Sub stratul de umplutură reprezentat de pământul de 
culoare brun-roşcată cu materiale arheologice sporadice, de 
provenienţă romană, deranjate din contextul lor iniţial (0-0,3 m), 
se prezintă stratul de pietriş şi nisip al benzii de bitum, cu 
materiale contemporane (-0,3-0,5 m, pe alocuri lipseşte), urmat 
de stratul negru-verzui specific mlaştinilor, care, de la 
adâncimea de -0,9 m se transformă, treptat, în depunere 
loessoidă, compactă, sterilă arheologic la rândul ei. Nici în 
această secţiune nu a fost detectată nici o structură sau 
depunere de interes arheologic. 

Suprafaţa cercetată (săpată) sistematic a fost astfel de 
aprox. 77 m2 (prin adăugarea suprafeţei martorului ea poate fi 
evaluată la cea 83 m2). Dacă la aceasta se adaugă suprafaţa 
afectată de canal (cea. 22,5 m2), ajungem la o suprafaţă totală 
"investigată" şi "descărcată" de sarcină a ajuns astfel la aprox. 
1 06 m2, poate chiar mai mult, reprezentând peste 60% din 
suprafaţa totală a parcelei. 

Arealul a reprezentat în diferite epoci o zonă uşor 
mlăştinoasă, fapt confirmat de consistenţa lutoasă, glodoasă a 
solului. Aspectul deosebit de plan al terasei, aflată la poalele 
dealului Mamut, a favorizat astfel de fenomene în urma cărora 
apele meteorice au putut avea caracterul de permanenţă. 
Singurele urme de locuire umană sesizată în cadrul acestei 
parcele este cea din epoca romană. Din păcate depunerile 
aparţinând acestei epoci, conţinând potenţiale morminte, au fost 
puternic afectate de lucrările edilitare, desfăşurate de-a lungul 
ultimelor decenii. Singurele vestigii rămase neatinse sunt 
reprezentate de tălpile de fundaţii în cazul unor ziduri sau de 
complexele adâncite, ca în cazul celui descoperit în secţiunea 
I I I ,  ce poate fi interpretat ca un posibil loc de depozitare a 
reziduurilor provenite de la construcţii dezafectate. 

Stratigrafia generală a perimetrului descărcat de sarcină 
istorică se prezintă astfel: 
-0-0,3 (0,35) m, strat puternic afectat de lucrări edilitare, culoare 
neagră-brun închisă, sol lutos, consistent, în amestec cu lentile 
de pietriş şi nisip, provenite din amenajările păturii de asfalt. 
Materialul arheologic sporadic, atipic, în poziţie secundară 
(fragmente ceramice, fragmente de tegulae, foarte puţine), 
aparţine epocii romane; 
-0,3-0,6 m, strat deranjat de lucrările edilitare, de culoare 
deschisă, pietriş şi nisip, ce nu conţine materiale arheologice; în 
jumătatea sudică a secţiunii 1 a fost surprinsă o lentilă groasă, 
gălbuie, compactă, dură de pietriş amestecat cu nisip, ce 
constituia, probabil, "patul" unui drum mai vechi; 
-0,6 (0,65)-0,9 m, strat de culoare gradată, dinspre brun inchis 
spre brun şi apoi gălbui, sol cu o consistenţă deosebită, tasat, 
lipsit de materiale arheologice; 
-0,9-0,95 m limita superioară a stratului de culoare galbenă, de 
consistenţă lutoasă, steril arheologic. 

in ceea ce priveşte gropile respectiv şanţul, descoperite in 
Sl/2004, funcţionalitatea lor ne este încă neclară. Este cert însă 
faptul că ele sunt de factură contemporană. 
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Rezultatele cercetării arheologice preventive din perimetrul 
proiectatului sediu al SC .01 Auto" SRL, dovedesc faptul că 
aceasta, deşi se află in imediata apropiere a marginilor nordice 
ale oraşului roman respectiv al locuirilor medievale, probabil în 
zona periferică a necropolelor din respectivele epoci (cercetate 
anterior), nu prezintă depuneri de interes arheologic. Chiar dacă 
în acest areal ar fi existat morminte, acestea au fost distruse, 
total, de lucrările (terasările, nivelările) efectuate cu ocazia 
construirii Stadionului Municipal, respectiv a parcării din zona sa 
vestică. Înclinăm să credem însă că astfel de complexe, totuşi, 
nu  au existat, iar parcela s-a aflat in afara necropolelor (romană 
şi/ sau medievală) deoarece stratul de pământ negru de 
deasupra sterilului arheologic (în cazul, firesc, în care el nu este, 
la rândul lui, rezultatul unei operaţiuni de nivelare - fiind adus 
astfel din altă parte - ipoteză care este însă, la rândul ei, greu de 
crezut), deşi afectat in partea sa superioară, ar fi putut păstra în 
partea sa inferioară urme ale unor astfel de complexe adâncite, 
urme nedetectate însă de cercetarea arheologică. 

Note: 
1 .  RepAiba, 1 995, p. 29-47 
2. RepAiba, 1 995, p. 43-44 

Abstract: 
The archaeological research performed in Alba Iulia

Republicii Street (Auto 01 SA) was located nearby to OMV and 
Profi archaeological sites. The investigation has proved that 
Roman and Mediaeval necropoles were not extending to the 
North. This tact could be the destroying as a result of modern 
works. Another reality could be the tact that the excavation 
carried out in this point was located somewhere between the 
historical limitations of the sites mentioned above. 

29. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum 11] 
Punct: str. Septimius Severus f.n. (proprietatea 
Ciufudean) 
Cod sit: 1026. 12 
Colectiv: I ul iu Paul - responsabil , Paula Mazăre, Mihai 
Gligor (Univ. Alba Iul ia - lAS), Gabriel Rustoiu (DCCPCN 
Alba) 

Suprafaţa supusă cercetării se . află in . oraşul Al�
.
a Iulia, pe 

str. Septimius Severus, în aşa-num1tul cart1er .Tolstoi , la aprox. 
50 m, spre·E, de Biserica Greco-Catolică şi la aprox. 1 00 m, S_Pre 
SV, de un şir de blocuri. Construirea blocurilor .di� �ona a 
determinat mutarea unei mari cantităţi de pământ ŞI p1etr1ş, fapt 
ce a dus la crearea unei terase artificiale, ce afectează şi zona 
aflată în studiu. Din acest motiv, între laturile SV şi NE ale 
suprafeţei, există o diferenţă de nivel de aprox. 2 m. 

_ . În cartierul "Carolina", invecinat in partea de S, cercetarile 
întreprinse în anul 1 982 de către M. Bărbulescu şi H. Ciug�d:an 
au surprins o zonă cu clădiri romane din sec. 1 1- 1 1 1 ,  aparţ1nand 
municipiului Septimium Apulense1 •  

. _ • _ Obiectivul cercetării - descărcarea de sarcma arheologica. � 
unei suprafeţe de aprox. 1 2x1 1 m ( 1 32 m2), destinată constru 1r11 
unei locuinte familiale. 

Pentru
' 
verificarea stratigrafiei şi a posibilelor depuneri de 

interes arheologic, au fost trasate două sondaje de control (SI şi 
Sl l) in extremităţile nordică şi sudică ale su�rafeţei ��stinate 
constructiei cu dimensiunile de 3x2 m. Ulterior, urmar1ndu-se 

' ' 
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depunerea materialelor arheologice, SI a fost extinsă succesiv; a 
rezultat o suprafaţă de 7x5,5 m. În paralel, in prelungirea SI, pe 
latura estică, a fost deschisă Si l i (4x2,5 m), cu un martor de 1 m 
faţă de SI .  În final, martorul a fost desfiinţat, suprafaţa denumită 
in continuare tot SI, căpătând forma literei .L", cu laturile de NE 
şi NV, cele mai lungi, de 9 m, respectiv 7 m. Sistemul de caroiaj, 
cu un total de 1 6  carouri, a fost realizat din doi în doi metri, 
notarea carourilor începând din colţul de N, cu litere de la A la E 
spre E şi cifre de la 1 la 4 spre V. Forma neregulată a suprafeţei 
a generat şi şase carouri mai mici de 2x2 m, respectiv de 2x1 m 
şi 1 ,5x1 m. Tehnica de săpătură a constat. după decopertarea şi 
identificarea stratului de cultură, in adâncirea pe niveluri 
succesive de şpăcluire. 

În SI a fost surprinsă următoarea succesiune stratigrafică: 
- 0-0, 1 5  m - nivel vegetal negru-cenuşiu tare; 
-0,1 5-0,3 (0,4) m - nivel cu pământ negru-cenuşiu, granulos, 
bogat în depuneri aparţinând epocii romane, interpretate ca 
aparţinând unei locuinţe, notată L 1 .  Nivelul a fost răvăşit de 
lucrările agricole, fapt ce a determinat o consistenţă şi o 
distribuţie inegală a depunerilor arheologice; cu o concentraţie 
mai mare în carourile din partea nordică (NV şi NE) şi o 
dispersie mai mare, până la absenţă în carourile din partea �e 
sud (SV şi SE). zonă in care sterilul apare deja la -{),3 m. I n  
zona nord-vestică, in carourile A2-A3 ş i  parţial 82-83, intre 
adâncimile -0,20(25) -0,40 m a fost surprinsă o aglomerare de 
pietre de râu, pietriş, material tegular în amestec cu ceramică, 
aglomerare înregistrată cu claritate pe profilul de NV intre m. 3-6 
şi interpretată ca reprezentând parte din aria de dărâmătură a 
unui posibil zid. În zona nord-estică, în carourile 81 -82 şi C1 -C2, 
s-a constatat o concentrare a materialului ceramic şi osteologie. 
-0,3 (0,4) -0,45 (0,5) m - nivel cu pământ negru-cenuşiu cu 
arsură, afânat, nederanjat. În zona nord-estică a suprafeţei, între 
m. 3-6 (respectiv carourile 81 -82 şi C1 -C2) stratul de depuneri 
se adânceşte până la -1 m sub forma unei gropi, denumi.tă G 1 .  
În această zonă, precum ş i  in groapă, au fost descoperite, �e 
lângă materialul ceramic şi osteologie, numeroase ace din os. 1� 
partea de NV a suprafeţei, sub aglomerarea de pietre ŞI 
tegulae, înregistrată în carourile A2-A3 şi 8�-

-
83, �� fost 

descoperite mai multe vase întregibile sau cu _Profl.l l.ntreglbil. . -0,45(0,5) m - nivel de culoare galbena, n1s1pos (st�r�lul 
arheologic). Sterilul apare neuniform, in colţurile de N .. V ŞI de 
SE el fiind mai ridicat decât în zona centrală a suprafeţei. 

in Sll nu a fost depistat un strat de cultură, sporadic fiind 
găsite câteva fragmente ceramice. Sterilul are o . culoar: 
maroniu-gălbuie, cu infiltrări ale pânzei freatice. Pentru s1guranţa 
s-a săpat în trepte până la adâncimea de 2 m. 

Materialul arheologic deşi abundent are un caracter foarte 
fragmentar, mai ales în nivelul afectat de l�cră.rile �gri?ole. 
Ceramica prezintă o mare diversitate de t1pur1, alaturi d.� 
ceramica de uz casnic sau de bucătarie (oale, castroane, farfur11, 
pahare, capace, multe de factură grosieră) fiind descoperite şi 
fragmente de amfore, mortaria şi chiar ceramică de l�x, terra 
sigillata, de producţie locală şi de import. Mater1al�l de 
construcţie, descoperit de asemenea in cantităţi aprec1a�ile, 
constă în fragmente de ţigle, cărămizi, olane. Materialul 
o�teologic provine de la animale de talie mare (bovine), �nimale 
de talie mică (ovine, suine) dar şi păsări. Materialul special este 
la rândul său bine reprezentat. Au fost găsite aprox. 1 00 
fragmente de sticlă, ce aparţin , în general, unor vase de mici 
dimensiuni (pahare, flacoane); fragmente de la 8 Jucernae; 23 
ace din os, de diferite tipuri şi dimensiuni. 

Fără a lua în considerare numărul mare de cuie şi piroane 
din fier, au fost descoperite mai mult de 20 piese din metal, 
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dintre care demne de menţionat ar fi o cheie, foarte bine 
conservată, două fibule şi 7 monede din bronz şi argint. Cel mai 
bine păstrat este un denar emis în timpul lui Severus Alexander. 

ln SI răvăşirea puternică a stratului de cultură, ca urmare a 
lucrărilor agricole, a împiedicat identificarea planului unei 
construcţii chiar dacă abundenţa şi diversitatea materialelor 
pledează pentru existenţa in zonă a unei locuinţe romane de 
sec. 1 1 1 .  Este foarte probabil ca, de fapt, săpătura să fii surprins 
zona exterioară a unei clădiri care se află la NV de suprafaţa 
cercetată. În favoarea acestei ipoteze pledează atât aglomerarea 
de bolovani, pietriş şi material tegular, identificată doar in 
această zonă şi asupra căreia nu s-au putut stabili nici 
orientarea, nici ordinea de cădere a materialelor, cât şi rarefierea 
materialelor până la dispariţia lor treptată inspre sud - estul şi 
sud - vestul suprafeţei şi apariţia sterilului mai sus decât in restul 
suprafeţei. 

Dată fiind configuraţia terenului, precum şi faptul că in Sll nu 
s-a identificat nici un strat de cultură, se pare că zona de SV a 
suprafeţei supuse descărcării de sarcină arheologică este o zon� 
cu pământ de umplutură, impins in timpul construirii cartierului 
de blocuri. 

Consistenţa depunerilor romane nu se limitează doar la aria 
cercetată, după informaţiile oferite de vecini acestea se intind şi 
pe parcela învecinate. Asociind aceste date cu descoperirile din 
cartierul Carolina putem concluziona că Municipium Septimium 
Apulense cuprindea in sec. 1 1 - 1 1 1  şi această parte a oraşului Alba 
Iulia. 

Note: 
1 .  ***, Repertoriul Arheologic al judeţului Alba, BMA 2, Alba Iulia, 
1 995, p. 40. 
2. Planul topografic a fost realizat de echipa Departamentului de 
Topografie a Institutului de Arheologie Sistemică. 

Zusammenfassung: 
In den Monaten Juni und Juli des Jahres 2004 wurde auf der 

Septimius Severus StraBe, Wohnviertel ''Tolstoi", an ungefăhr 50 
m Ost von der Griechisch-Katholischen Kirche eine Notgrabung 
durchgefuhrt. Der Zweck der Forschung ist eine vorbeugende 
archăologische Grabung der fur eine Gebăude bestimenden 
Flăche. 

Orsprunglich haben wir zwei Forschungeinheiten (SI und Sll) 
von 3x2 m aufgeteilt. Die Forschungeinheit SI wurde spăter 
nacheinander erweitert und eine Flăche von 7x5,5 m ist 
hevorgegangen. Gleichzeitig ist in der Verlăngerung S 1 au! der 
ostlichen Seite die Forschungeinheit Si l i  (4x2,5) angefangen 
worden. Am Ende hat die Forschungeinheit SI die Form der 
Buchstabe "L" bekommen. 

In die Forschungeinhert S 1 haben wir reiche leider sehr 
gest6rte r6mische Bodenfunde (3. Jh.) entdeckt. Die Funde 
geh6rten einem Haus (L 1 )  oder der ăuBerlichen Seite ei nes 
Hauses, das auf der nordwestlichen Seite des untersuchenden 
Flăche ist. Ei ne 1 m vertiette Grube (G 1 )  wurde auch auf der 
nordostlichen Seite des Flăche entdeckt. 

Wir haben keine Kulturschicht in die Forschungeinheit S I l  
gefunden aber einige r6mische Scherben sind entdeckt worden. 

Trotzdem sehr reich und verschieden sind die Funde sehr 
bruchstuckhaft. Wir erwăhnen aus besondere Funde: 
Bruchstucke von Terra Sigillata, Fragmente von acht Lucernae, 
ungefăhr 1 00 Scherben der Glaswaren, ein bronzener Schlussel, 

· zwei Fibeln, sieben bronzene und silberne Munzen (einschliBiich 
ein Denar von Severus Alexander). 
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Auf Grund des Fundes aussprechen wir tur Einstellung der 
Zone im Umfang der romischen Stadt Municipium Aurelium 
Apulense. 

30. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum] 
Punct: Sanctuarul Liber Pater 
Cod sit: 1026. 13 
Colectiv: Alexandru Diaconescu (UBB Cluj), lan Haynes 
(Birkback College, University of London), Alfred Schăfer 
(Wickelmann Institut, Humboldt Universităt zu Berlin) 

Cercetările au fost efectuate in două etape, intre 1 989 şi 
1 992, respectiv intre 1 998 şi 2003 in total 1 O campanii de 
săpătură. Într-o primă etapă, sub direcţia lui Al. Diaconescu, au 
fost efectuate mai multe secţiuni de o parte şi alta a gardului 
"lotului ajutător" (la ora respectivă) al uzinei Porţelanu şi care au 
dus la identificarea sanctuarului. În 1 989 în secţiunea SV, sub 
un strat compact de tegu/ae au fost descoperite 

_
mai multe 

statuete, reliefuri şi inscripţii referitoare la Liber Pater. In 1 990 au 
fost deschise de o parte şi alta a secţiunii câte o casetă, fiind 
descoperite alte fragmente. În 1 991 şi 1 992 săpătura a fost 
extinsă identificându-se o incintă rectangulară cu aspectul unei 
grădini, in centrul căreia pe o rază de cea. 2 m se concentrau 
toate descoperirile de obiecte votive. Statuetele şi prăcile 
fuseseră smulse de la locul lor şi sparte intenţionat, fiind lovite 
foarte probabil de un altar de piatră, aflat in centrul incintei. La V 
a apărut o hală cu paviment de lut, unde, probabil după 
desfiinţarea sanctuarului, au fost implantate două cuptoare 
ceramice. Cum nu am găsit decât şanţurile de scoatere a 
zidurilor era greu de definit aspectul edificiului, dar judecând 
după stratul de pământ negru, foarte bogat in humus (conform 
analizelor de sol efectuate), care constituia nivelul de călcare 
atunci când au fost distruse statuile, concluzia a fost că ne 
găseam in faţa unei grădini, înconjurată de hale şi portice. 

O parte dintre piesele descoperite au fost publicate cu 
diferite ocazii: 
- un model de lut pentru prăjituri rituale, /iba, a fost publicat de D. 
Ruscu1 
- model de lut pentru confecţionat măşti a fost publicat de L. 
Ruscu (Băieşan)2 
- un relief de lut cu un satir şi o bacantă a fost publicat de Al. 
DiaconescuJ 
- trei din tre statuetele găsite au fost analizate şi comentate de Al. 
Diaconescu4 
- piesele epigrafice au fost cuprinse de 1. Pisos in lOR. 

În afara rapoartelor curente, o analiză a întregului ansamblu 
şi a descoperirilor de acolo a fost publicată de Al. Diaconescu şi 
A. Schăfer". Concluziile primilor ani de săpătură privind evoluţia 
generală a aşezărilor romane de la Apulum au fost publicate de 
Al. Diaconescu, 1. Piso7. 

În anul 1 998 cercetările au fost reluate in cadrul proiectului 
internaţional Apulum, sub direcţia conf. dr. Al. Diaconescu, de la 
UBB Cluj, dr. lan Haynes, de la Birkback College, University of 
London şi dr. A. Schaefer de la Winckelmann Institut, Humboldt 
Universităt zu Berlin. În afara celor trei instituţii menţionate a mai 
participat la proiect Univ. Alba Iulia şi s-a realizat o bună 
colaborare cu MNUAI. La cercetări au participat anual mai mulţi 
arheologi experimentaţi din Marea Britanie şi din Germania, care 
au asigurat conducerea diferitelor sectoare, alături de cei trei 
responsabili de sector, D. Bogdan (Ro), J. Sewrll (GB) şi CI. 
Melisch (De). Au participat de asemenea peste 20 de specialişti 
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din cele trei ţări in: topografie arheologică, arheometrie şi 
teledetecţie, paleobotanică şi pedologie, osteologie, precum şi 
dr. R. Symonds, dr. M. Fiedler, dr. C. Hoepkins, dr. V. Bolindet, 
M. Egri şi M. Ciauşescu, ceramologi . Anual la săpături a� 
participat cea. 1 2  studenţi de la fiecare universitate mentionată. 
Primele rezultate şi ţelurile proiectului au fost publicate

' 
de Al. 

Diaconescu, 1. Haynes, A. Schaefer8. Monografia completă a 
sitului este preconizată pentru anul 2005. 

Metoda de lucru s-a bazat în principal pe sistemul folosit de 
Museum of London Archaeology Service (de acum încolo 
prescurtat MOLAS). A fost elaborată o retea de carouri de 
referintă de 5x5 m, racordată la sistemul national de coordonate 
geogr�fice. Suprafaţa investigată a fost cup�insă intre m. 95 E 1 
200 N şi 145 E 1 200 N, respectiv 95 E 1 230 N şi 1 45 E 1 230 N, 
adică un dreptunghi de 30x50 m. Fiecare context arheologic a 
fost înregistrat în cadrul caroului respectiv, rezultând pe 
computer o imagine tridimensională a sa. Prin combinarea lor la 
sfârşitul cercetării se va crea o imagine virtuală a intregii 
suprafeţe excavate. Fiecare din cele peste 1 250 de contexte a 
fost descris într-un limbaj controlat, termenii fiind definiţi de 
manualul de săpătură folosit la MOLAS. Nu numai contextele ci 
şi descoperirile de obiecte mărunte (peste 2500) au fost 
înregistrate in sistemul GIS, astfel încât intreaga informaţie va fi 
accesibilă curând prin internet tuturor celor interesa9. 

Săpăturile propriu-zise au fost dublate de cercetări de 
suprafaţă efectuate de C. Lockhead şi K. Ovenden-Wilson, care 
au avut ca scop integrarea sanctuarului în contextul urban. Prin 
combinarea rezistivităţii electrice cu radarul de adâncime a 
rezultat un plan destul de coerent al colţului nord - vestic al 
coloniei Aurelia Apulensis. Zona investigată se găseşte la N şi V 
de calea ferată, care deserveşte uzina Po�elanu. La S, mai 
multe fotografii aeriene efectuate în 2003 de B. Hanson şi 1 .  
Oltean de la  Universitatea din Glassgow, arată alte clădiri ş i  o 
locuire relativ densă şi la S de calea ferată, care duce spre uzina 
Po�elanul. Se poate observa limita de N a oraşului antic, 
dincolo, de care nu se mai găsesc urme semnificative, apoi un 
şir de clădiri la S şi un prim drum E-V, decumanus. În partea de 
E pare să se distingă şi un cardo. Următorul şir de insulae se 
găseşte intre decumanus-ul menţionat şi un al doilea 
decumanus, care flanchează la N sanctuarul nostru. Un drum 
oblic, tăiat peste trama stradală originală, duce direct la 
sanctuar. in acest al doilea şir de insulae se distinge o mare 
clădire cu curte centrală. Sanctuarul lui Liber Pater se găseşte in 
al treilea şir de insu/ae, plecând de la zidul nordic de incintă. El 
este precedat de un fel de parc, sau grădină, de formă 
rectangulară. Atât sondajele noastre asupra zidului de incintă a 
spaţiului de la E de sanctuar, cât şi suprafaţa H, indică un spaţiu 
neconstruit. Alta este situaţia la joncţiunea dintre latura nordică a 
aceluiaşi zid de incintă al grădinii şi drumul oblic. Suprafaţa 1 , 
deschisă de noi aici, pentru a verifica planul rezultat din 
cercetările magnetometri�e. a confirmat existenţa drumului, dar 
totodată au arătat că la E se găsesc clădiri, care vor trebui 
cercetate in viitor. De asemenea semnalele puternice din zona 
unde se află intrarea in sanctuar, arată că şi acolo trebuie să se 
găsească urme monumentale. 

Investigaţiile de suprafaţă arată totodată lipsa unor vestigii 
importante imediat la N şi la V de sanctuarul nostru, precum şi la 
V de structurile din insulele mai sus menţionate. La V cercetările 
noastre au identificat o serie de gropi menajere, precum şi o 
posibilă groapă rituală (favissa), dar nici un fel de structuri 
construite, ceea ce nu este de mirare, dată fiind apropierea de 
incinta vestică a oraşului .(actualul canal curge pe direcţia N-S 
prin fostul şanţ defensiv al oraşului roman). La N de sanctuar, in 
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suprafaţa L, a apărut zidul de incintă cu contraforţi al zonei sacre 
(temenos), care delimita area sacră inspre V. 

Aparent şi aici era un teren liber, ca o livadă (?), dar în 
ultimele zile de săpătură a apărut, lipi de zidul nordic al 
sanctuarului un mithraeum foarte bine păstrat. A fost atins doar 
colţul sud - vestic al acestuia pe o suprafaţă de 1 x1 ,5 m, dar a 
fost găsită in situ o bază de statuie a lui Mithras, cu inscripţie, 
aşezată pe fundamentul său original (de pe care nu a fost 
răsturnată). Poate că bolta încăperii subterane s-a prăbuşit 
relativ rapid după abandonarea mithraeum-ului şi creştinii nu au 
mai apucat să-I devasteze, cum au făcut-o cu sanctuarul lui 
Liber Pater, ale cărui statui au fost sfărâmate cu mult zel. Motivul 
pentru care această structură nu a fost detectată de aparatura 
noastră este adâncimea mare, la care se află stratul arheologic. 
Acesta este acoperit de o depunere aluvionară de cea. 1 m 
grosime, care a sigilat perfect ruinele antice. Acest fenomen a 
fost deja observat de V. Bărbuţă, geomorfolog cu mare 
experienţă, care a remarcat că o serie de zone din Partoş 
(cartier actual suprapus peste fostul oraş roman) s-au scufundat 
in timp, fiind apoi acoperite in perioada recentă de o "manta 
aluvionară", care a estompat formele de relief şi sub care 
monumentele antice sunt foarte bine păstrate. in orice caz se 
impune săparea de urgenţă a acestui mithraeum, care nu poate 
avea dimensiuni prea mari, fiind alcătuit in mod normal dintr-o 
încăpere subterană de formă rectangulară. 

La S de calea ferată fotografiile aeriene au permis 
identificarea a doi cardines, unul amplasat imediat la E de 
sanctuarul lui Liber Pater, pe traiectul vechiului drum de rond al 
primei incinte vestice a municipiului Aurelium Apulense. Cel de 
al doilea cardo se află in prelungirea celui observat in şirul 
nordic de insu/ae. Prin urmare actualmente putem trasa cu 
destulă preCizie trama stradală a părţii nord - vestice a oraşului 
Apulum. 

Sanctuarul lui Liber Pater nu are o stratigrafie foarte 
complexă. El este amplasat deasupra şanţurilor defensive de pe 
latura de V a primului oraş de la Apulum (municipium Aurelium 
Apumense). Din cercetările efectuate de noi pe latura de E a 
oraşului antic9 a rezultat că sistemul defensiv consta dintr-un val 
şi trei şanţuri, două mai mari şi apropiate de val şi unul mai mic 
şi mai îndepărtat. O primă fortificaţie cu val de pământ şi 
palisadă a fost curând înlocuită cu una similară. Ulterior s-a 
construit un zid de piatră, cu contrafo�i şi s-au săpat noi şanţuri 
defensive. in zona sanctuarului lui Liber Pater am identificat încă 
din 1 991 şanţul cel mai îndepărtat al unei prime fortificaţii cu val 
şi palisadă. Probabil că, o dată cu obţinerea rangului de colonia 
sub Commodus, oraşul s-a extins spre V, incinta sa deplasându
se pe alin iamentul actualului curs N-S al canalului de drenaj. 

Conform cerceţărilor noastre in zona sanctuarului lui Liber 
Pater s-a desfăşurat următoarea succesiune cronologică a 
evenimentelor: 

Peste şanţurile municipiului Aurelium Apulense au fost 
săpate in epoca antonină târzie o serie de gropi pentru lut şi s
au instalat mai multe cuptoare ceramice. După măsurătorile 
magnetometrice cele mai multe cuptoare se găsesc la S de 
calea ferată, �are duce spre uzina Porţelanul, suprafaţa săpăturii 
noastre constituind extremitatea nordică a zonei industriale din 
epoca romană. in anul 2002 a fost săpat un cuptor împreună cu 
stratul aferent de reziduri ceramice. Dezvoltarea săpăturii spre N 
în 2003 a dus la identificarea aceleiaşi mari gropi de lut, care se 
pare că a dezafectat pe o intindere considerabilă şanţurile primei 
fortificaţii romane. Probabil că, o dată abandonată vechea 
structură defensivă, olarii au profitat de lutul din pereţii şanţurilor, 
excavând pe orizontală intreg spaţiul dintre şanţurile defensive. 
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Astfel a rezultat în final o groapă de formă albiată în profil şi 
orientată N-S, care străbate întreaga suprafaţă săpată de noi. 

În epoca severiană timpurie g roapa (sau gropile succesive) 
au fost umplute, terenul a fost nivelat şi s-a construit un complex 
cu aspectul unei mari vile suburbane şi care constituie 
sanctuarul lui Liber Pater. În prima fază zidurile erau făcute din 
bârne (diametru 0,35-0,4 m) şi chirpic. Într-o a doua fază, 
databilă după Severus Alexander, pereţilor li s-a făcut o temelie 
de pietriş şi un soclu de piatră, peste care urma elevaţia de 
chirpic. O parte din bârnele anterioare au fost încorporate în 
noua clădire, care are exact acelaşi plan ca prima. O ultimă fază 
este reprezentată de câteva ziduri de lemn şi chirpic pe 
fundament de piatră şi care au o orientare uşor diferită faţă de 
mai vechile ziduri. Ultima fază a sanctuarului este datată cu 
monede de la Philippus Arabus, cele mai târzii din acest sit şi 
care nu apar decât în ultimele contexte, care trebuie datate in 
ultimele două decenii ale provinciei. 

Nu este clar dacă nu cumva acum, sau abia după 
dezafectarea lăcaşului păgân de cult, pe la sfârşitul sec. I I I ,  noi 
cuptoare ceramice au fost instalate in zonă, după care s-a 
produs dărâmarea completă a acoperişului şi apoi a pereţilor de 
chirpic. Cert este că edificiul a fost devastat de primii creştini, 
care au spart metodic statuetele zeului vinului, pe care le-au 
aruncat in centrul grădinii sanctuarului. 

Edificiul, în care se întrunea o asociaţie dionisiacă din 
colonia Aurelia Apulensis avea cam 50x[50] m (limita sa sudică 
se află sub actuala cale ferată, care duce la uzina Po�elanul şi 
de aceea lăţimea clădirii nu poate fi decât presupusă). Intrarea 
se făcea dinspre E, unde se găsea grădina rectangulară şi de 
unde se pătrundea într-o curte pavată cu tegule şi cărămizi, 
aşezate pe un pat gros de pietriş. În continuare, tot pe axul 
edificiului se găsea o grădină cu un pământ negru, bogat în 
humus şi de unde provine printre altele un sâmbure de strugure 
(probabil aici fuseseră plantate mai multe fire de vie). Curtea are 
9x9 m, iar grădina 1 8x9 m. Într-o primă fază grădina se intindea 
încă cea. 9 m spre V. Într-o fază ulterioară aici s-a construit o 
hală, orientată N-S. Între curte şi grădină se găsea un pavilion de 
trecere, făcut din bârne pe o fundaţie de tegulae prinse cu 
mortar. Aripa nordică a clădirii era alcătuită dintr-o cameră 
probabil pătrată urmată de o hală lungă de 21 m şi lată de 9. 
Săpăturile de ultimă oră (suprafaţa J) arată că la N se mai găsea 
o hală, de 4,5 m lăţime şi de aceiaşi lungime. În colţul nord -
vestic (suprafaţa K) se mai găsea o încăpere, unde au fost 
identificate mai multe fundaţii de cărămidă şi mortar pentru altare 
şi edicule. 

Principala descoperire din anii 2002 şi 2003 şi care a 
determinat de altfel prelungirea perioadei de săpătură, o 
constituie un şir de favissae (gropi rituale, unde se adunau 
periodic ofrandele aduse în sanctuar). Ele erau amplasate în 
halele, care mărgineau grădina spre N şi V. Gropile aveau o 
adâncime de cea. 1 ,5 m de la nivelul antic de călcare şi o formă 
albiată (6-7 m lăţime şi 9-1 0  m lungime). Pe fundul lor am găsit 
un număr mare de vase ceramice (specialiştii apreciază că sunt 
4-500 de vase), sparte pe loc, fără ca cioburile să fie risipite 
(uneori piatra sau fragmentul de cărămidă folosit la spargere era 
lăsat şi el pe loc). Cele mai multe (peste 60 exemplare) sunt 
nişte castroane în formă de clopot, cu bază mică şi instabilă, 
făcute dintr-o pastă grosieră, arsă reducător. Sunt vase "de 
unică folosinţă", tipice pentru ofrande, identificate pentru prima 
oară ca atare în săpăturile de la Camulodunum (Marea Britanie). 
Urmează îndeaproape cantitativ afumătorile, "turibula", vase 
specifice pentru arderea tămâiei şi a altor mirodenii, dar care 
puteau folosi şi ca lămpi, ori la libaţii (conform recent M. Fiedler, 
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c. Hi:ipken10). S-au descoperit de asemenea numeroşi 
"kantharot", cupe cu două toarte, folosite la băutul vinului. O 
parte din ceramica de cult a fost publicată de M. Fiedler, C. 
Hopkin11 . Aceiaşi au mai publicat rapoarte privind sticla în Ki:ilner 
Jahrbuch 2002. 

Note: 
1.D. Ruscu, Ober die Kuchenmatrizen aus dem Hei/igtum des 
Liber Pater von Apulum, Ephemeris Napocensis 2, 1 992, p. 1 25-
1 34. 
2. L. Ruscu (Băieşan), Eine Kultmaske aus dem Heiligtum des 
Liber Pater von Apulum, Ephemeris Napocensis. 2, 1992, p. 
1 35-145. 
3. Al. Diaconescu, Un nou relief ceramic din Apulum, Ephemeris 
Napocensis 9-10 ,  1 999-2000, p. 245-247. 
4. ldem, A Statue of Liber Pater from Apulum (Alba Iulia) , 
ActaMN 38/1 , 2001 , p. 1 61 -1 76. 
5. 1 . Piso, în lOR 1 1 1/5, sub numerele: 236, 237, 244, 370, 371 .  
6. Al. Diaconescu, A. Schafer, Oas liber Pater Heiligtum von 
Apulum, in Reichsreligion und Provinzialreligion (H .  Cancik, J .  
Rupke ed.) , Tubingen, 1 997, p. 195-218 .  
7. Al . Diaconescu, 1 .  Piso, în La politique edilitaire dans les 
provinces de l'empire romain (D. Alicu, H. Boegli ed .) , Cluj 
Napoca, 1 993, p. 67-82 
8. Al. Diaconescu, 1. Haynes, A. Schaefer, The Apulum Project. 
Summary report of the 1998 and 1999 seasons, in The Impact of 
Rome on Settlement in the Northwestern and Danube Provinces 
(SI. Altekamp, A. Schaefer ed.) ,  BAR, lnt.Ser. 921 ,  Oxford, 
200 1 ,  p. 1 1 5- 128 
9. V. Diaconescu, 1. Piso, 1 993, p. 68-69 şi fig. 5-6 şi recent Al. 
Diaconescu, The towns of Roman Dacia: an overview of recent 
archaeological research, în Roman Dacia. The making of a 
provincial society (W.S. Hanson, I .P. Haznes ed), Portsmouth, 
Rhode lsland, 2004, p. 1 03-1 1 7  
1 0. M .  Fiedler, C .  Hi:ipken1 0, Wein ader Weihrauch? - ''Turibula" 
aus Apulum, în Orbis antiquus. Studia in honorem loanis 
Pisonis, Cluj Napoca, 2004, p. 510-51 6  
1 1 .  M. Fiedler, C. Hopkin, în Roman Mithraism: the Evidence of 
the Small Finds (M. Martens, G. De Boe ed.), Tienen 2004 

31 . Alba Iul ia, jud. Alba 
Punct: Str. Clujului, f.n. 
Cod sit: 1026. 21 
Colectiv: Iu l iu Paul - responsabil, Mihai Gligor, Cristian 
Florescu, Călin Şuteu, Marius Breazu, Tudor Borşan , Ionuţ 
Maican (Univ. Alba Iul ia - lAS) 

La intrarea în Alba Iulia, pe partea dreaptă a şoselei Alba 
lulia-Ciuj-Napoca, în apropierea căii ferate Alba lulia-Ziatna şi a 
şoselei de centură. Zona cercetată se află pe prima terasă, pe 
partea dreaptă a râului Mureş, în extremitatea nordică a oraşului 
Alba Iulia. Parcela are o formă regulată, dreptunghiulară şi este 
situată între clădirea de depozite ICRA şi secţia de confecţionat 
ambalaje din carton LANTIC. 

Obiectivul cercetării - descărcarea de sarcină arheologică a 
unei suprafeţe de aprox. 0,25 ha, unde S.C. Giro-Trans S.R.L. 
avea în proiect construirea obiectivului "Hală depozit şi sediu 
firmă Giro-Trans". 

Menţionăm că din arealul înconjurător provin materiale 
arheologice neolitice descoperite cu ocazia construirii căii ferate 
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Alba lulia-Ziatna, precum şi a şoselei de centură. in imediata 
apropiere au mai fost efectuate cercetări arheologice in anul 
20031 ,  precum şi in primăvara anului 20042. 

S-a realizat mai întâi ridicarea topograficăJ şi s-a asigurarea 
suportului topografic necesar prospecpunilor arheogeofizice şi 
lucrărilor arheologice. 

Au fost efectuate prospecţiuni magnetometrice4 pentru 
obţinerea unei diagnoze; după descărcarea datelor şi 
prelucrarea lor prin utilizarea de_soft-uri specializate, a rezultat in 
final o hartă magnetometrică. In ambele suprafeţe, cercetările 
magnetometrice au relevat existenţa unor conducte pentru 
utilităţi (apă, gaz), fapt ce a permis reducerea substantială a 
zonei ce necesita investigarea. De asemenea, au fost detectate 
o serie de anomalii magnetice, care puteau fi interpretate ca fiind 
de interes arheologic. 

Au fost trasate mai multe sondaje de verificare stratigrafică, 
amplasarea lor tinând seama de informatiile oferite de 
prospecţiile magn�tometrice. Au fost executat� 5 sondaje cu 
dimensiunile de 2x2 m in prima suprafaţă şi un sondaj cu 
dimensiunile de 1 ,5x5 m în cea de-a doua suprafaţă. 

Stratigrafia, stabilită in urma săpăturilor, este u rmătoarea: 
(H),2 (0,25) m • nivel vegetal, negru-cenuşiu; -0,2 (0,25)-Q,45 
(0,5) m • nivel cu pământ negru-cenuşiu, argilos, extrem de tare; 
-0,45 (0,5) m - sterilul arheologic - de culoare gălbuie, nisipos. 
Pentru fiecare sondaj s-a mai efectuat un nivel de săpare, pentru 
sigurantă, până la aprox. -0,7 m adâncime. 

În s�ndajul cu SIV s-a conturat un complex de tip adâncit, t:el 
mai probabil o groapă izolată, cu o utilitate neclară în stadiul 
actual al cercetărilor. Urmele de arsură sunt foarte sporadice şi 
nu s-au putut delimita faze de amenajare sau locuire. A fost 
necesară o extindere a suprafeţei cercetate, rezultând în final o 
sondă de 3x3 m. Complexul se adânceşte până la aprox. -1 m, 
unde pe fund s-au constatat concreţiuni calcaroase. Din golirea 
gropii a rezultat o cantitate apreciabilă de fragmente ceramice, 
resturi osteologice şi chirpici. 

După compoziţia pastei, forme şi decor, ceramica aparţine 
purtătorilor culturii Petreşti5. 

Formele de vase caracteristice culturii Petreşti sunt 
considerate cu precădere castroanele carenate şi suporturile, 
străchinile, vasele de tip fructieră, oalele, cu variante de 
manufacturare; pe aceste tipuri de vase vom întâlni cu 
predilecţie şi decorul pictat6. 

Ceramica fină este lucrată dintr-o pastă omogenă, utilizând 
ca degresant nisipul cu bobul fin .  Arderea oxidantă, realizată in 
cuptoare cu cameră de ardere, a dat o pastă de culoare 
portocalie sau cărămizie, rezonantă şi de foarte bună calitate. 

Ceramica intermediară este confecţionată dintr-o pastă 
omogenă, degresată cu nisip cu bobul mărunt, arderea este 
bună şi relativ uniformă, rezultând o culoare cărămizie, de 
nuanţe diferite. Formele şi dimensiunile vaselor, care se includ in 
această specie sunt variate, de la castroane până la oale de 
diverse mărimi. Utilitatea vaselor care aparţin acestei categorii 
este cel mai probabil de vase de provizii sau este legată de 
activităţile cotidiene ale purtătorilor acestei culturi. Datorită 
arderii incomplete, unele fragmente ceramice prezintă miezul 
cenuşiu in secţiune. 

Au fost descoperite fragmente de castron cu umăr carenat, 
oale, străchini, suporturi. O parte a acestor materiale sunt 
decorate prin tehnica superioară a picturii înainte de ardere. 
Motive picturale complementare sunt aplicate şi în interiorul 
fragmentelor ceramice. 
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in celelalte unităţi de cercetare au fost descoperite foarte 
puţine materiale arheologice, ceramică petreşteană, cel mai 
pro�abil antrenate de la suprafaţă in urma activităţilor agricole. 

In ceea ce priveşte materialele arheologice descoperite la 
Alba Iulia, str. Clujului - putem afirma că se încadrează în faza 
A-8 _de dezvoltare a culturii Petreşti. 

In încercarea de a găsi o explicaţie pentru utilitatea 
?omplexului adâncit • chiar dacă pot fi luate în discuţie şi alte 
Ipoteze de lucru legate de practicile magico-religioase7 • dată 
fiind natura cercetării şi caracterul izolat al acestei descoperiri, 
datele culese din teren şi aflate la dispoziţia noastră în acest 
moment conduc spre concluzia că o comunitate petreşteană, 
după o locuire sezonieră în apropiere, din motive necunoscute, a 
depozitat în groapă artefactele, în marea lor majoritate aflate în 
stare fragmentară. 

Semnalarea unei noi descoperiri aparţinând culturii Petreşti 
în bazinul Mureşului mijlociu, vine în completarea datelor 
cunoscute până în prezent legate de civilizaţia creată de 
purtătorii acestei culturia. 

Note: 
1 .  1. Paul, C. Florescu, P. Mazăre, T. Borşan, C. Şuteu, G. T. 
Rustoiu, Raport asupra săpături/ar de eliberare de sarcină 
istorică efectuate la Alba /u/ia-Lukoil, în CCA 2004, p. 38-39. 
2. Vezi în prezentul volum Alba Iul ia - Bărăbanţ Ja Fermă" 
3. Operaţiunile de culegere a datelor şi prelucrarea lor, precum 
şi întocmirea planului de situaţie cu dispunerea unităţilor de 
cercetare, au fost efectuate de către Borşan Tudor, Maican Ionuţ 
şi Breazu Marius de la Serviciul Topografic al Institutului de 
Arheologie Sistemică. 
4. Cercetarea arheogeofizică prin metoda magnetometriei a fost 
realizată de către Şuteu Călin, de la Laboratorul de Arheometrie 
al Institutului de Arheologie Sistemică. 
5. O prezentare mai detaliată a rezultatelor cercetării 
arheologice din punctul Alba Iul ia-str. Clujului a făcut obiectul 
comunicării cu titlul "Contribuţii la repertoriul descoperirilor 
aparţinând culturii Petreşti din bazinul Mureşului mijlociu" 
susţinută de M. Gligor în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice 
Istorie şi civilizaţie în N-V României, organizată de MJIA Zalău în 
perioada 26-28.10.2004, şi care a fost predată pentru tipar la 
anuarul muzeului Acta MP. 
6. 1 . Paul, Cultura Petreşti, Bucureşti, 1 992, p. 48-97. 
7. 1. Paul, op.cit. , p. 93-95. 
8. M. Gligor, Relaţia cadru geografic - habitat. Aşezările 
aparţinând culturii Petreşti din bazinul Mureşului mijlociu, 
Apulum 37/1 , 2000, p. 1 33-1 49. 

Abstract: 
The archaeological research presented in this report is the 

archaeological rescue excavation carried out in the summer of 
2004, at Alba Iulia, Clujului Street. Pottery, adobe and animal 
bone remains were discovered in an isolated hole. According to 
the composition of the paste, the shape and decoration of the 
pottery, we can ascribe it to Petreşti cultura. We have found 
fragments of keel-shaped bowls, as well as fragments of pots 
and tureens. The painted pottery fragments are specific to 
Petreşti cultura, phase A-8, thus allowing us to definitely ascribe 
this complex to the above-mentioned cultura. 

The recording of new discoveries belonging to Petreşti 
cultura in the researched geographical area comes to complete 
the already known data concerning the civilization created by the 
bearers of this culture, along with the latest research undertaken 
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at representative sites, such as the one from Alba Iul ia - Lumea 
Nouă. 

Modern, interdisciplinary methods and techniques were used 
for this research. Thus, the goal of the research project was to 
rapidly detect possible deposits of archaeological interes! and to 
investigate them thoroughly. . . We carried out a topographic survey 1n order to obta1n the 
data necessary for the geophysical survey and archaeological 
excavations. 

We also conducted magnetometric prospecting to obtain a 
diagnosis and, after processing the data (using specialized 
software), we managed to draw a magnetometric map. The 
magnetometric investigations showed that there were water and 
gas pipes in both areas, thus substantially redu.cing the area �o 
be researched. Moreover, we detected a senes of magnet1c 
anomalies, which could be interpreted as being of archaeological 
interes!. 

Taking into account the magnetometri.c data, .severa! 
stratigraphic surveys have been conducted at dttferent po1nts. 

32. Alba Iul ia, jud. Alba 
Punct: Societatea "Monolit" 
Cod sit: 1026.22 
Colectiv: Vasile Moga, Horia Ciugudean, Radu Ciobanu, 
Aurel Dragotă, Constantin I nel, Matei Drâmbărean, 
Cristinel Plantos, I l ie Lascu, Radu Ota (MNUA I )  

în perioada 1 5  martie-30 septembrie 2004 au fost continuata 
cercetările arheologice preventive, începute în anul 2003, pe 
terenul proprietate S.C. Roşia M�ntană Gold Corporation S.A., 
situat în vecinătatea sudică a Intreprinderii de materiale de 
constructii Monolit S.R.L. Scopul cercetărilor 1-a constituit 
investigarea unei zone de la hotarul mun. Alba I ulia, în care 
urmează să se amenajeze un nou cartier de locuinţe, ce 
completează zestrea edilitară a oraşului actual. Conform 
planurilor de sistematizare, pe întreg platoul cunoscut sub 
numele de "Dealul Furcilor" şi apoi a zonei de S a acestuia 
urmează a fi construite locuinţe proprietate personală precum şi 
o serie de spat1i verzi sau de agrement. Există apoi, în cadrul 
aceluiaşi proie�t, o reţea stradală ce cuprinde câteva căi 
principale de legătură ale acestui cartier cu restul oraşului. 

Anterior, in cursul anului 2003 au fost executate cercetări 
arheologice de acelaşi caracter pe o parcelă de_ teren de aprox. 
250x60 m, situată în vecinătatea sud-estică a Intreprinderii de 
materiale de constructii "Monolit" S.R.L1 • La E de locul 
cercetărilor noastre, la aprox. 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. 

Terenul supus cercetării (8,61 72 ha) a fost marcat de o echipă a 
BCUM (actualmente Institutul de Arheologie Sistemică - Alba Iulia) 
fiind trasate un număr de 1 36 de secţiuni fiecare cu dimensiunile de 
20x1 ,5 m, orientate NE-SV. întregul perimetru afectat cercetărilor a 
fost împă�it de către instituţia amintită in carouri cu latura de 40 .d� 
m sectiunile fiind apoi dispuse în raport de acest carotaJ. 
N�merotarea sectiunilor din această campanie s-a făcut în 
continuarea celei 'consemnată în anul precedent, când au fost 
deschise 4 secţiuni dispuse în cruce, S.001 , S.002, S.003 şi S.004. 

După epuizarea tuturor secţiunilor prestabilite în cadrul 
caroiajului general, s-a trecut la cercetarea exhaustivă a zonelor 
de interes arheologic prin trasarea de noi secţiuni şi casete: i� 
functie de descoperirile semnalate. Numerotarea acestor secţ1un1 
şi casete s-a făcut in raport cu numărul secţiunii prestabilite prin 
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caroiaj, la  care s-au adăugat apoi litere, pentru identificarea 
fiecăreia în parte. Din păcate, prospectarea prin metoda 
arheogeofizică nu a dat rezultatele sperate, fiind identificate doar 
traseele conductelor moderne şi taseul şanţului mare. 

Cercetările arheologice din campania 2004 au confirmat 
rezultatele din anul 2003 aducând însă elemente noi, 
suplimentare la evoluţia în timp a locuirii din acest spaţiu . Au fos� 
puse în evidenţă orizonturi de locui:e di� epo�.ile .bronzulu� 
(timpuriu şi mijlociu), fierului (Hallstatt t1mpunu ŞI miJlOCiu), epocu 
romane (sec. 1 1- 1 1 1) , şi postromană (sec. IV-VI I). . Au fost recuperate multe materiale de inventar arheolo�1c, 
unele intregi sau intregibile aparţinând unor com?lexe dat�n� 
din diferite perioade istorice. In cele ce urmeaza se prezinta 
analiza acestor descoperiri, în dezvoltare cronologică. 

_ Locuirea aparţinând epocii bronzului cu�rin�e doua 
orizonturi distincte din punct de vedere cronologic ŞI cultural, 
unul apa�inând perioadei timpurii şi altul celei mijlocii, respectiv 
culturii Wietenberg. . Orizontul aparţinând perioadei timpurii a epocii bronzul�! a 
fost surprins in secţiunile 006, 006A, 008, 008A, 01 1 ,  ocupand 
astfel o suprafaţă de cea. 0.5 ha. Din punct . de vedere 
stratigrafic, nivelul de bronz timpuriu, având o gros1me de cea. 
o, 1 5-0,2 m., suprapune nivelul de steril şi este suprapus la 
rândul său de stratul Wietenberg. El este situat în zona 
sectiunilor 006-006A între -1 ,5-1 ,7 m adâncime, fiind însă 
der�njat pe porţiuni destul de mari de lo�uire� �ietenberg: Singurul complex care poate fi deocamdata atnbutt bronzului 
timpuriu este o groapă (C2) cercetată în secţiunea 006, care are 
deschiderea de 1 , 1 5x1 ,45 m şi se adânceşte in solul galben 
până la cea. -1 ,8 m adâncime. Ceramica descoperită în 
complex, este asemănătoare celei provenind din stratul de 
cultură, fiind decorată cu ornamente striate şi cu motive text1le 
imprimate ("Besenstrich- und Textilmusterkeramik"): 8tare_a 
fragmentară a materialului ceramic nu a perm1s decat 
identificarea a puţine forme ceramice, cele mai răspândite fiind 
străchinile calotiforme şi vasele de tip sac. Singurele unelte 
descoperite sunt două răzuitoare şi un percutor din piatră. 
Decorul ceramic este principalul eiement de încadrare cultural
cronologică pentru orizontul de bronz timpuriu, acesta putând fi 
atribuit descoperirilor de tip lernut2, respectiv celei de-a treia 
etape a bronzului timpuriu transilvănean. Cele mai bune analogii 
pentru materialele de la Alba Iulia le reprezintă descoperirile de 
la Foieni pentru Banat3 şi cele de la Pianu de Jos pentru 
T ransilvania4. 

Locuirea Wietenberg. În partea de V a suprafeţei cercetate a 
fost descoperită o aşezare aparţinând purtătorilor culturii 
Wietenberg, fiind descoperite materiale şi complexe arheologice 
în sectiunile: S005, 8005A; 8006; 8006A, 8008; 8008A; 801 1 .  
8tratig�afia aşezării se prezintă astfel: nivelul Wietenberg 
suprapune un nivel de depuneri aparţinând bronzului timpuriu şi 
este suprapus de un nivel de depunere în care au fost sesizate 
materiale romane şi din prima vârstă a fierului. Grosimea 
stratului de cultură variază de la 0,65-0,9 m în 8008A la 0,2-0,3 
m în 801 1 ,  zonă periferică aşezării. Au fost descoperite 1 3  
complexe arheologice, 7 locuinţe şi 6 gropi d e  provizii ,  care pot fi 
atribuite purtătorilor culturii Wietenberg. Locuinţele sunt 
semiingropate, in 6 din cazuri, de formă rectangulară, c� 
dimensiuni ce variază între 4,4x2,4 m. in cazul C1 /S006, ŞI 
3,2x2,3 m, in cazul C4/S006. A fost descoperită o singură 
locuinţă de suprafaţă care nu a fost dezvelită integral. Din 
inventarul complexelor făceau parte numeroase fragmente 
ceramice, materiale osteologice, unelte de os, rotiţe de car 
miniatura!. Singurele materiale arheologice cu valoare 
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cronologică descoperite în cadrul aşezării Wietenberg sunt 
materialele ceramice, care sunt decorate cu motive specifice 
fazei I I I  de evoluţie a culturii, fiind reprezentat de: decorul 
meandric, împunsături simultane (Zahnstempelung), triunghiuri 
imprimate, cercuri imprimate, impresiuni unghiulare, impresiuni 
oval-alungite de forma unor "boabe de grâu" . Locuirea 
Wietenberg este de data! în faza a I I I-a de evolutie a culturii 
găsindu-şi analogii în nivelul IV al aşezării de la DerŞ idas, lipsind 
până în acest moment elemente care să reliefeze depuneri din 
celelalte faze ale culturii. 

Locuirea din Hallstattul timpuriu. Complexe arheologice din 
prima vârstă a fierului au fost descoperite în zona de terasă a 
perimetrului cercetat în următoarele unităţi de săpătură: S006; 
S01 2; S01 9; S026A; S029C; S038A; S038B; S041 A; S041 H; 
S04 1 1 ;  S041J ;  S043; S043A; S044; S044D. Este de mentionat 
faptul că deşi există o concentrare de descoperiri în 

'
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secţiunilor S038B-S044 nu a fost sesizat un strat cu depuneri 
care să apa�ină primei vârste a fierului Din totalul de 24 de 
complexe descoperite au fost identificate 4 locuinţe adâncite, 2 
gropi cu depuneri rituale şi 1 7  gropi menajere, fiind sesizat într
un singur caz resturi ale unei locuinţe de suprafaţă (C1 /S041 1) . 
Locuinţele aveau forma circulară, în cazul complexelor C1/S019  
ş i  C1 /S043, sau oval alungite, în cazul C1 /S038B ş i  a C3/S041 J .  
din inventarul complexelor făceau parte numeroase fragmente 
ceramice, un idol fragmentar, material osteologie, pietre de râu, 
chirpici şi un celt de bronz fragmentar în secţiunea S026A. 
Majoritatea formelor şi decorul ceramicii îşi găsesc analogii în 
nivelul 11 al aşezării de la Teleac, ceea ce asigură, pentru 
descoperirile în discuţie, o datare în HaB26. 

Descoperirile apa�inând perioadei mijlocii a primei vârste a 
fierului sunt reprezentate de materiale apa�inând culturii Basarabi. 
Au fost descoperite materiale şi complexe în următoarele secţiuni 
S006, SOOB, SOOBA, S01 1 ,  S01 7. Este de menţionat faptul că nu a 
fost sesizat un nivel de depuneri apa�inând culturi i , in secţiunile
SOOB şi SOOBA materialele sunt probabil rulate, fiind descoperite în 
acelaşi strat în care a fost sesizat şi material roman . Au fost 
descoperite patru complexe, o locuinţă (C1/S01 7) şi trei gropi 
(C5/S006 şi C2, 6/S01 1 ) .  Locuinţa este semiîngropată, în interiorul 
ei fiind descoperite materiale ceramice specifice fazei mijlocii a 
culturii. Singurele materiale atribuite culturii Basarabi cu valoare 
cronologică sunt cele ceramice. Decorul ceramicii constă din: 
motive imprimate, benzi in formă de "S"-uri , benzi paralele 
crestate oblic (aşa numitul "şnur fals") şi caneluri şi faţete. 
Materialul prezentat îşi găseşte cele mai bune analogii în 
descoperirile de la Aiud "Cetăţuie", fiind datate în faza mijlocie de 
dezvoltare a culturii7. 

Locuirea romană (sec. 1 1- 1 1 1) . În cursul campaniei de cercetări 
din 2003 a fost descoperit un altar votiv, consacrat zeiţei Terra 
Mater, de către Septimius Asclepius Hermes, un medic din 
Colonia Aurelia Apulensis, cunoscut şi printr-o altă inscrip�e. 
cunoscută deja, cu un text aproape identicB. Descoperirile din 
cursul campaniei din anul 2004 au confirmat şi au adus elemente 
inedite faţă de ceea ce presupuneam în cursul cercetărilor 
precedente. Astfel, pornind de la E spre V, am constatat 
următoarea situaţie. În colţul sud-estic al perimetrului cercetat s-a 
pus in evidenţă o construcţie cu pere� din lemn din care se 
păstrau doar urmele unui perete, alături de dărâmătura 
acoperişului, ce se întindea pe o largă suprafaţă cuprinsă între 
S047 şi S047K. Pe baza materialului arheologic recuperat, putem 
presupune existenţa o două faze de locuire ce se eşalonează 
cronologic din sec. 11 până eventual în timpul domniei lui Traianus 
Decius. Spre această opinie ne conduce descoperirea a patru 
monede, emise în timpul lui Severus Alexander (222-235), 
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Gordian III {241 -243) şi Traianus Decius (249-251 )9. Să reţinem 
de la acest ultim împărat un seste� de tip "Provincia Dacia, an V". 
Tot în cadrul complexului surprins în SD47-S047K trebuiesc 
amintite cele cinci fibule descoperite aici (patru exemplare sunt din 
fier iar unul din bronz). Fibula din bronz face parte din categoria 
celor cu genunchi, având corpul curbat în forma literei S, piciorul 
scurt şi portagrafa dreptunghiulară. Cronologic acestea se 
eşalonează de la începutul sec. 11 şi până în al treilea sfert al 
aceluiaşi veac. În ceea ce priveşte fibulele din fier, acestea sunt cu 
resort bilateral. Mai departe, către V, remarcăm descoperirile din 
5041-041 G, configurând un alt edificiu distrus, din dărâmătura 
căruia, alături de ceramică provincială cenuşie, a ieşit la iveală un 
inedit portret executat în calcar. Trăsăturile stilistice ale acestuia 
vădesc influenţa sec. I I I .  Un complex similar este de consemnat şi 
în S037B-037G. 

În continuare, în cadrul 5031-03 1 1 ,  a fost investigat un alt 
complex de locuire, bine păstrat, cuprinzând două faze de 
construcţie, ambele din cărămidă. Primei faze îi corespunde o 
clădire cu cel puţin două încăperi, având baza pereţilor alcătuită 
din trei asize de cărămidă. Cărămizile apa�in, după cum relevă 
cartuşul acestora, officinei lui Publius Aelius Ter(tius ?, 
erentianus ?). Produse ale acestei officine, bine reprezentate la 
Apulum, s-au semnalat începând cu epoca lui Hadrian, până la 
sfârşitul epocii romane in Dacia. Mai amintim faptul că o piesă 
similară, apa�inând aceluiaşi atelier, a fost descoperită în cursul 
campaniei din 2003 in punctul Recea, aflat în cadrul aceluiaşi 
perimetru. În cea de a două fază a edificiului s-a constatat o 
restrângere a suprafeţei locuite, la o singură încăpere, ai cărei 
pereţi erau alcătuiţi din bucăţi de cărămidă şi ţiglă, provenind de 
la prima etapă. Din punct de vedert:. cronologic bănuim şi aici o 
evoluţie eşalonată pe parcursul sec. 11 până în prima jumătate a 
sec. I I I ,  inventarul descoperit aici, oferind puţine indicii care să 
ofere o datare mai precisă. 

După toate probabilităţile, locuirea romană de aici a fost 
delimitată de un zid de incintă, surprins pe latura nordică a 
perimetru lui, în secţiunile S005, S005A, S01 O, S01 O A, S01 8, 
S024, S030, S036, S052. Zidul în discuţie avea in alcătuirea sa 
bucăţi de cărămidă şi piatră prinse cu mortar. 

O ultimă descoperire ce apa�ine acestei epoci a apărut în 
S027. Este vorba de un cuptor de olărie, păstrat relativ bine, ce 
cuprindea grătarul şi gura de alimentare. lnstalaţia de ars vase 
va fi degajată integral în cursul campaniei viitoare. Menţionăm 
că acesta se află în afara incintei menţionată anterior. 

Locuirea post-romană se întinde în zona de terasă a 
suprafeţei cercetate în 2004, nefiind identificat nici un complex pe 
panta care coboară dinspre Dealul Furcilor. Suprafaţa, pe car� au 
fost identificate şi cercetate locuinţele post-romane este de cea. 
1 ,6 ha., limitele aşezării fiind destul de bine precizate spre N· şi 
NV. În campania din 2004 au fost cercetate 1 0' qomplexe 
apa�nând acestei perioade, majoritatea lor constând din locuinţe 
semi-adâncite, la care se adaugă groapa menajeră din secţiunea 
S035D. Locuinţele au un plan rectangular, lungimea laturilor 
variind între 2,6 şi 4,3 m. Sunt prevăzute de obicei cu gropi de 
stâlpi în cele patru colţuri, care susţineau acoperişul . În interiorul 
locuinţelor au fost descoperite numeroase materiale romane 
refolosite, constând din fragmente de cărămizi sau de monumente 
din piatră. Majoritatea lor provin de la edificiile romane identificate 
în imediata apropiere, dar există şi materiale aduse probabil din 
zona intra muros a coloniei sau din necropola de pe Dealul 
Furcilor. 

Inventarul ceramic al locuinţelor este extrem de bogat, 
marea majoritate fiind însă în stare fragmentară. Ca forme 
predomină vasele-borcan, lucrate la roata rapidă din pastă de 
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culoare cenuşiu-negricioasă. Sunt prezente şi castroanele cu 
umărul bine marcat, din care a putut fi restaurat un exemplar cu 
profilul complet. Redusă cantitativ, dar importantă din punct de 
vedere cronologic este categoria ceramicii fine, de culoare 
cenuşie, decorată frecvent cu motive lustruite in reţea. O 
menţiune specială merită un fragment de vas decorat prin 
stampilare cu mici motive pătrate haşurate. 

in afara ceramicii, din locuinţe provin şi cinci piepteni de os 
bilaterali, dintre care doi intregi şi ceilalţi fragmentari. Un singur 
exemplar este decorat cu motive circulare pe plăcuţele mediane. 
Au mai fost descoperite fusaiole din lut de formă bitronconică, un 
tipar din gresie pentru turnat piese de fier, pietre de ascuţit, verigi 
din fier şi bronz, un tub lucrat din tablă de bronz, lame de cuţit 
din fier fragmentare şi numeroase cuie tot din fier. O descoperire 
interesantă o reprezintă o monedă din bronz aparţinând probabil 
împăratului Valerian (253-259), găsită in locuinţa din secţiunea 
026. Starea proastă de conservare a piesei nu permite o 
incadrare mai precisă. 

Pe baza inventarului ceramic, locuirea post-romană poate fi 
încadrată in limitele mai largi ale sec. IV-VI, datare, care este 
susţinută de existenţa ceramicii cenuşii cu decor lustruit şi cu 
motive stampilate, la care trebuie adăugată însă şi prezenţa 
pieptenilor de os bilaterali. Apariţia unei locuinţe cu pietrar in 
secţiunea 035A, in care au fost descoperite şi două vase-borcan 
lucrate cu mâna poate avea importante implicaţii cronologice, ea 
semnalând fie o prelungire a aşezării până la inceputul sec. VI I ,  
fie mai probabil, existenţa unui nou orizont de locuire, databil in 
sec. VII-VI I I .  La nivelul documentaţiei actuale, cele mai bune 
analogii pentru descoperirile post-romane de la Alba Iulia le 
oferă aşezările de la Moreşti 10 şi parţial, Ţaga1 1 . 

În contextul descoperirilor de mai sus ar mai fi de amintit un 
şanţ de mari dimensiuni in formă de V, cu adâncimea maximă de 
4,8 m, notat drept şanţ A. El a fost cercetat in cadrul 
următoarelor unităţi de săpătură S005A, S01 O, S01 6, S022, 
S031 , S037B-G, S041 -S041G ,  S047-S047D, S047H-S047K. 

Un alt şanţ, de mai mică adâncime, tot de forma li teiei V, 
notat şanţ B, a fost pus in evidenţă in cadrul următoarelor unităţi 
de săpătură: S047, S041 A, S037 Cas. 1 ,  S0:38F-S038G, S035, 
S032F, S.035E, S032G, S035F. Pe traseul nord-vestic al 
acestuia a fost descoperită o deschidere de aprox. 6 m. in 
S032G-S035E, ce ar putea delimita o eventuală poartă. 

in sfârşit, mai amintim un la treilea şanţ, notat şanţ C, de 
formă asemănătoare cu cel consemnat anterior, dar de mai mici 
dimensiuni. El a fost pus in evidenţă in cadrul unităţilor de 
săpătură următoare: S023-S023B, S029, S029C, S035D, 
S035A, S032G, S035F. 

in cursul campaniilor viitoare de cercetări vom extinde 
perimetrul săpăturilor, pe de o parte, in apropierea unor 
complexe puse in evidenţă deja, pentru elucidarea tuturor 
aspectelor legate de acestea, pe de altă parte, se va demara 
investigaţia asupra zonei de S a parcelei cercetate in 2004, ce 
face obiectul acestui raport. 
Planşa 3. 

Note: 
1 .CCA 2004, p. 35-36. 
2. H. Ciugudean, Epoca timpurie a bronzului in centrul şi sud
vestul Transilvaniei, Bucureşti 1 996, p. 1 1  0-1 1 2. 
3. FI. Gogâltan, Foieni, eine Friihbronzezeitliche Siedlung aus 
dem Sudwesten Rumaniens Stand der Forschungen, Thraco
Dacica 1 4, 1 993, p. 51 -64. 
4. H. Ciugudean, The Bronze Age Civilizarion in Transylvania. 
Exhibition catalogue, Alba Iulia 1 997, p. 1 O. 
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5. N. Chidioşan, Contribuţii la istoria tracilor din nord-vestul 
României. Aşezarea Wietenberg de la Derşida, Oradea, 1 980, p. 
77-8 1 .  
6 .  V .  Vasiliev, I.AI. Aldea, H. Ciugudean, Civilizaţia dacică 
timpurie in aria intracarpatică a României. Contribuţii 
arheologice: aşezarea fortificată de la Teleac, Cluj-Napoca 
1 991 , p. 99-1 00. 
7. H. Ciugudean, Cercetări privind epoca bronzului şi prima 
vârstă a fierului in Transilvania, Alba Iu lia, 1 997, p. 1 57-1 61 . 
8. Inscripţia lui Septimius Asclepius Hermes, medicul de la 
Apulum, oferă noi informaţii legate de practicarea medicinii aici, 
de pus in strânsă legătură cu sanctuarul Hygiei şi Esculap, şi 
acesta atestat prin mai multe documente epigrafice, 1. H. Crişan, 
Asklepeion-ul roman de la Apulum, Apulum 9, p. 341 -346; D. 
Alicu, 1 .  H. Crişan, Medicina la romani, Cluj Napoca, p. 21 -43, 
IDR 1 1 1/5, 2 1 ;  V. Moga, R. Ciobanu, Septimius Asclepius 
Hermes, le medecin d'Apulum dans une nouvelle inscription 
recemment decouverte, în Orbis Antiqws, Cluj Napoca, 2004, p. 
625-630. 
9. Determinările monedelor in chestiune au fost făcute de dr. V. 
Suciu, cercet. şt. 1 , de la MNUAI, căreia îi mulţumim călduros 
pentru sprijinul acordat. 
1 O. K. Horedt, Moreşti. Grabungen in einer Vor- und 
Fruhgeschichtlichen Siedlung in Siebenburgen, Bukarest, 1 979, 
p. 72-54. 
1 1 .  D. Protase, Ţaga. Doua aşezări din perioada finală a 
etnogenezei românilor, Cluj-Napoca 2003, p. 21 -52. 
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Abstract: 
During the 2003 and 2004 rescue excavations campaigns, 

new archaeological data became known. On a large area of 
almost 8,000 m2, several archaeological cultures were identified, 
beginning with the Early and Middle Bronze Age, the First lron 
Age (Hal lstatt Period), Roman and Migrations and Mediaeval 
periods. Ali the data that we have the opportunity to study were 
completely unknown until now. More and complete excavations 
will bring us entire new results on this area of the modern city of 
Alba Iulia boundaries. 
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33. Albeşti, com. Albeşti, jud. Constanţa 
Punct: Cetate 
Cod sit: 60954.01 
Colectiv: Livia Buzoianu - responsabil, Laurenţiu Cliante 
(MINAC), Maria Bărbulescu (UO Constanţa), Nicolae 
Alexandru (MA Mangalia) 

Aşezarea de la Albeşti este plasată la limita de V a teritoriului 
coloniei doriene Callatis. Zona fortificată, de formă rectangulară, 
ocupă o suprafaţă de cea. 2 800 m2. Spre E, S şi V de aceasta 
locuirea se întinde pe o suprafaţă de cea. 1 2  ha. Fortificaţia 
propriu-zisă cunoaşte trei faze constructive: primele două, 
ocupând suprafeţe aprox. egale, se plasează în sec. IV a. Chr.; 
faza a treia, care reprezintă şi o extindere a suprafeţei fortificate 
spre S, se plasează în sec. I I I  a. Chr. (după primele decenii ale 
sec. până spre sfârşitul lui sau începutul sec. următor). 
Amenajarea spaţiului interior al fortificaţiei se plasează între 
aceleaşi limite cronologice. Cercetarea arheologică a urmărit 
stabilirea unei corelaţii între cronologia amenajărilor din interiorul 
fortificaţiei şi întregul sistem de apărare reprezentat de incinte. 

S-au putut detaşa două perioade de vârf ale activităţii 
economice a cetăţii : prima, plasată spre sfârşitul sec. IV şi 
începutul sec. I I I  a. Chr, iar a doua, în a doua jumătate a sec. I I I  
a. Chr. Coordonatele politice intre care îşi desfăşoară existenţa 
cetatea sunt mai puţin clare. Prima incintă este legată de 
procesul apariţiei aşezărilor de tip mixt, în care, în sec. IV a. Chr, 
elemente etnice de bază (autohtoni şi greci, între care nu 
excludem şi unele prezenţe scitice documentate in zonă) sunt 
quasiegal reprezentate. Construcţia celei de a doua incinte, mai 
întărită, demonstrează caracterul militar (sau strategic) defensiv 
al fortificaţiei. 

Faza a I I I-a demonstrează o existenţă infloritoare a aşezării, 
la adăpost de orice evenimente, care, chiar dacă au avut loc, au 
afectat într-o anumită măsură numai Callatida, nu şi teritoriul ei. 

Cercetările arheologice din 2004 au vizat spaţiul de extindere 
a fortificaţiei spre S (desemnat ca sector A şi lucrări de 
conservare primară a două locuinţe din sectorul B (situat imediat, 
spre N şi în continuarea sectorului A). 

Carourile cercetate în sectorul A - în numerotarea noastră 
45-46-46 şi 52-53 - sunt din faza a I I I-a de locuire (respectiv sec. 
I I I  a. Chr.) . Un element important în structura tortului din această 
zonă este zidul de incintă (latura de S a incintei) şi un zid paralel 
cu acesta, pe direcţia E-V. Acest zid (notat cu sigla .Z"), poate fi 
urmărit pe o lungime de cea. 40 m (din SA, c.3 până in SA, 
c.52); el are lăţimea de 1 ,4 m şi se păstrează pe o înălţime de 
0,6 m. Zidul masiv, cu plinta spre N, are el însuşi aspectul unei 
incinte: probabil a reprezentat un zid de sprijin pentru complexe 
de locuire din spaţiul rămas liber până la incintă (lărgimea 
arestui spaţiu este de cea. 5 m). De altfel, astfel de structuri de 
sprijin au fost surprinse şi in sectorul B, paralele laturilor de N şi 
de S ale incintei a 1 1-a. 

Celelalte elemente de construcţie apărute în carouri le 
raportăm zidului "Z" . 

Garoul 52 este traversat pe limita sa estică (şi sub martorul, 
ulterior desfiinţat, spre c.45) de un zid cu direcţia S-N, 
perpendicular pe zidul "Z" şi legat de acesta. Noul zid se 
păstrează pe o înălţime de 0,68 m; celelalte dimensiuni sunt: 4 , 1  
m lungime ş i  0,86 m lăţime. Şi celelalte laturi ale caroului sunt 
traversate de ziduri: 
- spre V un zid cu dimensiunile de 4,4 m lungime, 0,53-0,6 m 
lăţime (valorile variază); 
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- spre S un zid cu dimensiunile de 3, 1 0  m lungime şi 0,58 m 
lăţime. 

Cele două ziduri stau pe un strat de pământ gros de 0,35 m 
şi par adaosuri ulterioare alipite zidului .,l:'. Este posibil ca spre 
S să nu avem propriu-zis de a face cu un zid, ci cu blochete 
căzute: în colţul de SE al caroului se conturează o platformă 
care continuă sub martor în SA, c.5 1 .  Un argument este şi faptul 
că zidul dinspre V din SA, c.52 nu se termină la punctul de 
întâlnire cu zidul de S, ci continuă până la limita caroului. 

Partea de N a carou lui 45 este ocupată de zidul .z·. Acesta 
este întrerupt în colţul de NE al caroului, pe o lungime de 1 ,04 
m.; intreruperea se datorează dislocării unui bloc de parament 
pentru crearea unei intrări. Fundaţia zidului se păstrează pe 
direcţia V-E şi are aici o înălţime de 0 , 14 m. Garoul este ocupat 
de un pavaj de piatră, cu suprafaţa de 3,85 x 2,8 m, din dale mai 
mari de-a lungul zidului de V şi mai mici în rest. Pavajul este 
suprapus de piatră din dărâmătură, in cantitate mai mare in 
partea de SE a caroului şi în profilul de E. Cum spre S, în SA, 
c.44 avem păstrată incinta, este posibil ca piatra de pe pavaj să 
provină din dărâmătura sau emplectonul incintei. Garoul 46 din 
SA a fost acoperit de un strat gros de dărâmătură (a cărui 
grosime, pe profilul de V, variază intre 0,25-0,4 m). După 
înlăturarea dărâmăturii, in profilul de S a fost surprinsă faţa de N 
a zidului .:z.·. Din zid se păstrează plinta (lată de O, 1 m) şi primul 
rând de asize. Asizele, frumos ordonate, urmările de la V la E, 
au dimensiuni de 0,73x0,4; 0,4x0,4; 1 x0,4; 0,8x0,4 m. 

Zidul se păstrează neintrerupt pe o lungime de 3,14 m; in 
colţul de SE zidul este intrerupt (aceeaşi întrerupere care apare 
în SA, c.45). În partea de NV a caroului apare un pavaj din dale 
mari, cu suprafaţa de 2x1 ,9 m, suprapus spre limita de N de 
dărâmătură. În profilul de V, situaţia urmărită de la N la S, pe 
lungime este următoarea: 1 ,50 m - dărâmătură; 1 ,37 m -
conglomerat de pietre cu dispunere mai ordonată şi cu aspect 
de platformă sau zid; 1 , 1 1  m dărâmătură. Dintre materialele 
ceramice reţinem un picior de amforă de Chios de sec. IV a. 
Chr. şi un fund de kantharos atic cu picior jos. 

Spre N, caroul 47 este lipsit de sarcină arheologică; la 
adâncimea de --0,7 m se află stânca tasată. 

Spre S se reia săpătura din SA, c.44; din carou se păstrează 
martorul de V şi de N. Garoul e traversat de la E la V de latura 
de S a incintei a I I I  a (lăţimea incintei= 1 , 1 m; înălţimea 
păstrată= 0,48 m). Din incintă se păstrează un singur rând de 
blocuri mari de calcar, dispuse pe orizontală; blocurile sunt 
aşezate direct pe stâncă şi sunt suprapuse de pietre de 
dărâmătură. În jumătatea dinspre V a caroului s-a practicat un 
sondaj de 1 ,8x2,25 m pentru a controla pe ce stă incinta. 
Sondajul a ajuns până la baza zidului (-0,48 m de la asiză); la 
această adâncime s-a dat de stânca naturală. Nu apar aici urme 
ale zidului din SA, c.52-45, perpendicular pe "Z" (dovadă că zidul 
la care ne referim se opreşte in incintă). 
Conservare primară: locuinţa din SB, c.5-1 5 

Se porneşte de la resturile ferme de zid: zidul de E, zidul de 
N, colţul de NV. 

Zidul de N (lungime= 5,8 m) este comun cu zidul care 
inchide spre S locuinţa L1. El suprapune un pavaj cu direcţia E
V. 

Zidul de E: pietrele originale s-au păstrat pe o lungime de 
1 ,7 m; în continuare, spre S, zidul a fost reconstituit pe o 
lungime de 2,5 m (lungimea totală a zidului= 4,2 m). Accesul în 
locuinţă se face dinspre E, printr-o intrare lată de 0,7 m (intrarea 
este pe aceeaşi linie cu intrarea din L1). 

Latura de V se afla sub martor; poziţie fermă are colţul de 
NV şi o linie de pietre pe direcţia E-V de pe pavajul din SB, c.4. 
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Se demontează şi se reface zidul de V al locuinţei (lungime= 5 
m). 

Zidul de S are ca puncte fixe câteva blochete din capătul de 
SV şi a căror orientare este E-V. 

Relaţia dintre locuinţă şi pavajul din SB, c.4: pavajul se 
opreşte in locuinţă. 

Dimensiunile zidurilor restaurata: zidul de N = 5,8 m; zidul de 
E = 4,3 m (+ 0,7 intrarea); zidul de S =  5,8 m; zidul de V =  5 m. 
Conservare primară: locuinţa din SB, c. 14  

Puncte ferme: parţial zidul de  S ;  se păstrează un  fragment şi 
din zidul de V (pe o lungime de 0,6 m. intre fragmentul zidului de 
V şi profilul de V al caroului apare multă dărâmătură (este piatra 
care apa�ine zidului de V). Mai pu�n sigure sunt zidurile de E şi 
de N. Latura de E suprapune pavajul din SB, c.4. Zidurile 
păstrate sunt din blocuri mari de calcar şi ating o lăţime de 0,75 
m. Intrarea, lată de 0,75 m, se află pe zidul de S. Din colţul de 
SE al locuinţei s-a recuperat un corp de statuetă ceramică 
(Cybela) şi o ştampilă sinopeană; mai multe fragmente amforice 
pa�ial reintregite şi un fragment de mortarium provin din acelaşi 
punct. 

Locuinta reconstituită are dimensiunile: zidul de E = 4,9 m; 
zidul de v· = 4,9 m; zidul de N = 4,7 m; zidul de S = 4,7 m; 
lătimea zidurilor = 0,7-0,78 m; inăltimea reconstituită = 0,5 m. 
P�vajul interior are suprafaţa de 2,3Sx2,8 ( 1  ,2) m. 

Ne propunem continuarea cercetării arheologice in sectorul 
A, in carouri situate pe linia mediană, intre incintele de S şi de N. 
Totodată avem ca obiectiv conservarea primară a amenajărilor 
situate de-a lungul incintei de V din sector 8. 
Planşa 3. 

Bibliografie: 
Albeşti - site fortifie du territoire callatian, in The Thracian World 
at the Crossroads of Civilizations, Bucharest, 1 998, p. 345-375; 
Donnees recentes sur le site d'Aibeşti (dep. de Constanţa), în 
Civilisation grecque et cultures antiques peripheriques. 
Hommage a Petre Alexandrescu a son 7oe anniversaire, 
Bucarest, 2000, p. 1 72-1 79; 
Albeşti (depart. de Constantza) - site fortifie greco-indigime, în 
Talanta. Black Sea Region on the Greek, Roman and Byzantine 
Period, p. 1 89-204; 
Complexes d'habitat du site fortifie greco-indigime d'Aibeşti 
(depart. de Constanţa), în Thrace and the Aegean, Eight 
International Congress of Thracologie, Sofia-Yambol 2000, p. 
361 -375; 
Ştampile amforice recent descoperite la Albeşti ljud. Constanţa), 
Pontica 33-34, 2000-2001 ,  p. 21 9-252; 
Categorii ceramice de import in aşezarea greco-indigenă de la 
Albeşti ljud. Constanţa) , Pontica 35-36, 2002-2003, p. 61 -77; 
Rapoarte preliminare in CCA 2001 , p. 28-29; CCA 2002, p. 37-
38; CCA 2003, p. 36-37; CCA 2004, p. 39-40. 

Resume: 
Les fouilles archeologiques d'Aibeşti, commencees en 1 974, ont ?onduit a l_'i,de�tification d'un site hellenistique du type 

frounon. La fort1f1cat1on connaît trois phases de construction, dont les deux premieres se placent entre les limites du IV-e s.av. J.-C . .  �� la troisieme est datee au 1 1 1 ·e s.av. J.-C. (apres les prem1er�s d�cennie� du si.ecle). Les dates proposee s'appuient sur la s1tuat1on �trat1graph1que et les materiaux archeologiques datables (monna1es et estampilles amphoriques). 
, En �004 les rech��ches se sont deroulees dans l'espace d ex!ens1on de la fort1flcation vers le Sud. On a surpris des vest1ges de construction: l'enceinte de Sud, une muraille d'appui 
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parallele â l'enceinte, des compartiments et des restes de 
pavage. 

Les materiaux ceramiques du IV-a s. av. J.-C. demontrent 
une habitation du plateau anterieure â l'amenagement de 
l'enceinte. Ceux de 11 1-e s. av. J.-C., major�aires, sont 
contemporains au fonctionnement de calle-ci. 

34. Aliman, corn. Aliman, jud. Constanţa 
Punct:Adâncata 1, Adâncata 11, Tumul 
Cod sit: 61014.02, 61014.03, 61014.04 
Colectiv: Mihai l rimia (UO Constanţa), Gabriel Custurea, 
Traian Cliante (MINAC) 

in urma unor descoperiri intâmplătoare, urmate de 
periegheze întreprinse in anii 1 993 şi 1 9971 ,  in zona satului 
Adâncata (fost Polucci)2, au fost identificate mai multe obiective 
arheologice, inclusiv două aşezări getice - Adâncata 1 şi 
Adâncata 11, precum şi un turnul aproape complet distrus3. 

Adâncata 1 
Aşezarea, de mari dimensiuni, se află la cea. 1 ,25-1 ,5 km 

SV de ruinele fostului sat şi la aprox. 3-3,5 km E de satul 
Floriile, pe platoul nordic al dealului Dedibal, în punctul .Dealul 
Cişmelei". 

Fortificatia se afla in sectorul de VSV a platoului pe care 
este situată 'aşezarea. Ea era apărată, se pare, pe toate laturile, 
de un zid de piatră cu două rânduri de blocuri de parament şi 
emplecton. in zona accesibilă, fortificaţia era apărată de unul 
sau două valuri de pământ, păstrate pe o mică înălţime, cu 
şanţurile adiacente. Aşezarea era mărginită spre NV de trei 
tumuli, iar spre SE de alţii doi. 
Materialul arheologic: 

Ceramica getică lucrată cu mâna. Este reprezentată de 
fragmente de vase-clopot (cu apucători plate, orizontale), vase 
sac (cu brâu alveolat şi apucători), străchini, castroane, căni, 
ceşti. 

Ceramica lucrată la roată. S-au descoperit fragmente de 
fructiere, străchini, castroane, cratere, lekanai, boluri, pythoi etc. , 
cu pasta cel mai adesea cenuşie. Unele au suprafaţa fără 
angobă, mată, alteori lustruită. A doua categorie prezintă la 
exterior (pe una sau pe ambele suprafeţe) o angobă cenuşie 
închisă sau aproape neagră, diferită clar de culoarea pastei, aşa 
cum apare in spărtură. S-au descoperit şi câteva fragmente de 
castroane, boluri, străchini şi pythoi de mari dimensiuni cu pasta 
cărămizie, roşie-cărămizie sau gălbuie-cărămizie. 

Ceramica grecească de lux este reprezentată de puţine 
fragmente de căni, bol uri, kantharoi şi amforete. 

Arnforele greco elenistice reprezintă categoria cea mai frecventă. S-au descoperit fragmente de amfore de Chios, Thasos, Heracleea Pontică, Sinope, Rhodos, Samos, Cos, Pseudo-Cos şi din centre nedeterminata. Cele mai timpurii sunt u� fragment de gât şi un picior de amfore de Chios de tipul "cu gat�l umflat", din sec. V a. Chr. Menţionăm descoperirea a 28 de torţ1 de amfore ştampilate: 14 de Thasos (2 tipul vechi, 1 1  tipul recent şi 1 dintr-un centru înrudit cu Thasos); 8 de Sinope; 4 de Rhodos; 1 de Cos; 1 - centru neidentificat. Cele mai târzii fragmente de amfore datează din sec. 11 a. Chr. Unelte. S-au descoperit trei unelte de fier: un brăzdar un topor plat cu aripioare şi un cosor1. 
' 

Podoabe: o fibulă de bronz de schemă tracică. 

www.cimec.ro



Cronica cercetărilor arheolog ice d in  România - campania 2004 

Arme: două vârfuri de săge� de bronz cu trei muchii, de tip 
.scitic" şi un vârf de suliţă. 

Alte materiale arheologice: două vârfuri de săge� 
premonetare, care se adaugă altor 59 de exemplare publicate 
anterior5, mai multe monede greceşti de diferite tipuri, deja 
publicate6, a"e cea. 60 de monede de argint şi de bronz histriehe 
şi macedonene, aflate in studiu7, un clopoţel de bronz şi 
numeroşi chirpici de locuinţe. 

Adâncata 1 1  
Se află la cea. 1 ,5 km in linie dieaptă, spre SE, de ruinele 

fostului sat, la cea. 3-3,5 km spre NNV de marginea nordică a 
satului Urluia (corn. Ion Corvin) şi la cea. 2-2,5 km in linie 
dreaptă spre SE de Adâncata 1 . Este situată pe un platou puţin in 
pantă, orientat NE-SV; e oarecum delimitată in teren de doi 
tumuli aflaţi la cea. 700-800 m distanţă unul de celălalt (unul, de 
4 m spre SE, celălalt de 3 m spre NE). Aşezarea era formată, se 
pare, din locuinţe izolate, dispuse in insule, vizibile în teren sub 
forma unor aglomerări de materiale arheologică. Nu s-a observat 
nici un element de fortificare artificială, ceea ce sugerează 
existenţa aici a unei aşezări deschise. 
Materialul arheologic: 

Ceramica getică lucrată cu mâna, ceramica lucrată la roată 
(in cea mai mare parte cenuşie şi foarte pu�nă cărămizie sau 
roşie-cărămizie), ca şi ceramica de lux grecească (foarte rară) 
sunt reprezentate de aceleaşi tipuri şi categorii întâlnite la 
Adâncata 1. 

Amforele greco-elenistice sunt reprezentate, de asemenea, 
de fragmente similare celor din prima aşezare, datate intre sec. 
V-11 a. Chr. S-au mai descoperit cinci torţi de amfore ştampilate 
de Thasos, o fusaiolă şi chirpici de locuinţe. 

Turnul 
La marginea de N a aşezării Adâncata 1 se află un turnul 

distrus în cea mai mare parte de lucrările de amenajare a 
drumului forestier. Mantaua lui era formată din straturi succesive 
de pământ, în care se aflau pietre mici, fragmente de vase 
sparte din vechime, multe dintre ele cu urmele arderii secundare, 
cărbuni, cenuşă etc. 
Materialul arheologic: 

Din zona tumulului s-au recuperat: ceramică getică lucrată 
cu mâna, ceramică cenuşie lucrată la roată, ceramică 
grecească, indeosebi fragmente de amfore de Thasos, Sinope şi 
Rhodos (intre care o toartă rhodiană de tipul vechi, datat inainte 
de 240 a. Chr. 

Aşezările getice de la Adâncata se află la o �istanţă �e 
numai 9-1 O km de Dunăre, in apropierea unor locun favorabile 
de acostare a navelor şi a drumurilor de acces către fluviu. Se 
remarcă descoperirea unor materiale arheologice �impurii, int�e 
care fragmente de amfore din sec. V a. Chr. , a unUl mare nu ma� 
de săgeţi premonetare, precum şi a numeroas� mon:de weceştl 
- mai ales histriene. Deşi aflate la o mare d1stanţa de litoralul 
vest-pontic, ele sugerează existenţa unor puterni�e leg�turi. cu 
coloniile greceşti, indeosebi cu Histria. Lotu�ile m_a

n de varfun de 
săgeţi premonetare şi de monede (dm pacate, adu.n�t� 
neştiin�fic de căutători amatori , cu dete�toarele de �etale} nd�ca 

0 serie de probleme privind provemenţa lor . (d1n d�poz1te� 
împrăştiate ulterior, in condiţii necunoscute .a�tăzl, sau dm locun 

izolate, individuale), ca şi diseminarea rela!lva a unor ase��nea 

produse pe un spatiu mult mai intins decat se credea pana
. 
de 

curând. Fragmente
.
le de amfore de Chios� .d_

e tipul cu gatul 

bombat, sugerează existenţa ambelor aşe�an. �� �ee: V a. Chr. 
Ceramica lucrată cu mâna aparţine unor bpun mtalmte frecvent 
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în lumea getică, începând din sec. VI-V a. Chr până la sfârşitul 
erei vechi. Ceramica cenuşie şi roşcată-cărămizie lucrată la 
roată cuprinde atât o categorie produsă local, cât şi o alta, 
lucrată probabil intr-un centru grecesc vest-pontic, încă 
neprecizat. Tot sub influenţă greco-elenistică pare să se fi 
construit şi zidul sectorului fortifica! al aşezării Adâncata 1. 

in lipsa săpăturilor sistematice nu se poate stabili raportul 
dintre cele două aşezări. in cazul in care ele erau cel puţin 
parţial contemporane, e posibil ca Adâncata 11 să fi depins, intr-o 
măsură mai mare sau mai mică, de cea fortificată - Adâncata 1. 
Nu există încă materiale arheologice sigure pentru datarea 
sfârşitului celor două aşezări; cele descoperite prin cercetări de 
suprafaţă sugerează, deocamdată provizoriu, incheierea 
existenţei lor in sec. 11 a. Chr. 

Datele prezentate constttuie doar câteva dintre aspectele 
relevate de descoperirile de la Adâncata. Importanţa lor pentru 
cunoaşterea realităţilor complexe ale Dobrogei in cea de a doua 
jumătate a mileniului 1 a. Chr. impune efectuarea unor cercetări 
sistematice, in primul rând prin săpături arheologice. 
Planşa 4. 

Note: 
1 .  in septembrie 1 993 împreună cu colegul G. Custurea, iar in 
aprilie 1 997 cu colegul Tr. Cliante 
2. Satul a fost desfiinţat la 25 noiembrie 1 968. 
3. Obiectivele amintite sunt prezentate pe larg la M. lrimia, 
Descoperiri getice in zona Adâncata (com. Aliman, jud. 
Constanţa), Pontica 37-38, 2004-2005, sub tipar. 
4. M. lrimia, Civilisation grecque et cultures antiques 
peripheriques, in Hommage â Petre Alexandrescu â son 70 
anniversaire, edite par Al. Avram et M. Babeş, Bucarest, 2000, 
p. 1 02-1 1 2; idem, Pontica 32, 1 999, p. 73-82 
5. G. Talmaţchi, Pontica 28-29, 1 995-1 996, p. 261 -265; idem, 
Pontica 35-36, 2002-2003, p. 357-394, nr. 48-106; (descoperirea 
este atribuită localităţii Floriile, deşi este vorba de acelaşi sit 
arheologic) 
6. Ibidem; vezi şi G. Talmaţchi, Pontica 27, 1 994, p. 231 -233; 
idem, Analele Universită�i Creştine .Dimitrie Cantemir", Seria 
Istorie 4, 2001 , p. 1 22, nr. 21 -22; p. 1 25, nr. 40; p. 1 32, nr. 92-93 
(descoperirea este atribuită tot localităţii Floriile}. 
7. La G. Talmaţchi 

35. Ardeu, corn. Balşa, jud. Hunedoara 

Punct: Cetăţuie (Cetăţeauă) 

Cod sit: 87870.01 
Colectiv: Iosif Vasile Ferencz - responsabil ,  Mihai 

Căstăian, Cristina Bod6 (MCDR Deva) 

Principalele obiective ale campaniei din anul 2004 au fost: 
- demontarea zidului fortificaţiei dacice, in secţiunea S1/2002; .. 
- prelungirea secţiunii magistrale, S5B/2002, in vederea sondărn 
părţii vestice a dealului Cetăţuie; . 

. • 

- efectuarea măsurătorilor topografice cerute de leg1slaţ1a m 

vigoare. _ • -

f t 
Situl precum şi cadrul geografic 1n c�re.se_ Incadreaza a os 

descris cu un alt prilej1 astfel că nu ma1 ms1stam asupra acest�r 

amănunte. De asemenea, istoricul cercetărilor a fost �re.cut m 

revistă2. Ceea ce trebuie totuşi, semnalat cu fieca!�. pr�leJ, �ste 

faptul că situl este grav afectat �atorită expl
_
oataru p1etr�1 �e 

calcar de către Direcţia Judeţeana a Drumunlor RA. Deşi dm 
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toamna anului 2002 activitatea carierei a fost redusă, încă nu s-a 
renunţat la ideea exploatării. 

Cercetările s-au desfăşurat in perioada: 06--1 4  septembrie. 
Sec�unea S5B/2002 a fost prelungită cu 1 0  m, păstrându-se 

lăţimea iniţială de 2 m, după ce a fost lăsat un martor de 0,5 m. 
Menţionăm că pe primii trei metri, in mai multe locuri stânca 

aflora la suprafaţă, motiv pentru care, în aceste locuri nu ne-a 
rămas de făcut altceva decât să golim de pământ crăpăturile ei. 

De asemenea, trebuie precizat ca în dreptul m.1 -4, sec�unea 
'a intersectat parţial o groapa modernă, având aspectul unui şanţ, 
cu dimensiunile de cea. 2x4 m. Aceasta se putea observa cu 
uşurinţă la suprafaţa solului şi este posibil să reprezinta una 
dintre secţiunile practicate la începutul anilor '70, de către Larisa 
Nemoianu. 
Descrierea stratigrafiei: 

Stratul vegetal, având culoare neagră are aspect măzăros şi 
se caracterizează prin prezenţa a numeroase rădăcini. Grosimea 
sa variază intre 0,1 şi 0, 1 5  m. 

Pe primii 3 m ai secţiunii, acest strat suprapune direct 
stânca, in crăpăturile căreia au fost găsite fragmente ceramice 
aparţinând măi multor epoci istorice şi câteva obiecte metalice, 
dintre care menţionăm un fragment dintr-un pinten din fier, 
datând din Evul Mediu. 

Între m.3 şi 8, 26, solul vegetal suprapune un strat de 
pământ cenuşiu închis, cu aspect măzăros, cu numeroase 
rădăcini, a cărui grosime variază între O, 1 şi 0,4 m. Stratul 
conţine pietre şi puţine materiale arheologice şi este, in fapt, 
pământul aruncat din şanţul modern, descris mai sus. 

Urm?itorul strat de pământ, are culoare neagră şi asemenea 
acelora descrise anterior, are aspect măzăros şi se 
caracterizează prin prezenţa a numeroase rădăcini şi pietre. 
Grosimea sa este cuprinsă intre cea. O, 1 5  şi 0,4 m. El conţine 
puţine materiale arheologice, care se datează în mai multe epoci 
istorice. 

Sub acest strat se găseşte o locuinţă dacică având două 
niveluri distincte de amenajare. 

Stratul următor, între m.3,8 şi 8,3, are o culoare cenuşiu
deschis şi aspect prăfos. El conţinea o cantitate mare de 
materiale arheologice (in special ceramică şi oase, dar şi puţine 
obiecte confecţionate din metal, os şi piatră). Acestea se 
datează în sec. 1 p. Chr. Dintre obiectele mai deosebite 
menţionăm câteva fragmente din vase ceramice pictate, un 
fragmen.t de u11guenterium din ceramică, un zar din os şi bucăţi 
de os ŞI de corn de cerb cu urme evidente de prelucrare, mai 
multe bucăţi dintr-o râşniţă din tuf vulcanic, un călcâi de lance 
din fier şi două verigi cu capete petrecute şi infăşurate. 

Piesa cea mai frumoasă descoperită în acest Joc este 
reprezentată de o statuetă din bronz reprezentând pe zeul 
roman Mercurius. Men�onăm faptul că acest obiect a fost 
descoperit in asociere cu marfă dacică, in locuinţă. De 
asemenea, au fost găsite numeroase bucăţi de lipitură de perete 
cu urme de nuiele şi cu o faţă dreaptă. intre m. 4,8 şi 7, a fost 
surprinsă o lentilă de lut, de culoare galbenă, cu grosimea de 
cea. O, 1 -0,3 m, care pare să fi fost podeaua locuinţei, in cea de a 
doua fază de existentă a ei 

Stratul următor �re cul�are gri, are aspect prăfos şi contine 
numeroase pietre. Materialele arheologice, prin caracteristicile 
lor, aparţin epocii dacice. Credem că acest strat a luat naştere in 
momentul indreptării terenului, in vederea ridicării celei de a 
doua faze a lmcuinţe,i dacice. 

Urme ale. amQnajărilor din prima fază de existenţă a locuinţei 
au fost surp�1nse sub forma unei podele realizată cu pământ şi 
cu o matene de culoare albă. Menţionăm faptul că acelaşi 
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material a fost găsit în campania de săpături din anul 2002, la 
baza dărâmăturii turnului-locuinţă. Aceasta a fost surprinsă intre 
m. 6 şi 7,8 şi intre m. 8,2 şi 9,35. Sub ea se găseşte un strat de 
piatra măruntă amestecată cu pământ, având rolul de a îndrepta 
locul şi care conţinea materiale preistorice şi dacice. 

Mai trebuie menţionat faptul că in dreptul m.4, 1 -4,4 mai 
multe pietre de dimensiuni mari erau aşezate astfel încât ele 
păreau a fi baza unui zid. Tot in acest sector au fost găsite şi 
cele mai numeroase fragmente de lipitură de perete, motiv 
pentru care suntem tentaţi să credem că in acest loc se găsea 
una dintre limitele locuinţei. De asemenea, mai trebuie 
menţionat faptul că şanţul modern care a fost descris mai sus, a 
tăiat în parte această amenajare. 

În dreptul m.4,8 se găseşte limita superioară a unei trepte cu 
urme evidente ale intervenţiei umane. Această treaptă ţine până 
în dreptul m. 8, unde, datorită nevoii de a crea un loc drept, 
stânca a fost din nou tăiată pentru a se realiza o treaptă dreaptă. 
Pe suprafaţa celor două trepte au fost surprinse mai multe 
intervenţii având forma unor gropi de dimensiuni diferite, poate 
pentru stâlpi de lemn. 

În S1 , a fost demontat zidul fortificaţiei dacice evidenţiindu
se faptul că la baza sa stânca nu a fost amenajată, cel puţin in 
acest loc, de către daci. Pietrele de la baza zidului au fost 
aşezate direct pe stâncă, mai ales in crăpăturile acesteia, fiind 
" legate" cu lut. 

in concluzie, cercetările efectuate în 2004 la Ardeu, au 
evidenţiat locuirea în partea vestică a platoului superior al 
dealului Cetăţuie, in prelungirea secţiunii magistrale fiind 
surprinsă o locuinţă cu două niveluri de amenajare. 
Planşa 4. 

Note: 
1 .  A. Pescaru, C. Bod6, M. Căstăian, 1. V. Ferencz, in CCA 
2002, p. 41 -42. 
2. 1 . V. Ferencz, M. Căstăian, C. Bod6, C. 1 .  Popa, Şt. Andrei, R. 
Stăncescu, in CCA 2003, p. 40-42. 

Abstract: 
In 2004 we have continued to expiere the Dacian acropolis 

from Ardeu - Cetăţuie. We have had found a rich Dacian house. 

36. Augustin, corn. Ormeniş, jud. Braşov 
Punct: Tipia Ormenişului 
Cod sit: 41569.01  
Colectiv: Florea Costea - responsabil, Lucica Olga Scurtu, 
Mihael� Cioc (MJI Braşov), Angelica Bălos (MCDR Deva), 
studenţi FIB 

· 

Ca':"pa�ia de cercetări arheologice sistematice in situl Tipia 
Ormen�ş�lw s-a desfăşurat în perioada 1 iulie-25 august 2004. 
Cercetanle au beneficiat de sprijinul financiar al Consiliului 
Judeţean Braşov. 

Obiectivele urmările în acest an au fost: 
- verificar�a stratigrafiei şi a modului de amenajare a 
substructuru sanctuarelor cu aliniamente din incintă· 
- verificarea modului de amenajare a ultimei teras� extra muros 
şi amplasarea in cadrul ei a posibilelor constructii · 
- r!dicarea topo a sitului, lucrare efectuată la înc��utul campaniei 
pnn colaborarea cu Institutul de Arheologie Sistemică din cadrul 
Universităţii "1 Decembrie 1 91 8", Alba Iulia. 
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Pentru realizarea acestui obiectiv au fost trasate două 

secţiuni, SI şi Sl l l/2004. 
Sl/2004. A fost amplasată transversal pe incintă şi in imediata 
apropiere a celor două plinle de calcar sparte pe loc. Lungimea 
�� a  fost.de 1 9,25 m, iar lăţimea iniţială de 1 m, ulterior fiind lăţită 
1n funcţ1e de monumentele apărute. Adâncimea a oscilat in 
funcţie de inclinarea naturală a pantei, inainte ca dealul să fie 
locuit şi de măsura, in care denivelările acesteia au fost anulate 
prin lucrările impuse de construirea locuinţelor in prima epocă a 
fierului şi in Latene. 

Începând dinspre prăpastie (faţă de care capătul zero al 
secţiunii se află la depărtarea de 3 m) până la m 6,5 stânca 
nativă a fost atent tăiată orizontal cu dalta, piatra dislocată fiind 
aşezată in straturi succesive in po�iunea dinspre terasă. in zona 
m.8, stânca are un prag de cea. 0,25 m. şi o albiere, care, ca şi 
alte denivelări înregistrate până la zidul de incintă, va fi umplută 
cu pământ şi pietre de calcar in scopul obţinerii unui plan 
orizontal. 

Pe acest plan, începând de la m.6,75 al secpunii , a fost 
amenajată o locuinţă dacică (L 1/ 2004) a cărei vatră se află intre 
m.9 şi m.1 O. Locuinţa a fost distrusă printr-un incendiu deosebit 
de violent, cea mai mare parte a inventarului ei rămânând pe loc. 
În amestec cu lipitura de perete arsă se aflau foarte multe lemne 
arse şi pietre mijlocii de calcar şi unele şi celelalte provenind de 
la acoperiş. După incendiere, in spaţiul locuinţei a fost săpată o 
groapă alveolară, in care s-au aşezat pietre mijlocii de calcar alb, 
iar peste acestea a fost instalată una dintre plintele sanctuarului, 
tot din calcar. 

Sub pietrele-suport ale plintei, pe pavajul locuinţei, a fost 
descoperită o fibulă vestimentară din fier cu resort bilateral din 
câte două spire, din tipul 7a2 datate de către A. Rustoiu 1 intre 
75-25 a. Chr, "unele exemplare putând fi utilizate şi mai târziu". 
În apropierea fibulei se afla un cui indoit in forma unui zăvor. 
Ceramica este reprezentată de două căni (dintre care una 
intregibilă), to�i de ceşti-căţui, borcane de dimensiuni mici, de la 
vase lucrate la roată fi ind doar câteva fragmente cenuşii. Pe 
podea şi in jurul vetrei, foarte multe oase de animale, care dau 
impresia unei provizii acumulate conştient anterior unui 
eveniment aşteptat. 

Sub locuinţa dacică s-au găsit fragmente ceramice 
hallstattiene de la vase mici (străchini) sau mijlocii (castroane, 
vase bitronconice) şi oase arse, aduse odată cu pământul pentru 
nivelare. 

Între m.1 1 ,75 şi m . 1 3,6/1 3,75 a fost traversată o secţiune 
veche. Aceasta a secţionat o vatră dacică, păstrată pa�ial iiT 
Sl/2004, la adâncimea de -0,88 m faţă de pavajul sanctuarului. O 
altă vatră, surprinsă pa�ial in plan şi in profilul de NV, a fost 
descoperită in m. 1 6, la adâncimea de -1 ,2  m faţă de acelaşi 
pavaj. Fiecare vatră apa�ine altei locuinţe, ambele dacice (L2, 
L3/2004). Peste podelele lor, din lut gălbui, s-au găsit din nou 
multe bâme arse şi pietre, tot de la acoperiş, precum şi lipitură 
de perete. 

Sub L3/2004, care începe la m. 1 7  şi continuă până la zidul 
cetăţii {dincolo de capătul secţiunii) se aflau fragmente de vase 
hallstattiene, care nu mai provin din pământul pentru nivelare, ci 
din stratul de locuire corespunzător epocii, peste care au fost 
construite locuinţele dacice, toate de suprafaţă. 

De la m . 14,65 până la capătul secţiunii (m . 1 9,20) există o 
lentilă de pietre foarte mici de calcar alb, sfărâmat, practic 
orizontal, deasupra căreia au fost aşezate de la 3 la 6 straturi 
orizontale de pietre in alternanţă cu pământ adus din altă parte. 
Pe ultimul strat (cel superior) au fost aşezate plintele 
sanctuarului. De remarcat că pentru plintele, care nu au mai fost 
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instalate intr-o locuinţă, ci pe ultimul nivel de pietre, nu a mai fost 
amenajată o infrastructură de calcar. 
Secţiunea 1 1 1/2004. Este perpendiculară pe Sl/2004, la m. 1 6  al 
acesteia, de care o desparte un martor de 0,75 m. Dimensiuni: 
8x1 m, orientarea 315Q (SE-NV). Scopul trasării ei aici a fost tot 
acela urmărit in Sl/2004, anume de a surprinde infrastructura 
plintelor pe şirul paralel cu sectiunea. 

Dat fiind că şi acestea au fost aşezate pe stratul superior de 
piatră, pentru susţinerea lor nu s-a mai procedat la o constructie 
specială (în afara nelipsitului cerc-suport al plintei). În schimb , 
imediat sub acest ultim strat de nivelare, intre m.3,5 şi m.6, oblic 
pe secţiune, a fost descoperit un zid gros de aproape 1 m, 
construit din bolovani de calcar legaţi cu lut umezit. El 
suprapune direct o altă locuinţă dacică (L4/2004) al cărei sfârşit 
a fost la fel de violent ca şi al celorlalte 3. Inventarul acesteia s-a 
păstrat integral pe loc, acoperit fiind de l ipitura de perete inroşită 
de foc şi din nou de lemnăria acoperişului. Într-o parte a locuinţei 
se afla o vatră apa�inând unui nivel dacic mai vechi, in timp ce 
în m . 1 -2, la -1 m sub stratul superior de pietre, a fost surprins 
pa�ial in plan şi in profilul dinspre terase un cuptor din pământ, 
cu calota prăbuşită. 

Deasupra ruinelor locuinţei incendiata, ca şi in cazul L 1 -
L2/2004, se află o lentilă din pietre mici de calcar local, deasupra 
căreia au fost aşezate patru rânduri de pietre mijlocii in 
alternanţă cu pământ. Lentila respectivă este practic aceeaşi din 
Sl/2004, prima "construcţie" prin care s-a reuşit a se da incintei 
cetăţii un plan orizontal , de la ea in sus fiind clădite atâtea 
straturi de piatră câte cerea diferenţa de cote din cetate, pentru 
amenajarea pavajului sanctuarului . 

Concluzia, care se desprinde din cele observate in SI şi în 
Sll l/2004 este, pe de o parte, că toate locuinţele din cetate au 
fost distruse la un moment dat printr-un incendiu deosebit de 
puternic, iar, pe de altă parte, că acest eveniment s-a petrecut 
pe la mijlocului sec. 1 a. Chr., poate chiar în timpul domniei lui 
Burebista, când s-a construit sanctuarul de calcar. Afirmapa 
noastră se bazează in primul rând pe fibula amintită mai sus, 
descoperită in L 1 /2004. 

Verificarea modului de amenajare a ultimei terase extra 
muros şi amplasarea in cadrul ei a posibilelor construcţii. 

În acest scop au fost deschise o secţiune şi cinci casete, in 
funcţie de complexitatea săpăturii. 
Sl l/2004. A fost trasată perpendicular pe Sl l/2001 -2002, intre 
m.77-79 ai acesteia, cu orientarea N-S. Dimensiunile iniţiale: 
21 ,5x1 ,5 m. 

Între m . 1 -4 stânca a fost aplatizată cu dalta, spaţiul respectiv 
apa�inând Terasei 1. De la m.4 1a m . 10  stânca nativă coboa�ă in 
'1repte" care au fost completate cu lespezi de calcar aduse. Intre 
m.9 şi m.1  O se află un pat de lespezi din piatră roşie, inexistentă 
pe deal, pa�ial fasonate. Ele cad perpendicular pe secţiune şi se 
constituie într-o margine (zid) de terasă, din care se păstrează 
fragmentar doar prima asiză. De la m.1 O la m. 1 2  stânca este din 
nou aplatizată, la m. ultim coborând in pantă uşoară cu 0,4 m. 
De la m . 1 2  la m . 16  există un pavaj din piatră locală, iar de la m. 
16 la m.22 un pavaj similar, dar uşor inclinat datorită tasării in 
timp. În m.21 se află un zid de terasă. De la m . 1 2- 13  până la 
zidul de terasă, peste şi printre pietrele pavajului se afla lipitură 
de perete arsă sub formă de bulgări sau de pigmentaţie, semn al 
existenţei unei construcţii de suprafaţă. 

De la m.1 la m . 18  vestigii le sunt sporadice şi constau din 
ceramică hallstattiană. şi dacică. În schimb, in suprafaţa 
delimitată de m. 1 3  şi m.22, pe pavaj, au fost descoperite doar 
vase dacice de ambele categorii, sparte pe loc, elar împrăştiate 
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şi in afara secţiunii , după cum s-a constatat în casetele deschise 
ulterior. . . f Toate cele 5 casete (C1 -C5/2004) cu dimensium ŞI orme 
care au fost condiţionate de arbori şi de configuraţia terenului, �� 
fost trasate in zona capătului aval al sec�unii , amplasarea. lor a1c1 
având in primul rând scopul de a dezveli zidul de terasă, 1nte�ral 
sau cât mai mult din el. 

Cu acest prilej s-a constatat că in m.21 -22 ai Sll/200
_
4: 

acesta are un colţ puţin mai deschis decât unghiul drept. De a1c1 
un segment porneşte spre NE (60°) pe o lungime de_ �prox. 6 �· 
după care merge in unghi drept spre platou� cetaţ�1 ,  proba_bll 
pentru a se întâlni cu aliniamentul de lespezi d� p1atră roş1.e: 
Linia lui este greu de urmărit din cauza numărului mare de pm1 
din această zonă, între ei fiind posibilă deschiderea unei casete 
de dimensiuni reduse (C5/2004, de 2,5x1 ,5 m). Pietrele zidului 
nu se mai observă decât până la 4,50 m depărtare de marginea 
terasei. Este posibil ca el să fi fost suplinit spre amonte de un 
perete din paiantă, după cum pare să sugereze lipitura de perete 
arsă găsită aici. . În partea opusă a secţiunii (către NV) au fost trasate C1 ŞI 
C2/2004, cu ajutorul cărora s-a putut vedea, că zidul, care 
pleacă din colţul existent in Sl l/2004 avea până in C2/2004 o 
lungime de 10 m, fără a se sfârşi acolo. De reţinut doar că in 
timp ce în C1 , lipită de Sl l , el este aproape în întregime din 
bolovani de calcar (doar 2 de ofiolit), în C2/2004 el este numai 
din piatră roşie. În C2/2004 există şi o treaptă săpată in roca 
nativă, cu scopul de a asigura stabilitatea primei asize a zidului. 

Din juxtapunerea segmentelor de zid surprinse in Sl l/2004 şi 
în casetele 1 -5 rezultă existenţa unei construcţii de zid cu laturi, 
care depăşesc lungimea de 1 0  m. Grosimea zidului nu intrece 
niciodată 1 m, in timp ce înălţimea oscilează intre 0,35 m şi 1 m, 
în functie de denivelările preexistente ale stâncii. Blocurile de 
piatră, destul de bine prelucrate pe faţa exterioară, depăşesc in 
rare cazuri lungimea de 0,6 m. 

Presupus iniţial sprijin de terasă, zidul se constituie intr-un 
plan de construcţie mai degrabă cu rol de locuit decât de 
bastion. În acelaşi sens pledează şi lipitura de perete arsă 
descoperită în perimetrul ei, cât şi, mai ales, inventarul mobil: 
ceramică de ambele categorii, dar preponderentă cea zisă "de 
lux", obiectele din fier şi din bronz. În nici-un caz nu poate fi 
vorba de o stare socială modestă a ocupanţilor ei . 
Surprinzătoare pare doar poziţia ei, anume la marginea locuită, 
intre drumul de acces şi cetate, fără ca în faţa ei să existe un alt 
obstacol, care să o protejeze de un eventual atac. 

Asemenea celorlalte edificii din cetate sau de pe terase, 
construcţia în discuţie a fost distrusă in mod violent la cucerirea 
romană. 

Note: 
1 .  A. Rustoiu ,  Fibulele din Dacia preromană (sec.// i.e.n. - /  e.n.), 
p. 40 - 41 şi fig. 32/ 3 

Bibliografie: 
I .Giodariu, FI.Costea, Sanctuarul circular al cetăţii dacice de la 
Racoş, Ephemeris Napocensis 1 ,  1 991 , p. 2 1  şi urm.; 
FI. Costea, Repertoriul arheologic al judeţului Braşov 1 , 1 995, p. 
1 .1 1 -1 1 2; 2, 1 996, p. 54-55; 
idem, Repertoriul arheologic al judeţului Braşov, ediţia a 11-a, 
Braşov, 2004, sub voce Tipia Ormenişului; Dacii din sud-estul 
Transilvaniei inaintea şi in timpul stăpânirii romane, Braşov, 
2002, sub voce Tipia Ormenişului şi passim. 
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37. Babadag, jud. Tulcea 
Punct: Dealul Cetăţuia 
Cod sit: 159669.01 , . . .  • .  

Colectiv: Gabriel Jugănaru - responsabil, Sonn A111nca1 

(ICEM Tulcea), lulian Vizauer (DCCPCN Tu�?ea), 

Alexandra Clara Ţârlea (FIB), Mirela Vemescu (M Bra1la) 

Cercetările arheologice de la Babadag, punctul Cetăţuia s-
au desfăşurat in perioada 1 iulie-5 august 20?4. _ . 

Obiectivele acestei campanii au fost contmuarea cercetanlor 
din sectorul V, în casetele V-VI I I  şi deschiderea unei alte 
suprafeţe in partea estică, pe acelaşi aliniament (Caseta . �� -
1 1 /4 m), dar şi deschiderea secţiunii X in extremitatea est1ca a 
sitului ce are ca scop o nouă sondare a fortificaţiei. 

Sectorul V 
In casetele V-VII I am demor.1tat nivelul 11 de locuire 

caracterizat prin numeroase podele de lut şi vetre şi am cercetat 
pa�ial cel de al treilea nivel de locuire unde au apărut 1 1  g.ropi 
pe care le-am cercetat pa�ial şi două suprafeţe cu bucăţi de 
chirpic şi lut tasat. De remarcat sunt două gropi, in care am 
descoperit resturi osteologice umane. Este vorba de groapa 1 ,  
caseta V, nivelul I I I  in care alături de numeroase fragmente 
ceramice am identificat şi o mandibulă umană şi de groapa 2, 
caseta VII I ,  nivelul 1 1 , in a cărei umplutură am descoperit pă�i 
din scheletele de la cel puţin doi indivizi. Acest din urmă complex 
cercetat integral avea o deschidere circulară cu diametru! de 0,6 
m, o adâncime de 0,55 m şi un profil trapezoidal neregulat, cu o 
deschidere a bazei mari de 1 ,5 m. 

În caseta IX am cercetat integral cel mai recent nivel de 
locuire. După demontarea unei suprafeţe compacte de 
dărâmătură am putut inregistra existenţa, in jumătatea sudică a 
casetei, a unei platforme de lut tasat (probabil o podea), pe când 
in jumătatea nordică am cercetat pa�ial 4 gropi menajere. 

Pe ansamblu ceramica descoperită in acest sector se poate 
· încadra in cea de a treia fază de locuire a culturii Babadag (sec. 

VI I I- inceputul sec. VII a. Chr) . 1 

Sectorul fortificatie 
Săpătura s-a efectuat între 26 iul ie şi 14 august 

intenţionându-se · a  fi, iniţial, un sondaj de control pentru 
verificarea inchiderii fortificaţiei romane pe latura de E, aşa cum 
ni s-a părut că arată fotografiile aeriene. 

A fost practicat un sondaj de 3,4x2 m, orientat perpendicular 
pe pantă (V-E) şi paralel cu secţiunea 1 Morintz - acest sondaj a 
devenit C (carou) 2; sondajul a fost prelungit spre V cu C1 = 2x2 
m şi spre E cu C3 = 2x2 m; succesiv spre E au mai fost 
adăugate C4 = 3,6x2 m, C5 = 5x2 m, C6 = 5x2 m şi C7 = 3x2 m 
intregul ansamblu 24x2 m fiind denumit X1;  diferenţa de nivel C1 
şi C7 este de 5,8 m. 

La limita dintre C1 şi C2 a fost găsit, imediat sub stratul 
vegetal, un zid de piatră nefasonată - de dimensiuni mici, şi 
câteva ,.blochete" mai mari; are 0,25 m lăţime, O, 1 5-Q,2 m 
grosime şi 2 m lungime. Zidul2 este orientat aprox. N-S şi s-a 
păstrat pe o singură asiză; are linie de parament mai bine 
vizibilă doar pe latura de E; petrele sunt legate cu pământ 
cenuşiu. Peste zidul amintit, căpăcuindu-1 - podea de lut galben, 
de cea. O, 1 m grosime; este bine vizibilă pe profilele de N, V şi 
S, mai clar pe u ltimul . Din podea a fost recoltat material ceramic 
amestecat, preponderent smălţui!; sub aceasta am găsit o 
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depunere de pământ cenuşiu de cea. 0,5 m grosime - fără 
material arheologic. 

În C2 şi C3, la 0,6 m distanţă de zid şi la cea. -0,5 m 
adâ�cime, a fost găsit un nivel de pământ puternic bătătorit şi 
pa�1a1

_ 
ars (o groapă cu cenuşă de 0,5 m lungime şi -0,3 m 

adanc1me, cu puţine pietre, probabil aruncate); podeaua 
continuă, in pantă lină şi in C4. Este vorba de valul defensiv 
halfstattian, cu coama păstrată intactă. Platforma se păstrează 
nealterată pe o lungime de 3 m. Între C5 şi C6 am urmat panta 
valului; se pare că pentru construcţia acestuia, a fost folosită 
terasa naturală, de pământ galben foarte bine tasat, ranforsată 
pe coamă cu o substructură de piatră, peste care a fost 
adăugată platforma superioară. 

În C2, C3 şi C4, pe ambele pante, valul era afectat de gropi: 
G1 in C2 şi G2 in C3 şi C4. 

G1 are limitele de E şi parţial cea de N foarte bine conturate; 
la curăţare s-a constatat că G1 a fost afectată de o altă groapă, 
vizibilă in profilul de N; in această a doua groapă (mai mică) a 
fost descoperit la -1 m un schelet orientat cu capul spre S 
(G1 =M2); din schelet s-au păstrat: câteva falange (probabil 
tarsiene) scoase din pământul de deasupra sa, osul coxa! drept, 
tibia şi peroneul din partea dreaptă, tibia şi peroneul din partea 
stângă, rotula dreaptă şi parţial incheieturile gleznelor, toate in 
conexiune anatomică - restul se află prins sub malul păstrat al 
zidului de la V şi sub profilul de S; mormântul, atât cât a fost 
cercetat, nu avea inventar. 

În colţul de SE al C 1 ,  sub malul păstrat al zidului , a fost găsit 
un alt mormânt la -0,9 m (M1 in ordine cronologică). Scheletul 
era orientat cu capul spre S şi a fost recuperat integral, fiind 
vorba de un copil sub 1 an; a fost descoperit în conexiune 
anatomică, cu mâinile pe piept şi nu avea inventar. 

La limita dintre C3 şi C4, pe panta de E a valului defensiv 
hallstattian, G2, de formă rectangulară, are laturi mai bine vizibile 
pe laturile de N şi V. Limita sa de N se pierde (intră) in profil intr
un unghi de cea. 45 grade; este adâncă max. 0,35 m (cetele de 
la zid, date la capetele de V şi de E ale G 2, se încadrează intre 
-1 , 1 5-1 ,65 m) şi conţine foarte mult pământ ars şi afânat, 
material ceramic divers şi amestecat - cel mai recent fiind cel 
smălţui!, dar şi fragmente romane şi hallstattiene (probabil 
purtate). Un număr destul de mare de fragmente metalice au fost 
recoltate (în special fier) - cuie şi, probabil, resturi de unelte 
agricole; in extremitatea de E a C4, pe ambele profile (de N şi 
S), este foarte vizibil un nivel de cea. 0,05 m, ars la negru -
probabil o podea. Credem că este foarte posibil ca G2 să 
provină de la o casă sau un bordei medieval, cu rezerva că nu 
am �ăsit nici un fel de resturi de elevaţie. . . . In grundul din C1 , la cota -0,9-1 m = mvelul de 1nhumaţ1e al M 
1 ,  spre NV, era vizibilă o altă groapă, conturată mai bine pe 
profilul de N, inclusiv cu capac de 0,1 -0, 1 5  m grosime şi 0,5-0,7 
m lungime, din pământ galben tasat. La curăţare s-a confirmat 
existenta unui alt mormânt = M3; din schelet se păstrau: craniul 
(orient�! S), claviculele, cele două humerus-uri, parte din 
coloana vertebrală, inceput de stern - restul se afla prins sub 
profilul de N. Pentru a surprinde eventuale elemente de datare a 
fost sec�onat profilul; la extinderea M3 spre N am găsit restul 
zidului, orientat acum aprox. E-V şi păstrat pe două asize. Din 
podeaua construită peste acesta, amintită deja, au mai fost 
recoltate câteva cioburi smălţuite; in groapă, până la nivelul de 
inhumare nu s-a găsit nici un fel de material arheologic. După 
săparea integrală a M3 am putut face următoarele observaţii: 
- scheletul era întins pe spate, în conexiune anatomică, cu capul 
orientat spre S; 
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- avea mâinile incrucişate pe piept, mâna stângă dedesubt 
mâna dreaptă deasupra; ' 

- capul era uşor căzut pe partea umărul drept; 
- dentiţia foarte bună; 
- după oasele foarte puternice, era probabil de sex masculin · 
- inventar: pe osul sacru a fost găsită o cataramă de fier de

' 
mici 

dimensiuni - cea. 0,05x0,05 m - destul de puternic corodată; în 
zona pubiană, lipită de coccis, a fost descoperită o tijă de lemn 
de cea. O, 1 -0, 1 5 m lungime, foarte deteriorată, aşezată oblic 
între femure (mai aproape de femurul drept); de aceasta era 
prins un fragment dintr-o pungă de piele (cea. jumătate), foarte 
bine păstrată, care conţinea seminţe rotunde, foarte fragile, care 
la prima privire seamănă cu piperul; in interior, o altă pungă(sac) 
de pânză, de dimensiuni mici, probabil albastră-verzuie la origini, 
cu buline albe; 
- la prelevare s-a observat că atlas-ul, axis-ul şi alte trei vertebre 
cervicale se aflau sub obrazul d rept, puţin mai adânc decât 
nivelul de înhumare - situaţie care se poate datora tasării sau, 
cu titlu ipotetic până la concluziile analizei antropologice, morţii 
violente a subiectului (decapitare?). 

În C7, la limita cu C6, prinsă pe cea. un sfert în profilul de S 
a fost descoperită o groapă cu material hallstattian, care 
conţinea resturile unui schelet G3 = M4; adâncimea lui este 
cuprinsă intre -4,4-5, 1  m. M4 are profilul trapezoidal, pe fundul 
căreia a fost descoperit un schelet uman aflat in conexiune 
anatomică parţială, depus probabil in poziţie decubit dorsal, 
orientat SE-NV. Alături de acesta au fost descoperite fragmente 
de la mai multe vase ceramice şi oase de animale. 

Din rezultatele săpăturii in X1 putem trage, cu titlu, 
preliminar, următoarele concluzii: deoarece scopul nostru 
principal nu a fost atins, inchiderea zidului de incintă al 
fortificaţiei romane va trebui căutată spre S şi SE, în campaniile 
viitoare; extremitatea estică a .cetăţuii" de la Babadag a mai fost 
locuită, după perioada hallstattiană, de când datează sistemul 
defensiv şi M4, in Evul Mediu, probabil in mai multe etape: o 
perioadă timpurie, din care datează M1 , M2 şi M3, şi Evul Mediu 
târziu ,  corespunzător bordeiului sau casei G2 şi zidului din C1 şi 
C2. Rămâne problematică lipsa oricărei depuneri locuiri de 
perioadă romană sau romane-bizantină. 

Note: 
T"Morintz S., Noi date şi probleme privind perioadele 
hallstattiană timpurie şi mijlocie in zona istro - pontică 
(Cercetările de la Babadag), Thraco-Dacica 8, 1 987, 1 -2, p. 39-
72 
2. Toate adâncimile sunt măsurate de la nivelul acestui zid. 

38. Babadag, jud. Tulcea 
Punct: str. Fabricii, nr. 2 
Cod sit:159669.05 
Colectiv: Gabriel Jugănaru ( ICEM Tulcea) 

Terenul, aflat in atenţia noastră, este amplasat în partea de 
N a centrului istoric al oraşului Babadag, in apropierea drumului 
naţional Tulcea - Constanţa, pe o pantă cu o înclinare de 20°-
250 .  Proprietate a d-lui Sali lbram (care a solicitat eliberarea 
unei autorizaţii de construcţie pentru o locuinţă parter) terenul in 
cauză are o suprafaţă de 339,20 m2, suprafaţa construibilă 
conform proiectului nr. 468/2001 ,  fiind de 1 01 ,39 m2• 
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în data de 22.04.2002, ICEM Tulcea a încheiat cu dl. Sali 
lbram un contract de supraveghere arheologică în valoare de 
2.600.000 lei, iar ca urmare a autorizaţiei de săpătură 
arheologică de salvare cu nr. 7/2003, eliberată de Direcţia de 
arheologie a MCC pe n umele subsemnatului, am procedat în 
zi lele de 6-8 aprilie 2003 la supravegherea săpării gropii de 
fundatie a locuintei. 

A
' 
fost obseivat un singur nivel de locui re, sub forma unui 

strat compact de pământ galben şi arsură, situat la cea. -0,4 m 
adâncime, sub stratul vegetal şi sub un strat de umplutură. 
Materialele arheologice recoltate din acest nivel de locuire: 
fragmente ceramice smălţuite, un fragment de brăţară de sticlă, 
o ghiulea din fier ne conduc spre încadrarea complexului în sec. 
XVII-XVI I I .  Sub acest nivel se află un strat consistent de 
umplutură depus pe stânca nativă. În legătură cu acest strat 
putem aprecia că reprezintă o acumulare în timp, pe această 
pantă, a aluviunilor din zona învecinată, situată în stânga 
actualei străzi Republicii (DN Tulcea - Constanţa). (Având în 
vedere cele semnalate mai sus, respectiv efectuarea descărcării 
de sarcină arheologică a terenului din Babadag str. Fabricii nr. 2, 
am propus acordarea autorizaţiei de construcţie) . 

39. Babadag, jud. Tulcea 
Punct: Autogară 
Cod sit: 159669.06 
Colectiv: Gabriel Jugănaru - responsabil, Sorin Ailincăi, 
Aurel Stănică ( ICEM Tulcea) 

Suprafaţa afectată de construirea Autogării Babadag se află 
în imediata apropiere a Geamiei Ali Gazi Paşa, monument 
arhitectonic d in sec. XVI , despre a cărei importanţă in epocă 
aflăm de la cronicarul Evliya Celebi: Geamia lui Ali Paşa e 
aşezată in târg . . .  are robinete pentru spălare rituală. Sunt in total 
40 de guri curgătoare. Are trei medresele, 20 de şcoli pentru 
copii şi 8 hanuri. 

Cercetările arheologice din curtea geamiei conduse de Ioan 
Vasiliu între 1 99 1 - 1993 au evidenţiat o situaţie arheologică 
complexă, dispusă pe mai multe niveluri de locuire de la 
începutul epocii medievale până în epocă modernă1 • 

Cunoscând situaţia arheologică din zona centrală a oraşului 
Babadag, ICEM Tulcea a încheiat un contract de cercetare 
arheologică preventivă cu S.C. Trace Trans Corporation S.R.l. , 
care a cumpărat respectivul teren destinat construirii autogării. 

Primele investigaţii de teren au ajuns la concluzia că 
suprafaţa în discuţie a fost afectată deja recent de săparea unei 
fundaţii , care a fost transformată ulterior în groapă de gunoi. 
Având in vedere această situaţie, săpătura arheologică a fost 
plasată într-un spaţiu ce părea mai puţin afectat. Astfel, pentru o 
sondare cât mai eficientă, am trasat o sectiune de 20x3 m 
orientată E-V, amplasată in extremitatea sudică a perimetrului 
afectat. 

După cum am anticipat, primul nivel arheologic datează din 
ultimul deceniu al sec. XX, fiind reprezentat de gunoiul 
contemporan ce a umplut groapa de fundaţie şi care pe alocuri 
depăşeşte 1 ,5 m grosime. Urmează un nivel de culoare maroniu 
închis cu pigmenţi cărămizii ce provin de la mici fragmente de 
olană sau cărămidă, care este împă�it în două etape de către 
trei platforme de culoare cărămizie care apar în profilul nordic al 
săpăturii. 

Din stratul superior am recoltat puţine fragmente ceramice 
smălţuite la interior. Culorile smalţului variază de la nuanţe de 

61 

maro, verde şi galben, la combinaţii de verde-galben-maro, 
crem-maro, verde-maro. 

Au putut fi identificate următoarele forme: castroane, farfurii 

adânci oale cu toartă, ulcioare cu cioc de scurgere, fragmente 
de sfeŞnice, un fragment de cahlă, 6 fragmente de la farfurii de 
portelan. '

între carourile 8 şi 9 a fost identificată o aglomeraţie de 
pietre legate cu mortar, a căror prezenţă se poate lega de 
constructia modernă contemorană (probabil beciul case1), 
traseul �cesteia fiind acelaşi cu al unui zid care încă se 
păstrează. De altfel în extremitatea vestică nu am descoperit 
decât câteva fragmente ceramice. 

Nivelul delimitat în partea superioară de platforme are 
aceeaşi consistenţă iar materialul constă în numeroase pipe 
fragmentare. Acestea sunt lucrate în tipare din pastă de culoare 
roşie, maronie sau albă şi pot fi datate în sec. XVI I I-XIX. 

La adâncimea de -2,5 m fată de actualul nivel de călcare în 
spaţiul încadrat de carourile 1 -S am identificat o aglomeraţie de 
dale de piatră aşezate direct pe sol, care din păcate nu se 
verifică în nici unul dintre profila. Săpătura nu a mai putut 
continua sub acest nivel din cauza pânzei freatice care a inundat 
sectiunea. '

situaţia arheologică întâlnită este total diferită de cea din 
curtea Geamiei, ceea ce indică intervenţii repetate aici din sec . 
XVI I I  până în prezent. 

Note: 
1 .  1. Vasi liu ,  Ştiri istorice şi date arheologice referitoare la oraşul 
Babadag in evul mediu, Peuce 1 2, 1 996, p. 1 95-224. 

40. Baia, corn. Baia, jud. Tulcea 
Punct: Staţia de epurare 
Cod sit: 159794.03 
Colectiv: Darei Paraschiv (ICEM Tulcea) 

În perioada aprilie-mai 2004 am efectuat cercetări 
arheologice de salvare la limita de SE a localităţii Baia, în 
punctul "Staţia de epurare". Acestea au fost prilejuite de 
descoperirea fortuită a două do/ia de epocă romană târzie , în 
timpul săpăturilor la fundaţiile obiectivului amintit, care este 
orientat N-S - E-V şi are laturile de 22, respectiv 9,4 m. 
Săpătura pentru fundaţii depăşeşte cu 1 m fiecare latură a 
construcţiei, deci aceasta are 24x1 1 ,4 m. Subliniem faptul că în 
zona respectivă nu fuseseră identificate vestigii arheologice 
până în prezent. 

Primul dolium a apărut la adâncimea de cea. -0,7 m, in colţu l 
de SE al săpăturii pentru fundaţiile construcţiei, mai exact la 2,5 
m de latura estică şi la 3,8 m de cea sudică. Deoarece săpătura 
se efectua cu un utilaj, acestuia i-a fost spartă o mică po�iune 
din gură. Dimensiunile piesei sunt următoarele: înăltime 1 66 cm; 
diametru exterior gât -63 cm; diametru interior ' gât 38 cm; 
diametru maxim 1 38 cm; diametru bază 0, 1 8  m. 

Al doilea dolium a apărut la adâncimea de -0,75 m, la 4 m S 
de primul, chiar in profilul sudic al săpăturii pentru fundaţii. 
Acesta are următoarele dimensiuni: înălţime 1 ,41 m; diametru 
exterior gât 0,62 m; diametru interior gât 0 ,36-3,85 m; diametru 
maxim 1 ,22 m; diametru bază O, 1 4  m. 

în profilul săpăturii pentru sta�a de epurare şi in pământul 
excavat nu au fost observate urme arheologice. 
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Pentru identificarea unor eventuale alte vestigii, am trasat, la 1 m S de groapa pentru fundaţie, o secţiune V-E, cu 

dimensiunile de 7x3 m (S 1 ) ;  latura de S a acesteia ajungea la 
marginea unui drum comunal. La adâncimea de -0,5 m au fost 
descoperite câteva mici fragmente de amfore, farfurii şi vase de 
bucătărie locale caracteristice sec. I I-IV p. Chr şi o buză de 
amforă "morcov", datată între mijlocul sec. IV şi începutul sec. V, 
iar la -0,8 m a apărut solul viu .  În profilul de S al secţiuni i , la 
aceeaşi adâncime a apărut un alt dolium. Ultimul vas se situează 
la 4,2 m S de cel de-al doilea. Dimensiunile dolium-ului nr. 3 
sunt: înăl�me 1 ,6 m; diametru exterior gât 0,75 m; diametru 
interior gât 0,45 m; diametru maxim 1 ,42 m; diametru bază 0,2 
m. 

La 1 m E de S 1 şi de groapa pentru fundaţie am trasat o altă 
secţiune (S2), orientată N-S, cu dimensiunile de 7x3 m. 
Săpătura s-a efectuat până la adâncimea de -0,8 m, adâncime la 
care a apărut solul viu, însă a fost descoperit doar un mic 
fragment de la o amforă L R 2. 

În zonă au fost efectuate mai multe periegheze, însă nu au 
fost identificate urmele vreunei aşezări. 

41 . Baziaş, corn. Socol, jud. Caraş-Severin 
Punct: Mănăstirea Baziaş 
Cod sit: 54 127.01 
Colectiv: Dumitru Ţeicu (MBM Reşiţa) 

Cercetările de arheologie medievală de la Mănăstirea Baziaş 
s-au derulat în perioada 1 2  iulie-5 august 2004, finanţate, în 
parte, de MCC, cât şi de MBM Reşiţa. Investigaţiile din acest an 
continuă cercetarea arheologică începută la acest obiectiv in 
anul 2002. Ele se înscriu într-un program amplu, care vizează 
identificarea şi cercetarea celor peste 20 de mănăstiri ortodoxe 
medievale bănătene. 

Tradiţia loca
.
lă, preluată încă de la finele veacului al XVII I-lea 

de istoriografia sârbă, atribuia fondarea Mănăstirii Baziaş de 
către Sava Nemanici în anul 1 225. Istoriografia pozitivistă 
·maghiară şi sârbă, prin Szentklâray Jena şi respectiv llarion 
Zeremski au preluat şi au conferit o certitudine istorică absolută 
acestei traditii. 

Deftereh� otomane din anii 1 569-1 579 au consemnat 
aşezământul de la Baziaş cu hramul Sfântu Ilie. Ele aduc astfel 
pentru întâia oară în conul de lumină al istoriei această 
mănăstire bănăteană. Săpăturile arheologice au vizat cercetarea 
exhaustivă a zonei de N a mănăstirii, pa�ial a laturii de sud iar 
accesul în interiorul bisericii şi cercetarea ei ne-au fost interzise 
abuziv de către călugărul sârb Dositei (Dane Radoicici). 

Suprafaţa 3, notată în plan SJ, a avut următo
_
arele 

caracteristici: 7 ,5x5 m, suprafaţa 4, notată in plan S4, masura 
5x5 m, ambele fiind amplasate pe spaţiul nordic al bisericii. 
Suprafata 3 şi 4, împreună cu cele două secţiuni din anul 2002, 
notate î� plan S1 şi S2 asigură o cercetare exhaustivă a zonei 
nordice din preajma monumentului. Suprafaţa 5, notată in plan 
Ss măsura 6x3 m. Suprafaţa cercetată, însemnată pe spaţiul 
nordic, măsoară 77,5 m in timp ce la S de biserică s-au săpat 1 8  
m2. 
Necropola medievală din jurul bisericii mănăstirii 

Obiectivul principal al cercetărilor de la Baziaş 1-a constituit 
necropola amenajată in jurul bisericii mănăstirii, identificată in 
anul 2002 şi din care au fost cercetate 14 morminte. Au fost 
identificate în cursul săpăturilor din anul 2004 încă 1 7  morminte, 

62 

în stadiul actual din necropolă se cunosc un număr de 30 de morminte. 
Mormintele identificate în jurul bisericii au avut un inventar 

funerar extrem de modest, care se reduce la cele trei monede 
depuse ca obol funerar la morminte. 

Se remarcă de asemenea, prezenţa unor morminte de temei 
şi copii inhumaţi în jurul bisericii. O situaţie asemănătoare s-a 
constatat la biserica Mănăstirii Cusici, de pe Valea Nerei. 
Înmormântarea laicilor in preajma bisericii mănăstirii conferă, din 
această perspectivă, aspectul unei biserici parohiale. Cercetările 
de la biserica mănăstirii Sirinia şi Zlatiţa n-au identificat 
inmormântări în jurul bisericilor. 
Locuirea romană târzie 

Au fost surprinse în S3 urme de locuire şi un cuptor amenajat 
în pământ. Cuptorul a avut un diametru de 0,9 m, de la care s-a 
surprins vatra şi o parte din conturul pereţilor. 

Cercetările de arheologie medievală de la Mănăstirea 
Baziaş au evidenţiat existenţa unui triconc, ridicat după anul 
1 400, care a suferit o redimensionate prin adăugarea unui turn 
clopotniţă la inceputul veacului al XVIII-lea. Zona nordică a 
bisericii a fost cercetată exhaustiv în timp ce spaţiul de la sudul 
bisericii a fost cercetat pa�ial. Cele 30 de morminte au un 
inventar funerar modest şi aduc puţine jaloane cronologica 
pentru datarea monumentului. 

42. Bălţata, corn. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău 
Punct: La Moviliţă (Între Bălţaţi) 
Cod sit: 23733. 01 
Colectiv: Nicolae Ursulescu - responsabil (UAIC laşi) , 
Lăcrămioara Stratulat, Lăcrămioara-Eiena lstina, Felix
Adrian Tencariu (CMIA Bacău) 

Cercetările arheologice s-au efectuat în perioada 1 9  iulie-07 
august 2004 in satul Bălţata, comuna Sărata. jud. Bacău, 
punctul La Moviliţă/Între Bălţaţi, în apropierea pârâului Bălţaţi. 
Pe locul unde a fost amplasată aşezarea acum sunt terenuri 
agricole. Cercetările s-au efectuat in acest an pe proprietăţile lui 
Chiper Ion şi Moldovanu Lucica. 

În anul 2003, eleva Şenchea Crina Elena a adus la muzeu 
câteva fragmente ceramice descoperite în punctul La Moviliţă, 
punct situat în marginea nord-vestică a satului Bălţata. Moviliţa 
care se aftă la ENE de zona cu resturi ceramice are o altitudine 
absolută de 265,5 m. Aceste resturi ceramice, precum şi altele, 
recoltate in urma perieghezelor efectuate de arheologi ai 
Complexului Muzeal " lulian Antonescu" au fost atribuite fazei AB 
a culturii eneolitice târzii Cucuteni, precum şi perioadei dacice 
clasice, sec. 1 a. Chr-1 p. Chr. Larga răspândire şi numărul mare 
al materialelor ceramice de la suprafaţă au condus la ideea 
existenţei unei aşezări cucuteniene pe acest loc şi, implicit, la 
necesitatea efectuării unor sondaje arheologice. 

Perioada de desfăşurare a săpăturilor a fost 1 9  iulie-? 
august 2004. Buna desfăşurare a lucrărilor a fost asigurată de 
colectivul enumerat mai sus şi de un număr de 29 de zilieri, 
studenti ai Facultătii de Litere, sectia Istorie-Limbi Străine, 
Univer�itatea Bacău

· 
care au efectuat pe acest şantier practica 

de specialitate. 
in functie de forma de relief (o terasă) şi de regimul de 

proprietate 
'
a terenurilor, s-a hotărât trasarea a două secţiuni 

perpendiculare, avându-se în vedere eventuala surprindere a 
marginii şi a unei stratigrafii verticale cât mai corecte ale 
aşezării. Astfel, s-au trasat SI (lungime = 20 m, lăţime = 2 m), 
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orientat NNE-SSV şi Sll (lungime = 1 6  m, lăţime = 2 m), cu 
orientarea VNV-ESE. Lucrările au fost, din păcate, ingreunate 
considerabil de ploile consistente şi de lungă durată care au avut 
loc de-a lungul intregii perioade de săpături. Cu toate ace�te�, s� 
au reuşit exploatarea integrală a celor două secţ1un1 ŞI 
desprinderea unor concluzii privind po.tenţialul arhe

_
ologic �1 

terenului. Din păcate, cel puţin pe po�1unea sondata de no1, 
aşezarea pare să fi fost distrusă de lucrările de ameliorare a 
terenurilor agricole (nivelări-terasări, arat la mare adâncime), 
efectuate cu precădere in deceniile de după cel de-al doilea 
război mondial. Această distrugere este evidentă, atât din 
prezenţa materialelor arheologice numai in nivelul arabil , cât şi 
din stratigrafia verticală, care se prezintă in felul următor: 
- un prim nivel, cel arabil (de culoare negricioasă), care variază 
între 0,2-0,4 m, şi despre care credem că înglobează şi nivelul 
de cultură cucutenian; 
- un nivel intermediar (0, 1 5-0,4 m), de culoare galben murdar, 
cu puţine resturi arheologice; 
- nivelul de sol steril din punct de vedere arheologic, de culoare 
galbenă. 

După cum am precizat, majoritatea materialelor (ceramică, 
oase, unelte de piatră şi silex) au apărut in nivelul superior, cel 
arabil, deci până la aprox. -0,4 m de suprafaţă, după care s-au 
rărit, până la dispariţie. O concentrare m�i mare de material s-a 
observat in Sl l ,  aprox. între metrii 1 2- 15 .  In nivelul intermediar s
a observat, atât in profi l , cât şi pe plan , existenţa unei gropi 
(Gr1 ), foarte probabil cucuteniană. Ea a putut fi observată pe 
profil la adâncimea de -0,25 m de suprafată, dar nu putem şti de 
unde a fost săpată din cauza distrugerii �ivelului cucutenian. În 
plan, ea a fost clar delimitată la adâncimea de -0,55 m, unde 
avea dimensiunile de 1 ,7x1 ,4 m, cu axul lung orientat aprox. NE
SV. În umplutura sa au fost descoperite fragmente ceramice, 
oase, câteva pietre, un trecător de râşniţă, precum şi urme (sub 
forma unor pete) dintr-o humă gri-verzuie şi oxizi de fier (roşu), 
provenite probabil în urma unor descompuneri de materiale 
organice. 

Din analiza materialelor ceramice rezultate in urma 
săpăturilor, dintre care o mică parte păstrează urme de pictură, 
ni s-a confirmat părerea iniţială, potrivit căreia aşezarea ar fi 
apa�inut fazei AB a culturii Cucuteni. Intenţionăm, după 
terminarea recoltării porumbului , efectuarea unei noi secţiuni la 
aprox. 1 00 m SSV, în prelungirea SI, pentru a observa dacă 
aşezarea a fost distrusă in intregime şi dacă este necesară 
continuarea cercetărilor. 

43. Bărăbanţ, mun. Alba Iulia, jud. Alba 
Punct: La Fermă 
Cod sit: 1035.03 
Colectiv: Iuliu Paul - responsabil, Mihai Gligor; Cristian 
Florescu, Paula Mazăre, Călin Şuteu, Marius Breazu, 
Tudor Borşan (Univ. Alba Iul ia - lAS) 

La intrarea în Alba Iulia, pe partea stângă a şoselei Alba 
lulia-Ciuj-Napoca, în imediata apropiere a podului rutier pe sub 
care trece calea ferată Alba lul ia-Ziatna. 

Obiectivul cercetării - descărcarea de sarcină arheologică a 
unei suprafeţe de aprox. 2200 m2, pe care SC Impuls Oii SRL 
are în proiect construirea "Sediu firmă, spaţii producţie şi 
po�ionare consumabile auto". 

Din arealul înconjurător provin materiale arheologice 
neolitice descoperite cu ocazia construirii căii ferate Alba I ulia-
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Zlatna, precum şi a şoselei de centură. În imediata apropiere au 
mai fost efectuate cercetări arheologice in anul 20031. 

Pentru acest şantier arheologic s-au folosit metode şi tehnici 
moderne, interdisciplinare. S-a realizat mai întâ� ridicarea 
topografică2 şi s-a asigurarea suportului topogra.flc necesar 
prospecţiunilor arheogeofizice şi lucrăril?r arheologice. �u fost 
trasate cu ajutorul staţiei totale 1 1  sondaJe de control strabgrafic, 
dispuse astfel încât să acopere intreaga suprafaţă afectată de 
proiect. După efectuarea prospecţiilor magnetometrice3, ce nu 
au scos in evidenţă anomalii magnetice, ce ar putea fi 
interpretate ca fiind de interes arheologic - au fost executate 7 
sondaje cu dimensiunile de 2x2 m. 

Stratigrafia, rezultată in urma săpăturilor, este următoarea: 
-0-0,25 (0,35) m - nivel vegetal negru-cenuşiu; 
-0,25 (0,35)-0,6 (0,65) m - nivel cu pământ negru-cenuşiu, fără 
materiale sau urme antropice; 
-0,6 (0,65)-1 (1 , 1 )  m - nivel cu pământ negru, argilos, extrem de 
tare, de factură turboasă, fără materiale; 
- sub acest nivel apare sterilul arheologic, de culoare cafeniu
gălbui, argilos. 

Cercetările arheologice, realizate prin prospecţii 
arheogeofizice şi sondaje de control stratigrafic, au relevat clar 
absenţa unui strat de depuneri antropice antice. Din sondajele 
efectuate, precum şi din periegheze, nu au fost depistate 
artefacte arheologice. 

Note: 
1 .  1 . Paul, C. Florescu, P. Mazăre, T. Borşan, C. Şuteu, G. T. 
Rustoiu, Raport asupra săpăturilor de eliberare de sarcină 
istorică efectuate la Alba lulia-Lukoil, în CCA 2004, p. 38-39. 
2. Operaţiunile de culegere a datelor şi prelucrarea lor, precum 
şi intocmirea planului de situaţie cu dispunerea unităţilor de 
cercetare, au fost efectuate de către Tudor Borşan şi Marius 
Breazu de la Compartimentul Topografic al Institutului de 
Arheologie Sistemică. 
3. Cercetarea arheogeofizică prin metoda magnetometriei a fost 
realizată de către Călin Şuteu, de la Laboratorul de Arheometrie 
al Institutului de Arheologie Sistemică 

Resume: 
La recherche archeologique du site archeologique d'Aiba 

lul ia-Bărăbanţ "La fermă" s'est deroulee sous la forme d'une 
fouille arcMologique preventive. 

Du terrain environnant proviennent des materiaux 
archeologiques neolithiques trouves a l'occasion de la 
construction de la voie ferree Alba lulia-Ziatna, et aussi de la 
route de ceinture. Dans le proche voisinage ont ete aussi 
effectuees des recherches archeologiques dans l'annee 2003. 

En ce qui concerne les techn iques de recherche utilisees, 
tout d'abord on a realise le leve topographique pour obtenir les 
donnees necessaires aux prospections arheogeophisiques et 
aux travaux archeologiques. On a trace â l'aide de la station 
totale, 1 1  sondages stratigraphiques, disposes pour couvrir tout 
l'espace affecte par le projet. Apres la realisation des 
prospections magnetometriques - qui n'ont fait pas ressortir des 
anomalies magnetiques qui pourraient âtre interpretees comme 
des problemes d'interet archeologique - ont ete executes 7 
sondages dont les dimensions sont 0,02x0,02 m. 

Les recherches archeologiques, realisees par des 
prospections et des sondages arheogeophisiques de contrâle 
stratigraphique, ont clairement releva l'absence d'une couche 
de sediments anthropiques antiques. Les sondages effectues et 
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les recherches de surface, n 'ont pas releve des artefacts 
archeologiques. 

44. Bâzdâna, corn. Calopăr, jud. Dolj 
Punct: La Cetate 
Cod sit: 71484. 02 
Colectiv: Vlad V. Zirra - responsabil, Despina Măgureanu 
(IAB), Alexandru Bratu (Arhivele Statului Târgu Jiu), Dorel 
Bondoc (MO Craiova) 

În campania din anul 2004 s-au făcut săpături în două 
sectoare ale aşezării din punctul "La Cetate", anume la fortificatia 
cu cărămizi arse (SXI I I/2004) cât şi la fortificaţia cu val şi şant de 
la lif!Jita vestică a terasei estice (SXII I/2004 şi SXIV/2004) . · 

In zona zidului de cărămizi arse, SXI I I  a ocupat zona 
cuprinsă între SVI I/2000 şi SVII I/2001 . Ea are forma aprox. a 
unui trapez cu următoarele dimensiuni: lungime (V) = 12,2 m, 
lungime (E) 11  ,4 m, lăţime (N) = 4,8 m, lăţime (S) = 3,5 m; 
Suprafaţa ocupată de această secţiune, pe pământul 
proprietarului Ruiu Ana, epuizează practic zonele unde se pot 
deschide săpături pe traseul fortificaţiei cu cărămizi arse. Restul 
traseului este suprapus de vii ale localnicilor care nu se învoiesc 
pentru o cedare temporară a folosinţei pământurilor pe care le 
deţin. Scopul săpăturii a fost acela de a observa drumul zidului 
de cărămidă arsă între secţiunile mai vechi amintite anterior, cât 
şi căutarea eventualelor complexe anterioare sau ulterioare 
ridicării zidului, potrivit deductiilor posibile din trecut. 

in zona fortificaţiei cu val
' 
şi şanţ de la limita vestică a terasei 

estice am căutat cu precădere verificarea existenţei unui 
complex de mari dimensiuni, cu cenuşă, cărbune şi bunuri lăsate 
pe loc, potrivit observaţiilor făcute în trecut în secţiunile care au 
traversat fortificaţia respectivă (SXI I şi SXIV/2004). 

Săpăturile arheologice sistematice de la Bâzdâna-Calopăr 
au fost in iţiate cu 20 de ani în urmă de C. M. Tătulea, decedat 
între timp. Este vorba de o aşezare fortificată cu două centuri de 
apărare, foarte probabil nesincrone, care atrage interesul asupra 
sa din următoarele considerente: 
- depunerile arheologice rezultate în urma locuirii preistorice sunt 
consistente şi provin din următoarele perioade - epoca bronzului 
(cultura Coţofeni); -epocă geto-dacică timpurie (sec. IV- I I I  a. 
Chr); -epocă geto-dacică "clasică" (sec. 1 1  a. Chr-1 p. Chr). Cel 
puţin pentru epocă geto-dacică timpurie astfel de monumente 
sunt parţial cunoscute, iar fortificaţia de cărămizi arse a fost 
erijată în această perioadă. 
- prezenţa şi modalitatea de construcţie a fortificaţiilor, între care 
se detaşează cea compusă din cărămizi. intre altele, începând 
cu campania din anul 2000 au ieşit la iveală limpede elemente 
de substructie ale acestei fortificatii, constând din pari (s-au 
păstrat doar 

'
urmele lor), dispuşi verti

'
cal şi orizontal şi oblic. 

- analogiile existente cu o altă aşezare de acelaşi tip din Dolj 
(Coţofenii din Dos). 

Descriere tehnică: SXII I/2004 (dimensiunile au fost arătate 
mai sus); SXI I/2004 ( 14x4 m) şi SXIV/2004 (7x2 m). SXII I/2004 a 
căutat vestigiile zidului de cărămidă arsă, in partea sa sudică, 
interceptând şi resturile de locuire anterioare şi ulterioare 
acestuia. Dacă in privinţa paramentelor şi emplectonului de la 
zid situatia întâlnită este destul de bulversată, lăsând în sine o 
imagine destul de neclară şi dificil interpretabilă, in caz că s-ar 
face abstracţie de experienţa dobândită în anii anteriori in zone 
cu vestigii mai bine conservata, s-a putut observa un mare 
complex caracterizat de materiale ceramice şi osteologice 
amestecate cu cenuşă şi cărbune. Cel puţin o parte consistentă 
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a complexul respectiv ar putea fi interpretată ca rezultat al 
c:r:m?�iei de începere a construcţiei marii fortificatii de 
caramida. · 

În SXII!�004 a fost urmărită partea dinspre şanţul de apărare 
a fortificaţiei de pământ cu val şi palisadă. Sub colmatarea 
�ezul��tă din erodarea construcţiei de-a lungul veacurilor a fost 
�dentlflcat un �It complex de mari dimensiuni - întins pe aproape 
mtreaga lungime a şanţului respectiv - continând obiecte de 
ceramică, piese de metal, oase de animal� amestecate cu 
cenuşă şi cărbune in cantitate mai mică decât in complexul din 
SXI I I/2004. Acest complex pare a fi apărut în conditii 
asemănătoare cu cel din SXII I/2004, adică in legătură cu ritual�! 
de f�ndare a fortificaţiei amintite, foarte probabil cu puţină vreme 
ultenoară celei cu cărămizi, din care o parte din materialul de 
construcţie (cărămizile arse) au fost prelevate intentionat pentru 
a fi refolosite in ridicarea noului obstacol defensiv. 

' 

În SXIV/2004, perpendiculară pe latura nordică a SXI I/2004, 
a fost observat un nivel de cenuşă şi cărbune, cu putin material 
ceramic getic, eventual de pus in legătură cu 

'
complexul 

menţionat în secţiunea alăturată. 
Planşa 5. 

45. Beclean, jud. Bistrita-Năsăud 
Punct: Dealul Bileag 

' 

Cod sit: 32492. 01 
Colectiv: Gelu Florea - responsabil , Liliana Daniela Suciu 
(UBB Cluj), Lucian Dan Vaida (MG Năsăud), Floarea 
Vaida (Liceul Agricol Beclean) 

Fortificaţia de la Beclean pe Someş, "Dealul Bileag'', se afiă 
pe înălţimea menţionată (alt. absolută 351 m), pe malul nordic al 
răului in dreptul oraşului pomenit; ea a fost identificată în urma 
unei periegheze in 1 998. Cercetările au vizat până in prezent, 
elementele de fortificaţie precum şi terasa 1, cea afiată sub 
platoul superior. 

În anul 2004 cercetarea sistematică a continuat obiectivele 
avute în vedere in anii anteriori - conturarea unei imagini cât 
mai clare a succesiunii nivelelor de ocupare a sitului, densitatea 
şi caracterul locuirii. 

A fost epuizată Sl l l/2002, rămasă neterminată cu doi ani 
înainte (în 2003 nu s-au efectuat săpături), in care au fost 
identificate clar cele două nivele dacice deja cunoscute şi un 
prim nivel (cel mai vechi), existenţa căruia doar o bănuiam. 
Acestuia ii aparţin două gropi (G1 şi G3/2004), din care au fost 
recoltate fragmente ceramice şi oase de animale - materiale, 
care se afiă in curs de cercetare. 

Casetele CI şi Cl l/2004 au fost trasate pentru a permite 
golirea unor complexe identificate deja în anii anteriori (G3/2002 
- cea în care a fost descoperită, printre altele, şi brăţara spiralică 
de alamă, şi, respectiv, o platformă de lespezi de gresie). 

Au fost recoltate din complexele cercetate şi din nivelele 
arheologice un număr mare de fragmente ceramice, oase de 
animale, un fragment de brăţară din sticlă albastră, un cosor de 
fier şi o manetă locală. Materialele se afiă depozitate la MG 
Năsăud. 

Şi pe viitor cercetarea se va concentra pe terasele aflate în 
interiorul elementelor de fortificaţie şi va viza încă o verificare a 
acestora pentru a avea o imagine clară a succesiuni i refacerilor 
în raport cu stratigrafia din interior. De asemenea, prin 
deschiderea unei suprafeţe peste zidul de pământ şi lemn, vom 
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încerca să obţinem date suplimentare despre modul de 
construcţie al acestuia. 

Bibliografie: 
G. Florea, L. Vaida, L. Suciu, Fortificaţiile dacice din nord-estul 
Transilvaniei (un stadiu al cercetărilor), lstros 1 O, 2000, p. 221 -
226. 

Abstract: 
The late lron Age (Dacian) hill fort from Beclean (Bistriţa

Năsăud county, on the river Someş) is being excavated since its 
identilication during a field survey in 1 998. In 2004 (after one 
year break) we resumed the excavation of a trench initialised in 
2002, and also two more small trenches which were meant to 
unearth structures already identified (pits, post holes). The 
results confirmed the existence of three stages of occupation of 
the hil l fort, the first one dating back, at least, to the middle of the 
2nd century B.C., and also the high density of the structures that 
were built on the first terrace, just behind the inner rampart, 
during the next two stages of occupation (pits, stones, platforms, 
pottery, animal bones, fragments of wattle walls). 

46. Blejoi, corn. Blejoi, jud. Prahova 
Cod sit: 130687.01 
Colectiv: Dan Lichardopol - responsabil, Eugen Paveleţ, 
Alin Frânculeasa, Marinela Peneş, Bogdan Ciupercă, 
Claudia Dumitrescu , Andrei Gheorghievici (MJIA Prahova) 

Cercetările din acest complex arheologic de tip funerar, s-au 
desfăşurat în perioada 2.08.2004-31 .8.2004, conform 
Autorizaţiei de săpătură arheologică preventi'tă, nr. 1 59/2004, 
emisă de MCC, Direcţia Monumente Istorice şi Muzee. 

Turnului, amplasat pe terenul proprietatea S.C. MOBEL 
AUTO S.R.L. , este situat pe raza comunei Blejoi, jud. Prahova, 
la E de DN 1 (Bucureşti-Braşov), în dreptul km 66, la 6 km N de 
oraşul Ploieşti, în zona de câmpie de la poalele dealurilor 
subcarpatice. Finanţarea lucrărilor a fost asigurată de S.C. 
MOBEL AUTO S.R.L. , Ploieşti. 

Cercetarea arheologică preventivă a fost necesară deoarece 
societatea comercială care este proprietara terenului 
intenţionează să construiască, în imediata vecinătate a 
tumulului, un magazin destinat comercializării autoturismelor. 
Turnului urma să fie afectat prin trasarea unui drum de acces şi 
construirea unei zone destinate expunerii autoturismelor. 

Obiectivele cercetării au fost următoarele: 
- stabilirea dimensiunilor turnului 
- cercetarea mormântului (mormintelor) care existau în tumul 
- stabilirea stratigrafiei tumulului şi a etapelor în care a fost 
înălţat acesta 
- obţinerea a cât mai multe date cu privire la ritul de 
înmormântare 
- datarea complexului funerar 

Metoda de cercetare a fost adaptată situapei existente pe 
teren şi necesită�i de a descărca terenul de sarcină arheologică 
într-un timp relativ scurt. Ţinând seama de faptUl că trebuia 
excavată o cantitate impresionantă de pământ am optat pentru 
săparea tumulului cu mijloace mecanizate, în cererea de solicitare 
a autorizapei de săpătură fiind specificată această inten�e. 
Lucrările de taluzare a martorilor stratigrafici şi de răzuială a 
grundis-ului au fost executate manual. 
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Pentru a avea un control stratigrafic cât mai riguros cu 
putinţă şi pentru a putea stabili ? imensi�nile . şi st�uctura 
tumulului, am prevăzut realizarea a tre1 marton strat1gr�fic1. 

Primul dintre martorii stratigrafici, numit de no1 martorul 
magistral, a fost trasat aprox. pe centrul tumulului, u�mărindu-se 
obţinerea profilului zonei celei mai înalte a aces.tUia. Martorul 
stratigrafic magistral, gros de 0,8 m, a avut onentarea VNV 
330° -ESE 1 20° , aprox. paralel cu DN 1 ,  fiind amplasat la 32 m 
de fatada clădiri S.C. MOBEL AUTO S.R.L. 

Al doilea martor, numit de noi martorul estic, a fost trasat 
paralel cu primul, la distanţă de 8,5 m de acesta. Al treilea 
martor, numit de noi martorul vestic, a fost trasat paralel cu 
martorul central, la 6 m de acesta. Martorii stratigrafici - estic şi 
vestic - au avut grosimea de 0,5 m. 

Deocvece cercetarea tumulului a fost făcută cu utilaje 
mecanizate nu am putut trasa martori stratigrafici dispuşi " În 
cruce", însă prin trasarea celor trei martori stratigrafici am reuşit 
să stabilim diametru! tumulului şi evident să facem observaţii 
stratigrafice care să ne conducă spre stabilirea corectă a 
modului şi etapelor în Gare s-a făcut înălţarea acestei amenajări 
de tip funerar. 

Mentionăm că măsurătorile au fost făcute având ca reper un 
punct o. '  amplasat la cota maximă a movilei, aprox. în centrul 
acesteia. 

Observatiile făcute, înainte de începerea cercetării propriu
zise, au condus la stabilirea unor dimensiuni ale monumentului 
funerar care s-au dovedit a fi diferenţiate faţă de cele oferite de 
observaţiile stratigrafice şi planimetrice ulterioare. Măsurătorile 
iniţiale indicau un diametru maxim de cea. 50 m şi o înălţime de 
1 ,9 m. 

Dimensiunile reale ale tumulului sunt însă de 25,7 m 
diametru! maxim şi 1 ,65 m înălţime de la nivelul de la care a 
început construcţia ringului din jurul defunctului. Diferenţele sunt 
constituite din depuneri vegetale, eoliene etc. cu grosimi de cea. 
0,2 m în vârful movilei, ajungând până la 1 ,5 m în ariile 
periferice, datorită lucrărilor agricole cu efecte de nivelare a 
terenului, prin deplasarea pământului spre poalele tumulului. .în 
solul purtat a fost surprinsă prezenţa unor fragmente ceramice 
contemporane, ceramică, obiecte de plastic etc. 

După săparea tumulului şi realizarea profilelor stratigrafice 
am putut constata următoarea situaţie arheologică, prezentată 
aici succint: 
- turnului a fost înălţat pentru a acoperi un singur individ. 
- înainte de depunerea defunctului a fost amenajat un "ring", de 
formă circulară, din pietriş amestecat cu nisip, având diametru! 
maxim la exterior de 4,9 m şi diametru! maxim la interior de 2,7 m, 
înalt de 0,2-0,35 m. 
- defunctul a fost aşezat pe un "paf' de pietriş gros de cea. 0,04-
0,06 m. Nu a fost făcută groapă pentru inhumare. Corpul 
neînsuflept a fost aşezat în zona sud-vestică a ringului, în poziţie 
ghemuit pe partea dreaptă, cu capul orientat pe direcţia SSV 1 95° 
şi picioarele spre NNE 1 5° .  
- după amenajarea ringului şi depunerea defunctului a fost 
începută înălţarea tumulului, mai întâi prin acoperirea cu pământ 
a corpului uman şi ringului - pământul aşezat peste mormânt a 
fost luat din zonele învecinate tumulului. Am observat două 
etape de depunere. În prima etapă de depunere a pământului s
a urmărit acoperirea ringului care îngloba şi corpul decedatului. 
A fost depus un nivel de pământ a cărui înălţime maximă este de 
1 m şi diametru! de cea. 12 m. Probabil că această activitate a 
fost făcută în perioada de timp imediat următoare depunerii 
corpului neînsufleţit. Peste acest "nucleu" al tumulului, a fost 
depus pământ, până la înălţimea de 1 ,65 m. şi diametru! maxim 
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de 25,7 m. La acoperirea "nucleului" depunerea s-a făcut cu 
precădere in aria sudică a movilei, astfel că, in final, mormântul 
era plasat uşor excentric faţă de amplasamentul monumentului 
funerar. 

Putem afirma cu certitudine că înălţarea ultimei părti a 
tumulului a fost făcută pe durată mai mare de timp, deoa�ece 
cantitatea de pământ dislocată şi adusă pentru înălţarea tumulului 
a fost mare, fapt ce a presupus un efort fizic şi logistic considerabil. 
Pământul din care a fost înălţat turnului are culoarea maroniu 
închis şi este amestecat cu pietriş. 

La acelaşi nivel cu mormântul, in imediata vecinătate a ringului, 
la 3,5 m SSV de acesta, au fost descoperite urme ale unor activităti 
umane databile in a�aşi perioadă cu amenajarea tumulului. A fo;t 
descoperită o mandiblilă ce provine de la un animal ierbivor de talie 
mare, urme de arsură şi mai multe fragmente ceramice. Două dintre 
fragmentele ceramice sunt decorate, unul cu barbotină organizată 
paralel şi celălalt cu un brâu decorat cu crestături verticale. Pasta 
ceramică din care sunt lucrate fragmentele cerarnice este de calitate 
medie şi este amestecată cu nisip, pietricele şi mică. Aceste 
fragmente aparţin epocii in care a fost ridicat monumentul funerar. 

Defunctul a fost depus pe spate, cu picioarele şi mâinile 
îndoite moderat spre partea dreaptă, cu capul orientat pe direcţia 
SSV 1 95° şi picioarele spre NNE 1 5° .  Scheletul a fost descoperit 
integral in conexiune anatomică. Spatele şi coloana nu erau 
îndoite. Braţul stâng suprapunea braţul drept, iar palmele 
ambelor braţe au fost poziţionate in dreptul feţei. Unghiul format 
intre trunchi şi humerusul braţului stâng este de aprox. 45° , iar 
unghiul format intre trunchi şi humerusul braţului drept este de 
aprox. 40° .  De asemenea, s-a putut observa că, în cazul braţului 
stâng, unghiul format de humerus şi oasele antebraţului este de 
90°, iar în cazul braţului drept acelaşi unghi este de aprox. 80° . 

Picioarele sunt îndoite moderat, femurele formând cu bazinul 
un unghi de aprox. 1 20° ,  iar unghiul dintre femur şi oasele 
gambei (tibia şi peroneul) este de 80°. Ambele picioare sunt 
strânse în acelaşi mod, fiind aprox. paralele între ele. Oasele 
trunchiului şi bazinul defunctului au fost aplatizate datorită 
presiunii exercitate de pământ. Mandibula era orientată spre 
cutia toracică. Coloana vertebrală a fost descoperită în poziţie 
anatomică şi nu a fost îndoită. 

Este ® menţionat că maxilarul şi coastele de la partea 
superioa� a corpului au culoare roşiatică şi nu excludem 
posibil itatea ca acest fapt să fie rezultatul unei depuneri de ocru. 
Acest lucru se va stabilii cu exacti tate după realizarea analizelor 
antropologice. 

Starea de conservare a scheletului in momentul dezvelirii era 
relativ bună. Datorită acizilor humici şi condiţiilor de zacere, 
oasele au devenit extrem de friabile la contactul cu aerul. 

Inventarul mormântului este format dintr-un vas ceramic şi 
un fragment ce provine probabil de la o brăţară de cupru. 

Vasul de rut a fost descoperit în dreptul călcâiului piciorului 
stâng. Este un vas de mici dimensiuni, cu înălţimea de 0,82 cm, 
diametru! fundului de 0,61 m, diametru! maxim de O, 1 08 m, 
diametru! gurii de O, 1 06 m. Vasul are fundul reliefat, uşor înălţat, 
corp bitronconic cu umărul rotunjit, cu gât înălţat şi marginea 
răsfrântă spre exterior. Buza, profilată trompetiform, este trasă 
spre exterior. Este decorat cu patru perechi de pastile, dispuse 
aprox. simetric, în zona în care gâtui se îmbină cu corpul vasului, 
această zonă fiind marcată de un "prag". Pastilele, de dimensiuni 
mici, au fost aplicate pe corpul vasului. 

Vasul a fost modelat la mână, din lut de calitate bună, 
omogen, ce avea în compoziţie nisip fin. După modelarea 
vasului, pe toată suprafaţa lui, a fost aplicat un strat sub�re de 

66 

lut, un "slip", vasul fiind apoi atent finisat. Vasul are culoare 
cenuşiu-gălbuie şi prezintă urme de ardere secundară. 

Vasul a fost descoperit fragmentar, probabil s-a spart sub 
presiunea pământului depus la înălţarea tumulului. A fost 
restaurat şi se află în depozitul de arheologie al MJIA Prahova. 

Fragmentul de brăţară a fost descoperit între femurele 
scheletul�i la �Pr?x. 0,08 m de genunchiul piciorului stâng. 
Observa�1le preliminare restaurării relevă prezenţa unui fragment 
dintr-� brăţară de cupru, de formă paralelipipedică cu capetele 
rotunJite. Fragmentul are 0,4 m lungime şi O, 1 m lă�me, iar starea 
lui de conservare este precară. Este puternic oxida! şi de aceea 
observa�ile care se pot face cu privire la acesta sunt reduse. in 
stadiul actual al observa�ilor, brăţara pare să fi fost lucrată din tablă 
de cupru, cu capetele unite la partea interioară. 

După modul de inhumare şi analogiile ceramice am putut 
stabilii că turnului datează, fie de la sfârşitul eneoliticului, fie din 
perioada de tranzitie la epoca bronzului. 

În această etapă preliminară a abordării elementelor de 
inventar şi datelor de săpătură, analogiile cele mai apropiate 
pentru vasul descoperit în mormânt sunt cele de la Cîrlig-Aideşti, 
jud. laşi1 , încadrate culturii Horodiştea-Folteşti. Scheletul a fost 
recuperat în întregime şi urmează a fi analizat din punct de 
vedere antropologie. 
Planşa 6. 

1 .  Gheorghe Dumitroaia, Comunităţi preistorice din Nord-Estul 
României, de la cultura Cucuteni până la bronzul mijlociu, Piatra 
Neamţ, 2000, p. 33, fig. 86, 2-3. 

47. Bonţida, com.,Bonţida, jud. Cluj 
Punct: Castelul Banffy 
Cod sit: 56229.03 
Colectiv: Daniela Marcu lstrate - responsabil, Angel lstrate 
(SC Damasus SRL Braşov) 

În perioada 24-28 mai 2004 a fost efectuată supraveghere 
arheologică în interiorul cu�ii castelului Banffy din Bonţida, unde 
se desfăşurau lucrări de aducţiune a unei conducte de gaz. În 
perioada 1 9-30 iulie au avut loc săpături arheologice care au 
urmărit clarificarea situaţiei sistemului de intrare în fortificaţia de 
la sfârşitul sec. al XVII-lea. 

Şanţul conductei pentru gaz a fost proiectat să intre pe 
poarta principală şi să continue pe un traseu care să conducă 
alimentarea cu gaz la corpul bucătăriilor. Şanţul a avut 
dimensiunile de 0,4 m lăţime şi 0,9 m adâncime. in punctele în 
care interesul arheologic a cerut-o, lărgimea şi adâncimea 
şanţului au fost mărite în aşa fel încât să permită observarea 
unor detalii relevante. 
Curtea 1 . 

Sub nivelul de călcare actual se observă mai multe nivelări 
cu pietriş de râu şi moloz mărunt. La cea. 8 m de poartă, spre 
curtea interioară, nivelul de călcare actual se află la --0,53 V. 
Nivelul de călcare amenajat din pietriş de râu şi argilă galbenă 
surprins în secţiunile din zona manejului este prezent şi în curtea 
interioară la cota --0,8 V (la partea superioară), şi are o grosime 
de O, 1 ·0, 14 m. Nivelul acesta, în formă de pietriş amestecat cu 
argilă galbenă, foarte tasat, se poate urmări pe o distanţă de 
cea.' 20 m de la poarta principală. in continuare, stratul conţine 
tot pietriş de râu din care lipseşte însă argila galbenă. în ce 
priveşte plasarea cronologică a acestui nivel, considerăm în 
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acest stadiu al cercetărilor că el se leagă de prima fază de 
funcţionare a grajdurilor in forma actuală. . Sub nivelul de pietriş de râu cu argilă se constată umplutun 
Jrnestecate cu pământ negru. La partea de sus a acestora 
dorn:nă pietrişul după care amestecul devine mai puţin compact, 
in masa acestuia apărând rar şi fragmente de cărămidă. 

in dreptul intrării principale a grajdurilor nivelul de călcare 
actual se află la -o,51 V iar nivelul cu pietriş şi argilă la -Q,75 V. 
În acest loc umplutura amestecată incepe la -1 ,03 V, nivelul 
amenajat cu pietriş fiind mult mai gros. 

începând de la 28,5 m de la poartă, sub nivelul de călcare cu 
pietriş de râu, deasupra umpluturii amestecate, apare un strat 
subtire de mortar curat alb-gălbui care se intinde uniform pe 
sup�afaţă (legat probabil de faza construcţiei fortificaţiei in iţiale). 

La 35 m de la poartă apare un strat nou deasupra nivelului 
cu pietriş mărunt şi pământ, care reprezintă urma in pământ a 
unei reparaţii sau demolări la prima fortificaţie de zid. 

Pe măsură ce ne apropiem de corpul I I I  toate aceste nivele 
urmăresc o pantă ascendentă, pentru ca inainte cu 2 m de zidul 
ruina! să fie tăiate de o groapă. 

Zidurile clădirii ruinata au fost realizate din blocuri mari de tuf 
vulcanic şi gresie, de culoare gri-gălbuie. La partea de sus a 
ruinei, pe o adâncime de cea. O, 1 5-0,2 m, piatra se desface şi 
clivează in bucăţele mici, semn că această zonă a funcţionat cel 
puţin o perioadă deasupra limitei ingheţului . Deasupra zidului se 
înregistrează o singură umplere cu pământ negru curat cu rar 
pietriş, care se pare că a umplut g roapa de demolare şi 
denivelările rezultate in această zonă in urma dezafectării 
corpului po�ii. 

Limita demolării zidului de E� este la cea. -1 , 1 7  m V şi este 
demolat oblic, în timp ce zidul de V este demolat până la -Q,9 V. 
Curtea a 11-a 

În curtea a 1 1-a stratigrafia este complet d iferită, 
înregistrându-se mai multe nivele de amenajare a cu�ii. Între 
distanţele de 86,85 m şi 87,45 m de la poartă se înregistrează un 
zid care intersectează perpendicular şanţul pentru gaz. Acesta 
apa�ine unor anexe care au fost atinse pa�ial in săpăturile din 
anul 2000. Pe latura de E a acestui zid se observă o groapă de 
cca . . 2 m lărgime, din care s-au recuperat numeroase materiale 
apa�inând sec. XVII-XVI I I .  Putem aminti aici ochiuri de geam din 
sticlă albă transparentă, vase ceramice cu pereţi subţiri arse 
oxidant, cu decor din lini i albe şi valuri la exterior. De asemenea 
au apărut fragmente de cahle oale nesmălţuite cu marginile 
simple şi cahle plăci databile in sec. XVII-XVI I I .  

intre 95,5 şi 99 m de la poartă se observă o zonă foarte 
pietroasă cu foarte multe aşchii de piatră. Nu s-au putut delimita 
marginile unui eventual zid, concluzia fiind că este vorba de o 
groapă de demolare. 

Stratigrafia zonei a fost surprinsă clar şi analizată cu ocazia 
campaniei arheologice din anul 2000 când s-a cercetat zona 
corpului bucătăriilor. Şanţul are o adâncime maximă de -0,8 m şi 
a tăiat mai multe nivele de umpluturi. La 1 4,8 m de la colţul de 
NE apare un zid superficial (-0,52 m de la nivelul de călcare 
actual) din care s-au păstrat doar ultimele două asize. Zidul este 
realizat din piatră legată cu mortar de var şi nisip de calitate 
slabă. Mortarul gri alburiu conţine mult nisip iar varul este 
complet dizolva! în masa compusului. Are o grosime de 0,7 m şi 
apa�ine unor structuri pe care le-am denumit anexe, care au fost 
surprinse pa�ial in anul 2000 şi despre care nu putem preciza 
deocamdată mai mult decât conţinea documentaţia respectivă. 

Campania din luna iulie a urmărit clarificarea situaţiei 
spaţiului dintre corpul 1 şi corpul I I I ,  unde este documentată o 
poartă deasupra căreia se afla un turn. Pentru surprinderea 
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exactă a structurilor zidite au fost executate două secţiuni lungi, 
dispuse perpendicular. . S.28 a fost trasată perpendicular pe linia ce uneşte colţunle 
de E ale corpului 1, respectiv I I I ,  la o distanţă de 1 4  m de la colţul 
de SE al corpului 1. Săpătura a dezvelit fundaţiile de E şi de V 
ale constructiei care închidea altădată in acest loc perimetrul 
fortificatiei. Zidurile au o grosime ce variază in jurul a 2 ,1 m, cu o 
mică diferentă de O 08 m intre zidul exterior şi cel interior. 

Sectiun�a a �urprins longitudinal unul din zidurile de 
compartimentare în care, aprox. central, se poat� vedea 
ambrazura unei uşi cămăşuită la interior cu cărămidă. In ultima 
fază de functionare această uşă a fost zidită, interiorul ei fiind 
umplut cu o �idărie precară. Pe faţada de E, în profilul de N al 
secţiunii , a fost surprins pa�ial un picior de zidărie cu fundare 
superficială care se adosează zidului de E. Foarte probabil 
acesta avea rolul de a sustine o structură uşoară care decora 
faţada (stâlp sau coloană), amplasată după terminarea 
construcţiei principale. 

Stratigrafia relevă faptul că deşi zidul exterior are o fundaţie 
evazată, in faţa lui (cel puţin in acest loc) nu s-au surprins 
limitele unui şanţ de apărare. Lângă zid nu se poate distinge o 
bermă şi până la distanţa de 5 m de la zid nu se observă o 
eventuală limită a şanţului . Această observaţie ar putea fi 
schimbată dacă şanţul a avut o lărgime mai mare de 5 m şi, in 
această zonă, marginea lui se afla chiar lângă zid. 

Secţiunea 30 a fost plasată perpendicular pe secţiunea 28, 
aceasta urmărind să surprindă eventualele compartimentări 
interioare ale structurilor dispărute. Secţiunea a avut 2 m lăţime 
şi va trebui prelungită spre S în campaniile viitoare pentru a 
identifica modul de compartimentare a întregului ansamblu 
dispărut. 

Săpătura a dezvelit ruinele a două încăperi care au fost 
numerotate în ordinea descoperirii: incăperea 1 este plasată 
spre partea centrală a ansamblului dispărut, in timp ce 
incăperea 2 se află imediat lângă actualul corp 1. Cele două 
încăperi sunt rămăşiţele unorteciuri sau demisoluri adânci. 

Încăperea 1 este plasată intre zidurile groase de 2,1 m (cele 
exterioare) şi două ziduri de compartimentare dintre care doar 
unul a putut fi măsurat (2,9 m). 

incăperea 2 este o pivniţă de suprafaţă mare, care a fost 
boltită cu un sistem care se sprijinea pe un stâlp central. Pe 
fundaţia corpului 1 nu se poate distinge nici o urmă a unei 
eventuale boltiri. Dacă punem in calcul şi faptul că stâlpul (care 
foarte probabil a fost central) este mai aproape cu 0,4 m de 
fundaţia corpului 1 decât de zidul de compartimentare, atunci 
putem să ne gândim că in momentul ridicării edificiului actual 
peretele vechi a fost cămăşuit. În acest loc este păstrat destul de 
bine placajul din piatră de calcar care a fost montat in sec. XIX 
pe toată lungimea soclului . 

Stratigrafia interioară relevă faptul că nivelul de călcare nu a 
fost amenajat deosebit, fiind din lut tasat care nu prezintă urme 
de folosire intensă·. Materialul arheologic descoperit la acest 
nivel este foarte sărac constituit din câteva fragmente ceramice 
din sec. XVI I I-XIX. 

Secţiunea 29 a fost făcută in interiorul grajdului, la colţul de 
SE, lângă ultimul stâlp pe acea parte. Scopul acestui sondaj a 
fost stabilirea condiţiilor de fundare a stâlpilor construcţiei 
actuale. Nivelul de călcare actual este amenajat cu o şapă de 
beton foarte precară de grosime variabilă (0,03-0,07 m). Sub 
aceasta au fost turnate fundaţii de beton adânci de cea. 0,3 m 
(de la actualul n ivel de călcare) , orientate pe direcţiile N-S şi E
V, in care sunt prinşi stâlpi din ţeavă de fier pătrată (lungime = 
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0,05 m). Aceste amenajări aparţin perioadei de funcţionare a Ctitorie a unui dregător al domnitorului Constantin grajdului în sec XX. Brâncoveanu, căpitanul de margine Mănăilă, biserica mănăstirii În suprafaţa cercetată a apărut imediat sub nivelul de călcare Bordeşti cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" este singura actual o pardoseală de cărămidă care probabil delimita un biserică construită în stil brâncovenesc din judeţul Vrancea. perimetru în colţul de SE al grajdului. Cărămida are dimensiunile Cercetarea arheologică a fost in itiată ca urmare a de 0,31 x0,05x0, 16 m şi în cea mai mare parte este înnegrită de programului de restaurare a bisericii şi a in�intei fostei mănăstiri. la pământul negru cu material organic descompus aflat Prima campanie de cercetare arheologică a fost realizată în anul deasupra. Fundaţia stâlpului este realizată din piatră legată cu 1 992 de către Victor Bobi, Muzeul Vrancei a constat în mult mortar de var turnat în şanţ. Spre E fundaţia are un decroş realizarea de cinci casete în exteriorul bisericii. 
lat de 0,3 m, iar spre S un decroş de O, 1 6  m. În anul 1 995 s-a realizat un sondaj în interiorul bisericii de 

Secţiunea 31 a fost trasată la 4 m lateral V de la către Aurel Nicodei de la Muzeul Vrancei. 
ancadramentul de piatră al intrării principale în grajduri. A avut Cercetarea sistematică a incintei fostei mănăstiri a fost 
suprafaţa de 1 x2 m, fiind făcută cu scopul de a determina în iniţiată în anul 1 998, continuată în anii 1 999, 2000 şi reluată în 
acest loc condiţiile de fundare pentru clădirea grajdurilor. anul 2004 de către Au rei Nicodei de la Muzeul Vrancei sub 

Fundaţia grajdului este construită înecată în şanţ cu muQ îndrumarea ştiinţifică a doamnei arheolog Maria Voica Puşcaşu. 
mortar. Materialele folosite sunt piatra de mari dimensiuni Campania de cercetări arheologice desfăşurată în anul 2004 
aşezată în asize neregulate printre care intră multe aşchii de a avut următoarele obiective: 
piatră şi fragmente de cărămizi folosite cu rol de egalizare. - stabilirea planimetriei construcţiilor incintei fostei mănăstiri pe 
Mortarul este fin cu rare pietricele, combinat cu mult var complet latura de S şi V a acesteia; 
dizolva! în masa compoziţiei. Are aspect gri gălbui . - stabilirea relaţiilor stratigrafice între pridvorul bisericii şi zidurile 

Materialele arheologice descoperite în sondajele din de pe latura vestică a incintei. 
campania 2004 aparţin in majoritate sec. XV-XIX, excepţie Rezultatele cercetării arheologice din anul 2004 vin în 
făcând câteva fragmente ceramice preistorice descoperite in completarea rezultatelor cercetărilor efectuate în anii 1 998-2000, 
Secţiunea 28, la interiorul fortificaţiei. completând şi clarificând informaţiile despre planimetria 

Ca şi în campaniile anterioare, predominante sunt construcţiilor aflate pe latura sudică şi vestică a incintei 
fragmentele ceramice databile în sec. XV-XVI I ,  aparţinând unor mănăstirii. 
vase de uz comun de dimensiuni diferite, formele principale fiind Trasarea secţiunii S1 /2004 şi a casetei C1/2004 
oalele borcan cu sau fără toartă şi capacele. Ceramica de acest definitivează secţiunea magistrală situată pe axul longitudinal al 
tip este de calitate bună, cu pereţi subţiri din pastă bine bisericii formată din trei segmente Sl/1 995, SIV săpată in anul 
omogenizată, şi fără excepţie a fost arsă în mediu oxidant. 1 999 şi S1 /2004. Această secţiune face legătură intre zidurile 
Aprox. 20% din vase au fost smălţuite in interior cu smalţuri verzi estice şi vestice ale incintei mănăstirii cu specificaţia că relaţia 
şi galben - maronii, iar 1 O% au fost decorate în exterior cu stratigrafică cu biserica în zona altarului şi a pridvorului a fost 
motive geometrice realizate cu vopsea albă. întreruptă pentru săparea în anul 1 994 de către constructor a 

Destul de frecvente sunt şi fragmentele de cahle databile în şanţului necesar pentru turnarea unei fundaţii de beton-armat 
sec. al XVII-lea, din tipurile specifice acestei perioade. Formele pentru consolidarea bisericii. 
principale sunt cahlele plăci cu picior scurt pentru fixare, S1 /2004 a făcut legătura intre zona apropiată pridvorului 
respectiv cahlele de soclu cu profil format dintr-o sectie şi o bisericii şi zidul de incintă. Săparea secţiunii a relevat 
cavetă. Cahlele plăci sunt decorate aproape fără excepţie cu următoarele aspecte: 
motive vegetal-geometrice de tip tapet, iar faţa lor vizibilă poate fi - delimitarea laturii nordice şi implicit a compartimentării 
simplă, acoperită cu un strat alb de angobă sau cu smalţ de construcţiei de pe latura vestică a incintei fostei mănăstiri. Zidul 
culoare verde sau galben maroniu. Cahlele de soclu nu sunt încăperii nordice a clădirii reparate este format dintr-o fundaţie 
decorate, iar părţile vizibile sunt simple sau acoperite cu un strat turnată de cea. 0,4 m, alcătuită din cărămidă spartă înecată în 
subţire de angobă. mortar de nisip cu var hidraulic. Aceasta este continuată în 

elevatie de asize de cărămidă legate cu mortar de nisip cu var 

48. Bordeşti, corn. Bordeşti, jud. Vrancea 
Punct: fosta Mănăstire "Adormirea Maicii Domnului" 

Cod sit: 175448.03 
Colectiv: Maria Voica Puşcaşu - responsabil, Nicodei 
Aurel, Apostu Aurora Emilia (M Vrancea) 

Fosta mănăstire ,,Adormirea Maicii Domnului", sat Bordeştii 
de Sus, com. Bordeşti, în punctul .La mănăstire", situat la 
marginea de S a satului, într-un con de alunecare. 

Situată în zona colinară a judeţului Vrancea (latitudine 
nordică 14Q32' longitudine estică 27Q03') fosta mănăstire 
"Adormirea Maicii Domnului" din satul Bordeştii de Sus, comuna 
Bordeşti, este un ansamblu monahal a cărui construcţie este 
iniţiată la sfârşitul sec. al XVII-lea (anul 1 699 după o inscripţie 
aflată pe uşa de intrare în biserică) şi finalizată la începutul sec. 
al XVI I I-lea. Pictura bisericii realizată de Pârvu Mutu a fost 
finalizată în anul 1 722. 
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cu înălţime variabilă păstrată între 0,6 şi 0,9 m. Baza fundaţiei se 
află la cea. 1 ,1 m faţă de nivelu l  actual de călcare. Lăţimea 
fundaţiei şi a elevaţiei este de �5-90 

Încăperea are lăţimea exterioară de 5, 1 m şi cea interioară 
de cea. 3,8 m care se menţin cu aproximaţie pe toată lungimea 
de cea. 1 8,5 m a clădirii de pe latura vestică a incintei fostei 
mănăstiri. Lungimea interioară a camerei este de cea. 5 m. 
- existenţa unui' ,rost" de cea. 0,4 m între zidul vestic al clădirii şi 
zidul de incintă vestic aflat la N de această construcţie. Acest 
lucru eviden�at şi in exteriorul incintei în C1 /2004 impune ideea 
unor etape constructive diferite ale construcţiei de pe latura 
vestică a incintei şi zidul de incintă din zona nord-vestică. 
Construit pe o fundaţie ·mult mai adâncă decât cea a clădirii 
vestice, cu o adâncime de până la 1 ,6 m de zidul de pare că a 
avut rolul de a consolida această zonă a incintei faţă de o 
alunecare de teren care era activă pe direcţia NV-SE. Fenomen 
ce a impus probabil şi ,Ieşirea" colţu lui NV a zidului de incintă. 

Stratigrafic între pridvorul bisericii şi clădirea mai sus 
descrisă nu se stabileşte o legătură directă. Totuşi putem 
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considera că pavajul din cărămidă spartă aflat in apropierea 
pridvorului bisericii datat cu monede la sfârşitul sec. al XVII I-lea, 
inceputul sec. al XIX-lea este contemporan cu clădirea de pe 
latura vestică a incintei. 

in caseta C212004 am relevat o porţiune dintr-un pavaj de 
cărămidă identic cu cel reperat in C1 /99 in sudul clădirii de �e 
latura vestică a incintei. Pavajul este suprapus pe construcţia 
fundaţiei clădirii. Considerăm acest pavaj ca făcând parte din 
amenajarea initială a curţii mănăstirii, fiind nivelul de călcare cel 
mai vechi contemporan cu construcţia bisericii de la sfârşitul sec. 
al XVII-lea începutul sec. al XVIII-lea. 

Pentru lămurirea acestui aspect este necesară continuarea 
cercetărilor in zona sud-vestică a incintei. 

in zona sudică a incintei continuarea săpăturilor la două 
secţiuni magistrale SI (iniţiată in 1 998), SVI (iniţiată in anul 2000) 
şi in C5, C6, C7 au relevat următoarele aspecte: . . - evidentierea clară a două etape destinate de construcţie ŞI 
reconstr�ctie a zidului nordic al stăretiei; 
- prima eta

.
pă al cărui martor este zidul nordic al stăreţiei orientat 

E-V format dintr-o fundatie turnată cu baza aflată la cea. 1 ,9 m 
fată de n.c.a. cu o inălti�e de cea. 0,5 m şi din elevaţie pe o 
inâltime de cea. 0,6 m.

' 
păstrată integral şi încă cea. trei asize 

(O,i m înălţime) demolate parţial lăţimea este de cea. 0,8 m la 
nivel de fundaţie şi de cea. 0,9 m la elevaţie. 
- a 11-a etapă - construită dintr-o zidărie cu lăţimea de cea. 1 ,2 m 
ce suprapune zidul de mai sus. Această zidărie, relevată parţial 
in profilul estic al SVI este alcătuită dintr-o fundaţie turnată de 
cea. 0,2 m înălţime şi din elevaţie păstrată la nivelul de 2-3 asize 
până la r.ivelul de călcare actual. 
- relevarea zidului nordic al pivniţei aflat la cea. 5 m de zidul 
sudic, şi cu un fragment de boltă păstrat pe cea. 1 ,4 m. Baza 
acestui zid nu a fost delimitată datorită imposibilităţii săpării sub 
adâncimea de -2,2 m pereţii secţiunii fiind instabili. 

În anul 2000 în C7 - s-a descoperit un pavaj al fundului 
pivniţei - aflat la adâncimea de cea. -2,4 m, faţă de nivelul de 
călcare actual, iar baza zidului aflată la -3,2 m faţă de nivelul de 
călcare actual. 

Continuarea săpăturilor în această zonă, aflată în interiorul 
pivniţei nu este posibilă fără susţinerea zidăriilor şi excavarea şi 
transportarea molozurilor, lucru ce nu a fost posibil in această 
campanie de cercetări . 
- excavaţiile efectuate în zona sudică a zidului de incintă (C5, 
C6, C7) au lămurit rolul zidăriilor "extramuros" - relevate în 
campaniile de cercetare anterioară: încăperi anexă ale stăreţiei 
(magazii, depozit) şi nu "umblători" aşa cum am presupus iniţial. 
Ele sunt construite într-o etapă ulterioară, adosate zidului sudic 
al stăreţiei. 

S-au făcut următoarele descoperiri: 
- o cantitate mare de fragmente ceramice databile în perioada 
sfârşitului de sec. al XVI I-lea-sec. al XIX-lea; 
- 23 de monede dintre care se remarcă 3 monede otomane 
datate în 1 703, 1 764, 1 766, o monedă grecească din 1 859, un 
kreutzer austriac din 1 81 6, 2 monede româneşti din 1 867; 
- piese de metal, printre care 2 furculiţe, fragmente obiecte de 
cult, cuie; 
- fragmente ale unor obiecte de sticlă. 

Materialele descoperite sunt la Laboratorul Muzeului Vrancei 
pentru conservare şi restaurare. 

Am folosit ca tehnică de săpătură săpătura manuală în 
şanţuri şi suprafeţe. 

Datele obţinute au fost înregistrate în scris, grafic, fotografic 
şi electronic. Arhiva se găseşte la Muzeul Vrancei. 
Obiectivele cercetărilor viitoare: 
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- finalizarea planimetriei zonei sudice a i�cint�i; . . . . 
- excavarea molozurilor din zona sudică ŞI vestică a mcm�e1 
până la nivelul de călcare al sec. al XVIII-lea dat de pavaJUl 
reperat în C1/99 şi C2/2004. 
- stabilirea etapelor constructive. 

Propuneri de conservare, pr?lejare, pun�re !n �a!�are: 
- conservarea zidăriilor aflate în mc1nta fostei manaslln; 
- refacerea clădirii fostei stăreţii ;  
- modernizarea drumului de acces la fosta mănăstire. 
Planşa 6. 

Bibliografie: . _ 

Aurel Nicodei, Raport preliminar privind cercetarea arheologica 
de la biserica ,Adormirea Maicii Domnului" a fostei mănăstiri 
Bordeşti, judeţul Vrancea, Vrancea. Studii şi Comunicări 1 1  
1 997' p. 73-82 
Aurel Nicodei, Bordeşti, corn. Bordeşti, jud. Vrancea. Punct: 
Fosta mănăstire "Adormirea Maicii Domnului", CCA 2001 , p. 42-
43, p. 287. 

Abstract: 
The former Bordeşti Monastery is a monastic pile with an 

evolution that lasi !rom the 1 7� century to the beginning of 2Qlh 
century. 

The archaeological investigations effectuated in 1998, 1 999, 
and 2000 have been followed by a campaign of investigations in 
2004. Ali this campaigns served the purpose to draw a 
conclusion about the planimetry of buildings, which are in the 
precinct of the former monastery, the establishment of 
constructive stages and the relative and absolute chronology of 
the monastic ensemble. 

49. Borduşani, corn. Borduşani, jud. lalomiţa 
Punct: Popină 
Cod sit: 92998.01 
Colectiv: Dragomir Popovici (MNIR), Florin Vlad (MJ 
lalomiţa), Alexandru Nălbitoru (MM Câmpulung), Monica 
Mărgărit (UV Târgovişte) 

Aşezarea mai este menţionată şi sub toponimul de Popina 
Mare, fiind situată la cea. 2,5 km NE de sat în Balta lalomiţei şi 
la cea. 800 m de malul braţului Borcea al Dunării. În fapt 
monumentul se prezintă sub forma a două leii-uri, adiacente, 
fiecare cu dimensiuni diferite. 

Tell-ul mare, (tell-ul l) , are o înălţime de 1 5,4 m. şi o formă 
ovală cu diametrele la bază de cea. 1 50x80 m. 

Tell-ul mic, (tell-ul 1 1). situat la S de primul, are tot o formă 
ovală, cu diametrele la bază de cea. 50x30 m şi o înăltime de 
cea. 8-9 m. intre cele două formaţiuni antropice actualmente 
există o înşeuare parţial afectată de drumul de acces spre primul 
dintre ele unde se construise cantonul silvic. . 

Cândva, în perioada interbelică, pe ambele leii-uri au fost 
construite gheţării ce au funcţionat se pare şi după ultimul 
război. Cea de pe tell-ul 1 a fost amplasată în zona de centru
vest a acestuia, afectând o suprafaţă cu dimensiuni de cel puţin 
20x1 0 m. Dimensiunile sunt relative deoarece fiind abandonată 
în momentul începerii cercetărilor arheologice, era umplută cu 
pământ şi deci a fost dificil de precizat dimensiunile exacte. 

După cel de al doilea război mondial, pe acest leii, in zona 
sudică a sa, a fost construit un canton silvic, căruia i s-au 
alăturat în zona centrală o serie de alte construcţii anexe 
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destinate adăpostirii animalelor şi diverselor provizii. Acestora li 
se alătură alte anexe temporare care contribuie şi în prezent la 
afectarea sit-ului. Pe latura de V, la baza tell-ului, au mai fost 
realizate alte asemenea construcţii ce au avut aceleaşi 
consecinţe. Probabil in momentul realizării constructiilor 
permanente existente pe !eli, pe latura de N şi NV, la baza s�. a 
fost practicată o carieră de lut care a provocat la rândul ei 
d istrugeri considerabile. 

Tell-ul 11, a fost distrus in proporţie de cea. 60% de ghetăria 
pe care am amintit-o, ce a fost amplasată în zona centrală a �a. 

Distrugerea celor două leii-uri a fost completată de 
practicarea drumului de acces spre cantonul silvic şi care în 
cazul T 1 afectează laturile de S şi E. 

Zona fiind inundată periodic, primăvara şi toamna, pantele 
tell-ului sunt afectate de vizuinile animalelor care, fie se 
refugiază, fie îşi sapă pe pantele tell-ului adăposturi pentru a fi 
protejate, contribuind astfel la serioasa distrugere a zonelor 
marginale. 

De-a lungul timpului tell-ul a atras atentia mai multor 
specialişti. Astfel sunt menţionate cercetările perieghetice 
efectuate de către Gr. Florescu, VI. Dumitrescu, (în perioada 
interbelică) şi 1. Barnea, ( 1 962), apoi în 1 980 de către S. 
Marinescu-Bîlcu, Al. Bolomey, N. Conovici şi M. Neagu. 

Urmărind o evoluţie evenimenţială, putem menţiona că 
săpături sistematice au fost iniţiate ulterior de către un colectiv 
condus de către S. Marinescu-Bîlcu, din componenţa căruia au 
făcut parte Gh. Trohani şi Gh. Matei, cărora din 1 987 li s-au 
alăturat D. N. Popovici . .  În perioada 1 992-1 997 au mai participat 
la săpături, R. Andreescu şi FI. Vlad, (aceştia doi din 1 990), C. 
Bem, V. Voinea, C. Miu, V. Parnic, (la inceput în calitate de 
studenţi). Ulterior, în calitate tot de studenţi, sau nu, au mai 
participat A. Ilie, A. Păun, 1. Torcică, A. Frînculeasa, ca să 
menţionăm numai câţiva. 

Din punctul de vedere al concepţiei de săpătură, se pot 
diferenţia două etape. Prima, a durat până în 1 993, fiind marcată 
de săpătura in suprafaţă, controlată printr-o grilă da caroiaj de 
2x2 m şi efectuată în principal prin pase altimetrice. 

Suprafaţa ce putea fi cercetată in condiţiile concrete din 
teren a fost cea din partea de N a T 1 . Aici, iniţial, pentru a se 
putea obţine un control stratigrafic, s-a trasat o secţiune de 
control, (orientată E-V, cu dimensiunile de 46x2 m), ce secţiona 
practic la limita de S zona posibil a fi cercetată, respectiv spaţiul 
liber de construcţii sau amenajări. În condiţiile lipsei de lucrători, 
cercetarea a fost întreruptă câţiva ani fiind reluată in 1 986. 

Suprafaţa disponibilă fiind prea mare în comparaţie cu 
posibil ităţile atunci existente, a fost delimitată zona de E 
codificată Sa. 

Începând din anul 1 996 s-a inceput cercetarea şi a zonei de 
V codificată la rândul ei S�. intre cele două fiind cruţată Sy ce 
avea o lăţime de 4 m, cu intenţia de a se conserva un profil 
suplimentar, perpendicular pe profilul magistral al suprafeţei 
cercetate. În timp s-a remarcat că în condiţiile climatice şi ale 
caracteristicilor sedimentului arheologic, martorul se distrugea 
treptat astfel că s-a decis integrarea sa in suprafaţa cercetată. 
Pentru a se putea realiza o mai bună corelare stratigrafică şi 
pentru a se putea incerca şi mai buna studiere a posibilelor 
relaţii spaţiale, săpătura s-a concentrat asupra ultimilor două 
suprafeţe astfel încât să se ajungă cu săpătura pe acelaşi nivel, 
în conexiune stratigrafică cu Sa. 

Din 1 996 şi până în prezent, cercetarea a fost dirijată asupra 
acestor suprafeţe cu scoput de a se putea corela stratigrafic 
intreaga suprafaţă. 
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Începând din 1 993 şi pe acest şantier a fost aplicată aceeaşi 
concepţie de săpătură ce începuse să fie materializată şi · pe 
şantierul de la Hârşova-tell. De altfel acesta este momentul în 
care au început să participe la cercetări şi Unerii cercetători, unii 
încă studenţi atunci, ce au constituit din 1 996 nucleul Centrului 
Naţional de Cercetări Pluridisciplinare din cadrul Muzeului 
Naţional de Istorie a României, respectiv M. Tomescu. C. Haită, 
D. Moise, A Bălăşescu, V. Radu şi 1 . Tomescu, conferindu-se 
astfel un caracter real pluridisciplinar, complex, acestor 
cercetări. 

in ordinea inversă a depunerilor se pot menţiona vestigii ce 
au fost atribuite unei locuiri getice cu mai multe secvente 
ocupaţionale, epocii hallstattiene şi culturilor Cernavoda, 
Gumelniţa şi Boian. 

Locuirea La Tene este reprezentată de nouă orizonturi 
reprezentate fiecare, de structuri, (locuinţe, gropi), ce au fost 
încadrate din punct de vedere cronologic în intervalul cuprins 
între a doua jumătate a sec 11 a. Chr. , când se consideră că 
începe locuirea aici şi prima jumătate a sec. 1 p. Chr când 
aceasta se incheie. 

Organizarea spatiului în cazul acestei comunităti se 
dovedeşte foarte elaborată, (unică până în prezent în 

'
cazul 

aşezărilor getice din Muntenia), locuinţele fiind dispuse probabil 
în şiruri, paralele, orientate E-V. in suprafaţa cercetată au fost 
surprinse vestigiile unui astfel de şir de construcţii. Această 
situaţie a fost interpretată ca fiind rezultatul unui model de 
organizare a spaţiului ce se manifestă foarte probabil sub 
influenţă elenistică. 

Locuinţele descoperite sunt de suprafaţă, dreptunghiulara şi 
monocelulare. Toate erau la rândul lor orientate N-S. Fiecare 
dintre ele era prevăzută cu una până la trei structuri de • 

combustie de tip vatră. Amplasarea acestora in spaţiul interior 
sugerează practicarea intrărilor, deci a accesului in locuinţe, pe 
una din laturile lungi, de V sau de E. 

Unele din piesele descoperite demonstrează şi existenţa, cu 
mult mai intensă decât s-ar fi crezut, a unor relaţi i , (şi nu numai), 
de schimb cu lumea elenistică târzie, nord-pontică şi romană. 

in prezent cercetarea depozitului arheologic ce corespunde 
locuirii getice este încheiată, fiind in pregătire publicarea 
monografică. 

Rezultate importante au fost descoperite· şi în nivelurile 
gumelniţene. Interesantă este situaţia ce demonstrează că 
ulterior ultimelor secvenţe de locuire gumelniţene, popina a fost 
practic abandonată, vestigiile cernavodene şi cele hallstattien·e 
d!monstrând secvenţe ocupaţionale de foarte scurtă durată, 
nesemnificative, cel puţin în ceea ce priveşte suprafaţa 
cercetată. De-a h:Jngul acestei perioade, vestigiile locuirii 
gumelniţene, aflate la partea superioară a depozitului arheologic 
corepunzând acestei locuiri, expuse intemperiilor, au fost 
afectate astfel încât acest nivel se prezintă unitar din punct de 
vedere sedimentologic, sugerând manifestarea unei situaţii ce a 
caracterizat întregul tell. Una din consecinţele majore a constat 
în faptul că resturile locuinţelor neincendiate, abandonate, au 
fost afectate prin dezagregarea maselor de chirpic ceea ce a 
îngreuna! în mod sensibil posibilitatea lecturării situaţiilor 
stratigrafice. La aceasta se pot adăuga şi distrugerile, adeseori 
foarte importante, ale complexelor eneolitice de numeroasele şi 
amplele gropi getice. 

Şi în · cazul acestui sit s-a putut demonstra existenţa unui 
model de organizare a spaţiului definit de amplasarea locuinţelor 
în şiruri. Atât între acestea dar şi intre locuinţe erau rezervate 
zone de trecere cu lăţimi cuprinse intre 2 m, (între şirurile âe 
locuinţe) şi cea. 0,8-0,9 m (între locuinţe). Analizele 
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sedimentologice au demonstrat utilizarea polivalentă a acestui 
tip de spaţiu, in sensul că aici erau depozitate cel puţ�n o parte a 
resturilor menajere şi episodic se desfăşurau diverse alte 
activităti. Facilitarea circulaţiei se realiza prin depunerea 
periodică a unor straturi de lut galben ce acopereau aceste 
resturi. 

S-a putut demonstra, ca şi in cazul locuirilor gumelniţene de 
la Hârşova, că aşa-numitele nivelări nu erau în fapt decât 
resturile locuinţelor abandonate, neincendiate, ceea ce explică 
inexistenta vetrelor in aer liber ci numai a unor structuri de 
combusti� aparţinând acestui tip de complexe. 

Solutiile constructive sunt asemănătoare cu cele observate 
la Hârşova, respectiv locuinţe de suprafaţă, cu podea de lut 
bătălorit, mai rar cu platforme de lemn şi lut şi numai ca excepţie 
cu vid sanitar, pereţi pentru a căror realizate se prefera soluţia 
şanţurilor de fundaţie in care erau fixaţi parii de lemn ai structurii 
de rezistentă. 

De reg� lă aceste locuinţe erau compartimentate, existând 
structuri cu două module. Din punctul de vedere al soluţiilor 
constructive uneori acestea erau diferenţiate şi in mod cert şi din 
acela al utilizării. 

Analizele în curs a diferitelor tipuri de mobilier sugerează de 
asemeni ,  existenţa unor diferenţe intre locuinţe şi utilizarea 
diferenţială a spaţiului interior. 

Cercetările pluridisciplinare efectuate aici, deşi afectate de 
lipsa sursei de apă şi de cea a energiei electrice, au permis 
observarea unor comportamente specifice acestei comunităţi in 
ceea ce priveşte gestiunea resurselor, minerale, animale şi 
vegetale. 

În cadrul cercetării arheologice cu caracter interdisciplinar 
efectuată aici, în campania anului 2004, colectivul şantierului şi-a 
propus în principal următoarele: 
- continuarea cercetărilor în suprafaţa � cu scopul conexării 
stratigrafice cu sectoarele 31 şi 37; 
- cercetarea structurilor de locui re neincendiate, abandonate; 
- studierea zonelor de pasaj existente între structurile de locuire 
şi precizarea relaţiilor stratigrafice dintre acestea şi locuinţe; 
- completarea Diagramelor Stratigrafice Cumulative de Sector cu 
datele obţinute în cursul acestei campanii; 
- continuarea cercetărilor pluridisciplinare în vederea completării 
informaţiilor referitoare la aceste tipuri de structuri şi definirea 
strategiei de eşantionare în funcţie de cea generală a cercetării. 

A fost continuată introducerea noilor date obţinute în această 
campanie în baza de date a şantierului în care au fost astfel 
introduse toate înregistrările (US-uri) din suprafeţele � şi y şi tot 
utilajul pe piatră şi silex din campania 2004. Au fost completate 
şi Diagramele Stratigrafice Cumulative de Sector ale aceloraşi 
suprafeţe. 
Structuri de locuire: 

in cursul campaniei din acest an, au fost descoperite sau s-a 
continuat cercetarea mai multor structuri de locuire, (42, 43, 47, 
48, 50, 51 , 52). Date mai concludente au fost obţinute pentru 
locuinţele nr. 43 şi 47 pe care le prezentăm succint în cele ce 
urmează. 
SL43 

Resturile acestei locuinţe, puternic afectate de bioperturbări 
şi intervenţii antropice ulterioare, respectiv şanţuri de fundaţie, 
au fost descoperite în sectoarele 32, 33, 38, 39 şi 40. Ele se 
prezentau sub forma unei mase de chirpic nears, mai bine 
conservată în zona estică a sa. Suprafaţa acoperită de către 
acestea era de cea. 64 m2, iar orientarea era NNE-SSV. 

Abandonarea a avut loc în mai multe etape reprezentate de 
resturi ale pereţilor ce s-au prăbuşit in momente succesive. Între 

acestea au fost observate lentile de depuneri menajere compuse 
din cenuşă, şi fragmente ceramice puternic fragmentate, oase, 
aglomerări de valve de scoici, râşniţe fragmentare, unelte de os 
şi cărbune. S-a remarcat existe�ţa unor o

_
p� 

_
d
_
e astfel de 

_ aglomerări, rezultatul foarte probabil al unor act1v1taţ1 p�nct�al�. 
Podeaua a fost realizată dint-un strat de lut galbui bme 

bătătorit ce prezenta patru refaceri, grosimea acestora fiind de 
0,08 m. 

71 

SL47 
Resturile pereţilor prăbuşiţi ai acestei construcţii au fost 

observate în sectoarele 34, 35, 40 şi 41 , acoperind o suprafaţă 
de cea. 54 m2, având aceeaşi orientare ce a fost observată in 
cazul SL43, respectiv NNE-SSV. 

Şi în cazul acestei locuinţe s-a remarcat că distrugerea, 
respectiv abandonul ei, a fost un proces lent fiind observate 
două faze ale acesteia, intre care s-a remarcat existenţa unui 
nivel de depuneri menajere compus din cenuşă, bucăţi mici de 
cărbune, oase fragmentate de mamifere sau de peşti, valve de 
scoici şi ·fragmente ceramice puternic mărunţite. Acest nivel de 
depuneri menajere nu avea o grosime unitară, aceasta variind 
între 0,2 şi 0,02 m. 

Podeaua, in cazul acestei locuinţe, prezenta o substructură 
compusă din chirpic ars, puternic mărunţit şi chirpic nears. Rolul 
acestui strat va fi fost nu numai de impermeabilizare dar şi de a 
orizontaliza suprafaţa pe care urma să fie construită locuinţa, 
dovadă şi faptul că grosimea maximă era de 0,07 m, fără a fi 
egală pe toată suprafaţă locuinţei. 

Aceasta pare să fi cunoscut o mai lungă utilizare decât altele 
cercetate până în prezent. Un prim argument în acest sens ne 
este oferit de refacerile podelei care, realizată din lut galben
verzui ,  prezenta un număr maxim de 21 de refaceri. O bună 
parte dintre acestea au fost fără îndoială parţiale deoarece In 
unele sectoare cercetate nu au fost observate mai mult de 7. In 
zonele unde au fost observate cele 21 de refaceri, podeaua 
atingea grosimea de 0,28 m. 

Al  doilea argument ne-a fost oferit de observarea resturilor 
structurii de combustie. Aceasta a fost aproape în întregime 
distrusă de perturbările antropice sau de bioperturbări, 
păstrându-se numai o mică suprafaţă de cea. 0,5 m2• Cu toate 
acestea a fost posibilă observarea existenţei a două faze 
constructive, (probabil şi cu o modificare de amplasament) şi 14  
refaceri ale părţii active. Toate aceste date vor putea fi 
completate in momentul in care cercetarea sa va fi încheiată. 
Ceramica: 

Şi in această campanie a continuat studiul ceramicii, atenţia 
fiindu-ne atrasă în acest stadiu al analizelor noastre în primul 
rând de complexele cercetate integral. 

În prima etapă, (campania 2003), au fost analizate trei 
structuri, dintre care două erau locuinţe neincendiate, cel de al 
treilea fiind un şanţ de fundaţie, cu scopul asumat de a verifica, 
atât cât a fost posibil, caracteristicile acestora din punctul de 
vedere al complexelor ceramice şi de a incerca defin irea unui 
model de analiză complexă a ceramicii gumelniţene. Reamintim 
cu această ocazie că studiul ceramicii s-a făcut şi pe şantier, 
ceea ce a însemnat prelungirea perioadei de lucru pe teren cu 
timpul necesar pentru studierea acesteia şi de completare a 
bazei de date a şantierului, continuând şi după aceea, in cursul 
anului universitar in cadrul laboratorului de ceramologie ce 
funcţionează in cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste a UV 
Târgovişte. Astfel au fost analizate loturi de ceramică provenind 
din alte cinci locuinţe, ceea ce semnifică, (subliniem), studierea 
integrală a ceramicii provenind din aceste complexe. Acest 
studiu ce va fi continuat şi în viitor are drept scop principal in 
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această etapă de cercetare, incercarea de evidenţiere a 
caracteristicilor fiecărui complex astfel încât, in măsura in care 
se vor putea obţine suficiente date, să se poată tenta nu numai 
obţinerea unei liste tipologice cât mai complete dar şi analiza 
comparativă a complexelor din acest sit, iar intr-o etapă 
ulterioară cu cele din alte situri. 

Dorim să menţionăm de la bun inceput că valoarea numerică 
a lotului analizat a depins desigur de starea de conservare a 
locuinţelor descoperite, (in primul rând suprafaţă păstrată) , ceea 
ce a antrenat evident, ponderi diferite şi imposibilitatea 
deocamdată de a avansa concluzii definitive. 

Lotul analizat este compus din 4398 fragmente ceramice din 
care au fost determinate din punctul de vedere al formelor, 967 
fragmente respectiv 21 ,98% din total. Aceasta demonstrează un 
indice de fragmentaritate ridicat al ceramicii studiate. 

În cazul lotului de fragmente ceramice structura sa, din 
punctul de vedere al pastei, este următoarea: ceramica fină are 
o pondere de 8,37%, cea semifină de 52,32%, iar cea grosieră 
de 39,29%. 

Din punctul celor două mari categorii de forme ceramice, 
respectiv tronconice şi bitronconice, ponderea acestora este de 
40,74% in cazul primeia şi de 45,9 1%  in cazul celei de a doua. 
Desigur, analiza acestui lot va continua cu scopul de a se putea 
obţine date cât mai complete de natură să permită ulterior o 
studiere comparativă. 
Utilajul !ilie: 

În campania anului 2004 desfăşurată pe Popina Borduşani, 
judeţul lalomiţa au fost descoperite 1 1 4  piese din silex şi alte 
roci. 

Din analiza acestor date se poate observa o predominanţă a 
lamelor retuşate, urmate de gratoarele pe lamă şi aşchiile simple 
cu urme de folosire. Deşeurile de debitaj reprezintă 1 8,42 % din 
numărul total de piese descoperite. Se observă absenţa unor 
categorii tipologice cum ar fi burine, per�ire, armături, in timp ce 
altele sunt slab reprezentate: lamele cu troncatură, lamelele, 
lamele appointee. 

Se poate observa că majoritatea pieselor provin din U.S. 
aparţinând nivelurilor ocupaţionale exterioare. Singura categorie 
reprezentată uniform in toate cele trei tipuri de US. o constituie 
lamele simple, neretuşate. Există categorii tipologice prezente 
numai in US. interpretate ca ocupaţional exterior: lamelele 
simple, gratoarele pe aşchie, nucleele şi herminetele. 

Din punctual de vedere al materiei prime constatăm că 
predomină silexul dobrogean, dar sunt prezente şi alte roci cum 
sunt calcarul, gresia, şi cuarţitu l. 

Silexul folosit este in general de bună calitate, de culoare 
maronie şi galben maronie cu structură omogenă 61 ,46 %. A fost 
folosit şi silexul de calitate mai slabă, cu structură neomogenă, 
provenind probabil din :t;ona Hărşova-Ghindăreşti. 

in cursul acestei campanii au fost efectuate cercetări de 
teren repetate in zona înconjurătoare leii-ului cu scopul de a se 
putea obţine o repertoriere cât mai completă posibil, a 
eventualelor surse de materie primă. 

in acest scop a fost realizată şi o bază de date in acest sens 
şi o colecţie de referinţă ce conţine material descoperit in cursul 
acestor cercetări. 
Industria pe materii dure animale 

in acest raport preliminar, încercăm ilustrarea compoziţiei 
industriei pe materii dure animale, aşa cum apare ea reflectată in 
acest sit prin intermediul descoperirilor din această campanie. 

Printre resturile osteologice au fost inventariate 59 de 
artefacte. în general, clasificarea utilajelor din materii dure 
animale prezintă mari dificultăţi. Elementele de determinare sunt 
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numeroase, heteroclite şi inconstante, iar in cazul lotului supus 
a�alizei, cele mai multe din exemplare sunt fragmentare, deci 
pnvate de o parte a elementelor de identificare. Totuşi, pe baza 
structurii tipologice au fost identificate trei categorii principale: 
unelte, arme şi elemente receptoare. Pentru categoria uneltelor, 
sunt prezente cinci grupe tipologice: impungătoarele, dăltiţele, 
spatulele, buri�le şi uneltele din corn. Categoria armelor de 
vânătoare este reprezentată de harpoane, iar cea a elementelor 
receptoare, de mânere. 

Studiul marto-tehnologic al industriei pe materii dure animale 
din această campanie ilustrează existenţa a două categorii 
principale de unelte: pe de o parte, cele care implică, prin 
complexitatea etapelor chaine operatoire, existenta unui 
meşteşug specializat, iar pe de altă parte, uneltele ca�e pot fi 
finisate prin câteva gesturi sumare. 

Din prima categorie fac parte, in principal, harpoanele, şi 
impungătoarele realizate pe os, (in special metapod), integral 
fasonat, care ilustrează o standardizare deosebită a tehnicii de 
execu�e. 

În a doua categorie sunt incluse unelte de tipul 
impungătoarelor şi dăltiţelor pe os nefasonat sau al uneltelor din 
corn, cu partea activă ascu�tă. 

Ceea ce am putea remarca, in urma acestui studiu 
preliminar, ar fi faptul că, dacă uneltele din prima categorie sunt 
specifice unui anumit tip de activitate, (de exemplu harponul), 
celelalte se adaptează ooei multitudini de activităţi domestice, 
(dăltiţele pot fi folosite, in acelaşi timp, pentru prelucrarea pieilor, 
pentru decoji! sau in percuţia indirectă), ceea ce justifică şi 
aten�a redusă acordată tehnicilor de fasonaj sau chiar esteticii 
in realizarea lor. 

Studiul a permis, de asemenea, identificarea tehnicilor 
utilizate in prelucrarea uneltelor din os şi corn. Astfel, sunt 
atestate tehnici de percu�e directă şi indirectă, de sciage sau 
rainurage, pentru obţinerea matriţelor viitoarelor unelte, tehnici 
de fasonaj, incluzând abraziunea şi polisaful, pentru 
regularizarea formei utilajului şi a frontului activ, şi tehnici de 
perfora�e. 
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Studiu sedimentologic 
Constantin Haită (MNIR - CNCP) 

În campania de cercetări arheologice 2004, obiectivele 
noastre au constat în continuarea cercetării sedimentologice şi 
micromorfologice a locuinţelor gumelniţene, în special a celor 
neincendiate, ca şi detalierea stratigrafiei de ansamblu a 
aşezării. 

În acest scop, în suprafaţa Sy, au fost studiate succesiunile 
stratigrafice atribuite unor locuinte neincendiate alcătuite din 
podele, lutuieli şi niveluri ocupaţio�ale fine. 

' 

Studiile micromorfologice realizate până în prezent au 
permis individualizarea diferitelor zone de activitate din locuintele 
gumelniţene, ca şi elaborarea unei baze de referinţă pe�tru 
diferenţierea, din acest punct de vedere, a locuinţelor 
gumelnitene din acest sit. 

În a'ceastă campanie de cercetări arheologice, nu au fost 
prelevate e�antioane micromorfologice, deoarece situaţia din 
teren nu a 1mpus acest lucru, locuinţele fiind încă la începutul 
cercetării. 

Studiul arheozoologic al faunei de mamifere 
Adrian Bălăşescu, Valentin Radu (MNIR - CNCP) 

Fauna de la Borduşani analizată în urma săpăturilor din 2004 
numără peste 2000 de resturi de mamifere, din care au fost 
determinate specific cea. (85%). Pe lângă resturile de mamifere 
ce sunt cele mai numeroase s-au mai identificat resturi ale 
peştilor şi ale moluştelor. Materialul este bine conservat ceea ce 
permite luarea de măsurători şi evidenţierea principalelor 
caracteristici specifice şi individuale. 

Speciile de mamifere aparţin atât animalelor domestice: Bas 
taurus (vită domestică), Ovis aries (oaie), Capra hircus (capră), 
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Sus domesticus (porc), Canis familiaris (câine), cât şi celor 
sălbatice: Canis lupus (lup), Vulpes vulpes (vulpe), Martes sp. 
Uder), Me/es meles (bursuc), Muste/a putorius (dihor), Lutra lutra 
(vidra) , Equus el. caballus (cal sălbatic), Sus scrofa (mistreţ), 
Cervus elaphus (cerb), Capreolus capreolus (căprior), Bos 
primigenius (bour), Castor fiber (castor) şi Lepus europaeus 
(iepure de câmp). În acest stadiu al cercetării se observă o 
dominare netă a animalelor domestice. 

În cadrul economiei tot mamiferele reprezintă ponderea cea 
mai importantă alături de peşti şi bivalve. Materialul este încă în 
lucru şi deci aceste concluzii au caracter parţial. 

50. Braşov, jud. Braşov 
Punct: Piaţa Enescu, nr. 1 1  bis 
Cod sit: 40205. 16 
Colectiv: Daniela Marcu lstrate - responsabil (SC 
Damasus SRL Braşov) 

În perioada 1 0- 1 5  iulie 2004 au fost asistate sondajele 
arheologice efectuate în imobilul din Braşov, Pţa Enescu nr. 1 1 .  
Din cele 7 sondaje propuse de către coordonatorul de proiect, 
arh. Marina l l iescu, au fost executate doar 4, deoarece în fostul 
gang nu a fost permisă desfacerea plăcii din ciment. Suprafaţa 
investigată prin sondajele arheologice este extrem de mică, 
astfel că rezultatele nu sunt relevante pentru o caracterizare 
generală a clădirii, şi nici măcar pentru o caracterizare generală 
a fiecărei încăperi. Din aceste motive informaţiile înregistrate în 
săpătură trebuie interpretate punctual, pentru fiecare zonă 
investigată. 
Încăperea 1 (pivnităl 

S-a efectuat un sondaj, S1 , cu dimensiunile 1 ,3x2 m, în 
dreptul intrării .  În momentul inceperii săpăturii, din pivniţă fusese 
evacuat un strat de umplutură cu o grosime estimată de 0,3-0,4 
m, astfel că nivelul de călcare se afla la -{),3 m în dreptul 
pragului, şi la -{),57-0,65 m pe restul suprafeţei. Au fost definite 
caracteristicile tehnice ale pereţilor de V şi S. 

Pe suprafaţa investigată săpătura s-a oprit într-un strat de lut 
galben amestecat cu pământ negru, extrem de bine tasat. 
Pământul este purtat, deoarece conţine rare fragmente de 
cărămidă şi ceramică databilă in sec. XI I-X I I I ,  şi a fost foarte 
probabil adus pe această suprafaţă cu intenţia de a pregăti 
terenul pentru construcţie. Aceasta şi explică dealtfel şi faptul că 
este atât de bine tasat. Peste acest nivel se află un lut 
amestecat cu pământ negru, foarte afânat, cu rare materiale 
arheologice (ceramică) şi fragmente de piatră şi cărămidă. 
Acesta reprezintă o depunere pe suprafaţă in timpul construcţiei ,  
şi este suprapus direct de nivele de călcare amenajate in acest 
interior: un strat de pământ negru afânat, fără materiale, 
reprezintă foarte probabil primul nivel, la -0,36 m, şi este 
suprapus de o lentilă compactă de var şi de o umplutură 
prăfoasă, recentă. Rezultă de aici că fundaţia pivnitei a fost 
îngropată cu 0,45 m. ' 
Încăperea 2 

A fost realizat un sondaj cu dimensiunile 1 2x1 5 m în coltul 
de NE al încăperii, fiind astfel cercetaţi pereţil de 

'
N şi' de E. 'o  

zidărie superficială a fost identificată lângă peretele nordic al 
încăperii , adosată acestuia din urmă. Zidăria a fost realizată cu 
bolovani mari de piatră legaţi cu un mortar de var nisip friabil. 
Partea inferioară se află la -{),4 m, în straturi de umplutură. 

La -1 ,34 m săpătura s-a oprit intr-un strat de lut galben 
purtat, din care s-au recuperat rare fragmente ceramice. Peste 
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acesta se află un pământ negru vineţiu (stratul 7) cu urme de 
rădăcini, şi o depunere mai consistentă de pământ negru verzui 
(stratul 2, cu o grosime de 0,35 m maxim). Straturile 1 ,  2 şi 7 par 
să fie depuse concomitent sau în orice caz la intervale scurte de 
timp: ele conţin un material ceramic unitar, în care se remarcă 
ceramica fină adusă în �ransilvania de primii colonişti germani, 
databilă în sec. XI I-X I I I .  In aceste straturi nu există pigment de 
mortar şi nici resturi din alte materiale de constructie. C•Jioarea 
verzuie pregnantă, urmele de rădăcini, gradul ridicat de 
umiditate, sugerează faptul că această umplutură a fost realizată 
într-o zonă mlăştinoasă sau cu nivel ridicat al pânzei freatice, 
foarte probabil cu intenţia de a realiza un fel de izolatie. 
Remarcăm faptul că stratul foarte tasat pe care l-am întâlnit

' 
în 

pivniţă lipseşte în încăperea 2, unde pământul este dealtfel cu 
mult mai uscat. Această diferenţă confirmă faptul că stratul în 
discuţie a fost depus numai pe suprafaţa pivniţei, cu scopul de a 
crea o izolaţie la o adâncime mai mare. 

După încheierea construcţiei pe suprafaţă s-a depus o 
umplutură de pământ negru cu resturi de piatră, pigment de 
mortar, mici bulgări de var şi ceramică amestecată, databilă în 
general în sec. XIV-XV. Nivelul de călcare a crescut astfel la -
0,34 m, şi o perioadă pare să fi funcţionat la această cotă. Într-o 
etapă pe care nu o putem preciza, nivelul de călcare a fost 
amenajat printr-o placă din lut amestecat cu pământ negru, 
extrem de tasat, cu o grosime de O, 1 3  m, care a funcţionat ca 
pardoseală o perioadă destul de lungă. Peste această placă a 
fost aşezată cărămida descrisă anterior. 
Încăperea 3 

A fost realizat un sondaj cu dimensiunile 1 ,6x1 ,4 m, în colţul 
de SE al încăperii, astfel încât să fie cuprinsă parţial şi uşa de 
acces dintre încăperile 2 şi 3. 

În jumătatea estică a sondajului a fost identificată o 
umplutură din bolovani mari de piatră într-un strat de pământ 
negru umed, cu rare urme de mortar între ei. Această umplutură 
are o grosime ce oscilează între O, 1 şi 0,2 m, iar conturul ei nu s
a putut stabili datorită suprafeţei mici pe care s-a desfăşurat 
investigaţia. Dintre bolovani au fost scoase mai multe fragmente 
de ceramică fină, roşie şi cenuşie, atribuibilă coloniştilor 
germaniei şi databilă în sec. XI I-XI I I .  Amenajarea pe care o avem 
în vedere aparţine fără îndoială acestei epoci, dar caracterul ei 
nu poate fi precizat. Mai multe ipoteze se pot formula în această 
privinţă: o amenajare de stradă, fundaţia unei clădiri sau o 
umplutură de consolidare a terenului. Cert este faptul că toate 
fundatiile construite ulterior s-au oprit pe acest nivel de bolovani. 

Zidăria subterană a peretelui este realizată din bolovani de 
piatră de dimensiuni medii şi mari, cu un mortar de var nisip. 
Talpa fundaţiei se află la -0,84-0,94 m, pe stratul de bolovani 
descris anterior. Imediat sub nivelul actual de călcare zidăria a 
suferit unele reparaţii la care s-a folosit cărămidă cu grosimea de 
O,Q? m. Deschiderea dintre încăperile 2 şi 3 este rezultatul unei 
interventii ulterioare. Fundatia în dreptul deschiderii este 
continuă, zidul a fost dem�lat iar partea superioară este 
egalizată la -0, 1 4  m. Tocul uşii actuale este din lemn, iar pragul 
este realizat d intr-o grindă din lemn, cu partea superioară la + 
0,04 m. 

Peretele de E al acestei încăperi reprezintă de fapt peretele 
exterior al încăperii nr. 2. Colţul de SV al acesteia a fost 
consolidat, într-o etapă pe care nu o putem preciza, cu un fel de 
contrafort exterior dispus oblic, ale cărui urme sunt vizibile în 
încăperea 3. Contrafortul a fost construit din piatră şi cărămidă, 
şi are o fundaţie extrem de superficială, cu talpa la numai -0, 1 7  
m .  E l  pare s ă  fi fost aşezat direct p e  nivelul d e  călcare din 
momentul construcţiei, fiind mai degrabă o intervenţie de modă. 
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Peretele sudic prezintă o zidărie din bolovani de piatră şi 
rare fragmente de cărămidă, cu un mortar de var şi nisip gălbui, 
friabil. Peretele nu se întâlneşte cu cel estic, între cele două 
rămânând un gol (umplutură de pământ) de cel puţin 0,5 m 
această situaţie ne determină să conchidem că în momentul 
construirii peretelui sudic, piciorul de zidărie vizibil astăzi în colt 
era deja construit. Constructorii nu au verificat adâncimea 
acestui contrafort, groapa lor de fundare fiind săpată la o 
oarecare distantă. 
Încăperea 4 

' 

A fost executat un sondaj pe peretele de E, în dreptul golului 
spre încăperea de deasupra pivniţei, cu dimensiunile 1 ,5x0, 75 
m. Amplasarea şi dimensiunile sondajului au fost determinate de 
faptul că pe suprafaţa respectivă placa din beton era deja 
spartă. Inginerul de rezistenţă nu a permis spargerea plăcii şi în 
alte puncte, şi din acest motiv cercetarea încăperii a rămas 
superficială. 

Principalele concluzii care se pot formula pe baza celor de 
mai sus sunt următoarele: 
- cele mai vechi urme de locuire aparţin sec. XI I-XI I I ,  şi constau 
în fragmente ceramice databile în sec. XII-XI I I .  O structură cu 
bolovani de piatră descoperită în încăperea 3 aparţine aceleiaşi 
etape istorice, dar limitarea săpăturii ne-a împiedicat să îi 
stabilim conturul şi funcţiunea. 
- vestigiile aparţinând coloniştilor germani sunt însoţite de o 
sistematizare generală a terenului, care a constat din depunerea 
unor straturi de lut galben, relativ curat şi tasat, suprapus de 
straturi de pământ negru. Aceste nivelări s-au realizat pe un 
teren mlăştinos sau cu un nivel ridicat al pânzei freatice, care 
dealtfel în decursul timpului trebuie să fi ajuns intermitent la cote 
mai mari decât acum. Prezenţa apei a imprimat straturilor o 
nuanţă verzuie şi o consistenţă mâloasă. 
- clădirea veche a fost alcătuită din încăperile 1 a şi 2, doar prima 
dintre acestea având şi o pivniţă semiîngropată (încăperea 1 ). 
Pentru realizarea pivniţei pe suprafaţă s-a depus o umplutură de 
lut galben amestecat cu rar pământ negru, extrem de tasată, 
ceea ce confirmă faptul că şi în evul mediu dezvoltat terenul era 
suspect de umiditate ridicată. Clădirea a fost construită din 
piatră, în asize regulate, cu o mare preocupare pentru felul în 
care va fi arătat paramentul; probabil o lungă perioadă a 
funcţionat netencuită. Accesul pare să se fi realizat dinspre vest 
prin încăperea 2, iar un acces spre pivniţă, pentru mărfuri în 
principal, a funcţionat dinspre gang. Materialele descoperite sunt 
extrem de puţine şi nu ne ajută prea mult pentru datarea acestei 
etape. Ceramica recuperată din săpătură are un caracter arhaic 
şi poate fi încadrată în sec. al XIV-lea, prima jumătate a sec. al 
XV-lea: deocamdată putem considera o certitudine faptul că în 
acest interval a fost construită şi casa noastră, în orice caz 
înainte de finele veacului XV. 
- încăperea 1 a a suferit la un moment dat o refacere radicală, 
zidul vechi fiind demolat şi refăcut din subteran. Cu această 
ocazie s-a realizat un acces dinspre S, din gang. 
- încăperea 3 s-a adăugat ulterior, în aşa fel încât peretele ei de 
S nu se întâlneşte cu peretele încăperii 2. 

51 . Bucecea, corn. Bucecea, jud. Botoşani 
Punct: Biserica Pustie 
Cod sit: 36462.01  
Colectiv: Eduard Gheorghe Setnic (MJ Botoşani) 
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Cercetările arheologice derulate in vatra satului medieva� marginea şanţului de fundare, făcând astfel priza între e�teriorul 

Vâlceşti 1 ,  în punctul Biserica Pustie au debutat in 18.08.2004 ŞI fundaţiei şi sol in ceea ce este cunos.cut sub denum!re� de 

au durat până in data de 1 1 .09.2004. Investigaţiile arhe?logice fundaţie turnată. După săparea şanţuiUI de fund_are, p�m.ant�� 
au fost posibile datorită finanţării primite din partea MCC ŞI �NI� rezultat a fost dispus in jurul şanţului de fundare. In doua s1tuaţu 

· · stratul de pământ galben acoperă nivelul de construcţie. Cu o prin contractul de cercetare arheolog1că ŞI conservar� pnmara 
b 'd · nr. 1 660 din 28.06.2004 incheiat intre acestea ŞI Muzeul singură excepţie, înregistrată clar in zona nord-esti.că � a .si e1 

altarului fundatiile • atât ale naosului şi altarului, cat ŞI ale Judetean Botoşani.2 . , 

Cercetările din acest an au reprezentat o continuare a pronaosului • nu au deranjat nici un mormânt. De asemenea, în 
investigaţiilor din 20013, planul de dezvoltare a săpăturilor având afara adosării ,  la nivelul fundaţiilor tuturor compartimentelor nu 
la bază rezultatele obţinute prin cercetarea anterioară care, în · au fost observate - pe segmentele decopertate - crăpături, 
linii mari, a pus in evidenţă existenţa unui complex religios fracturi sau forme de lasare. La nivel de elevaţie, au fost 
databil în sec. XV.4 utilizată, pe lângă piatra şi cărămidă cu dimensiunile de 

Obiectivele principale ale campaniei derulate la punctul 0,29x0, 1 5x0,09 m, şănţuită cu degetele pe una din feţe, probabil 
Biserica Pusti& în 2004 au fost: verificarea informaţiilor obţinute pentru facilitarea prizei cu mortarul şi piatra. 
anterior, identificarea exactă a planimetriei complexului Biserica a avut la momentul de funcţionare o pictură 
(interceptat segmenţial prin sondajul din 2001 )  şi culegerea interioară. Fragmentele de frescă descoperite atât în 20017 cât 
tuturor datelor care să permită o strânsă incadrare cronologică a şi in 2004 se concentrează pe traseul fundaţiilor, către jumătatea 
obiectivului arheologic. interioară a acestora, cât şi la interiorul edificiului. Această 

Metoda de cercetare aleasă pentru realizarea celor propuse observaţie este valabilă doar pentru zona naosului şi a altarulu i .  
a constat in proiectarea unui număr de nouă secţiuni paralele, Excavarea casetelor din aria pronaosului ,  latura sudică şi vestică 
despărţite prin martori stratigrafici de 0,5 m lăţime, orientate N- a acestuia, nu a prilejuit recoltarea unor fragmente de frescă. 
S, astfel încât să se poată surprinde dimensiunile transversale şi De asemenea, la momentul funcţionării, biserica a avut pe 
long�udinale ale complexuluis. Pe traseul acestor secţiuni au fost interior, in mod sigur in zona pronaosului, o pardoseală de 
proiectate casete cu dimensiunea de 4x2 m despărţite prin cărămidă (0,23x0,23x0,04 m) şi piatră de râu care s-a tasat în 
martori de 0,5 m cu scopul de a surprinde cât mai exact situaţia timp, in bună parte şi datorită înmormântărilor. La un moment 
planimetrică şi stratigrafică a complexului, dar şi de a obţine o care nu poate fi precizat acum această pardoseală a fost 
eficienţă maximă in limita timpului şi a fondurilor alocate. După refăcută prin amenajarea unui strat de lut galben peste 
identificarea traseului planimetric şi stabilirea dimensiunilor suprafeţele tasate, dacă nu chiar la nivelul intregului interior. În 
exterioare a complexului, planul de cercetare a fost reorientat stadiul actual al cercetării nu putem preciza relaţiile cronologica 
astfel încât să putem obţine un profil logitudinal pe direcţia E·V, intre pardoseala de piatră şi cărămidă şi stratul de \uluială. Cert 
cât mai apropiat de axul bisericii ,  precum şi pentru a obţine cel este faptul că acest strat de lut care reprezintă un ultim nivel de 
puţin un profil transversal. călcare în biserică este acoperit de un strat cu o grosime 

Din punct de vedere cantitativ, prin aplicarea acestei metode, variabilă de cenuşă şi arsură, pe alocuri lutul fiind puternic ars 
au fost trasate şi excavate un număr de 1 3  casete, insumând o datorită incendiului de deasupra. Acest fapt confirmă ipoteza că 
suprafaţă de cea. 1 00 m2 şi un volum de aproape 1 35 m3 (21 t). biserica a incetat să mai existe datorită unei incendieri. 

Rezultatele princiP.ale ale acestei campanii sunt: Datele furnizate de caseta S5C3b sugerează că şi pronaosul 
descoperirea unei biserici (la nivel de fundaţii) compartimentată a beneficiat de o pardoseală, dacă nu cumva amenajarea 
in pronaos, naos şi altar; identificarea nivelului interior de respectivă a avut un alt rol care ar putea fi evidenţiat in cercetări 
călcare, amenajat sub forma unui pavaj din pietre de râu şi viitoare. Ceea ce numim pardoseală, cu rezerva necesară, a fost 
cărămidă; identificarea şi cercetarea integrală sau parţială a unui realizat prin suprapunerea a trei rânduri de cărămizi, de acelaşi 
număr de aprox. 40 de morminte. La acestea se adaugă şi trei tip cu cel utilizat in elevaţie dar o variantă cu lăţime mai mică. 
cripte (două din cărămidă şi unul din piatră) care nu au putut fi Uşoara înclinare a acestui paviment sugerează că a fost 
deschise şi cercetate in campania actuală. Dintre materialele amplasat pe un sol afânat, insuficient tasat. De altfel, după 
arheologice recoltate, cea mai mare pondere o deţine ceramica, desfacere s-a putut observa că stratul de pământ era puternic 
urmată de şapte moneda (cinci dintre acestea au fost recuperate pigmentat cu resturi de materiale de construcţie (var, mortar, 
din inventarul mormintelor), la care se adaugă şi un fragment de fragmente mici de cărămizi). Cărămizile nu erau propriu-zis 
ţesătură cu fir de aur şi argint, relativ bine conservat. legate între ele sau mortarul respectiv a avut o foarte slabă 

S·a observat că fundaţiile bisericii au fost realizat unitar până consistenţă. 
la zidul despărţitor al pronaosului de naos şi altar. Faţă de Aşa cum am menţionat, in cursul acestei campanii au fost 
aceste două compartimente, pronaosul apare ca o încăpere cercetate un număr de aprox. 40 de mormintea. O serie d intre 
adosată, uşor decroşată spre exterior cu 0,02-Q,08 m, diferenta acestea au fost identificate şi cercetate doar parţial, deoarece au 
maximă fiind sesizabilă la nivelul cotei de fundare. De altf�l. fost interceptate în profila, la adâncimi apreciabila dezvelirea lor 
adosarea este vizibilă chiar la nivelul cotei de fundare a în întregime reducând lucrul în alte sectoare. Cum am 
compartimentelor bisericii care, deşi ajunge in ambele cazuri in menţionat, in afara inhumatului M40 de pe partea nord-estică a 
pământul galben, steril din punct de vedere arheologic, este mai absidei altarului, nici un alt mormânt nu a fost deranjat în chip 
adâncită cu aprox. 0,2 m in cazul pronaosului fată de celelalte vădit de fundaţiile bisericii .  Mormintele, in general, sunt l ipsite de 
două compartimente. Demn de mentionat ' că fundatia inventar, indeosebi inhumările de pe latura nordică a 
pronaosului cât şi cea a naosului şi altarul�i au fost realizate 'in complexului. Monedele au fost recoltate de la inhumatii din 
aceeaşi manieră şi tehnică de construcţie, asemănătoare până sectorul sud-vestic, atât pe interior cât şi pe exterior precu� şi la 
la identitate: pe un traseu săpat până la pământul viu au fost menţionatul M40 din aria nord-estică. Toate monedele sunt 
turnate pietre de râu de dimensiuni medii, legate între ele cu un specifice sec. XV, celei de a doua jumătăţi , trei dintre acestea 
mortar pe bază de var şi nisip de o mare duritate. Presiunea fiind emisiuni ungare, iar una o emisiune moldovenească (dublu 
fiecărui strat de piatră a făcut ca acest liant să fie impins spre gros moldovenesc!?). Majoritatea inhumărilor sunt de adulţi, 
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bine conservaţi. Excepţie fac inhumările din interiorul bisericii 
care se aflau intr-o avansată stare de degradare. Pentru o serie ?e m�rr:nint� a 

_
fost observată o anumită grupare, probabil 

mhumanle fimd facute pe criterii familiale. Orientarea tuturor este 
E-V cu mici abateri, datorate anotimpului în care s-a petrecut 
decesul indivizilor respectivi. Ca şi particularitate mentionăm 
existenţa a două morminte (un copil şi tânăr) a căror orientare 
este N-S. 

Dintre toate mormintele identificate în campania 2004, cea 
mai interesantă situaţie este aceea furnizată de grupul de 
morminte din S4C 1 .  Cercetarea acestora a condus la ideea că 
cel puţin unul dintre ele a fost deranjat de şanţul de fundare a 
bisericii. Cel puţin in cazul mormântului descoperit şi cercetat in 
data de 9-1 1 .09.2004, s-a putut constata că, prin executarea 
şanţului de fundare, craniul acestuia a fost desprins de restul 
scheletului şi aşezat pe cutia toracică. Înhumatul care il 
suprapune la o foarte mică diferenţă de adâncime (0,05-0, 1 m) a 
fost identificat având doar jumătate de schelet în conexiune 
anatomică, bazinul şi picioarele fiind împrăştiate. 

Ceea ce este mai important e faptul că la picioarele acestui 
mormânt au fost descoperite şase bumbi metalici (care provin 
probabil de la încălţămintea înhumatului) şi o monedă, in dreptul 
piciorului stâng. Situaţia acestor morminte ne sugerează faptul 
că anterior executării fundaţiilor naosului şi altarului bisericii, pe 
locul respectiv se înfiripase o necropolă. Doar astfel se poate 
explica că acest mormânt a fost tăiat de fundaţiile absidei 
altarului. 

Din punct de vedere stratigrafic, în stadiul actual al 
observaţiilor şi interpretărilor putem spune că baza săpăturii este 
dată de solul galben cu concreţiun i  calcaroase, un sol de 
consistenţă tare, casant. Din acest strat au fost ridicate fundaţiile 
pronaosului. Acest strat este suprapus de un sol galben cenuşiu 
de consistenţă lutoasă, uşor nisipos către partea sa superioară. 
Este nivelul în care a fost fixată cota de fundare a naosului şi 
absidei altaru lui. Peste acesta urmează un sol cenuşiu deschis, 
compact, de consistenţă tare, steril din punct de vedere 
arheologic. Excepţie face partea superioară a acestuia (0,05 m) 
în care încep să apară materiale arheologice. Acest strat este 
suprapus de nivelul de cultură medieval destul de consistent 
(0, 1 -Q, 1 5  m), dat de un pământ negru-cenuşiu cu o textură 
zgrunţuroasă. Majoritatea mormintelor identificate au fost săpate 
de la jumătatea anterioară a acestui nivel, gropile acestora 
perforând toate celelalte straturi, inclusiv nivelul de construcţi�. 
până la partea superioară a stratului de galben lutos, casant. In 
stratul de cultură, aşa cum s-a observat pe o serie de segmente 
stratigrafice, intervine la un moment dat nivelul de construcţie al 
bisericii, cel mai bine observat fiind nivelul de construcţie al 
elevaţiei, care corespunde cu nivelul exterior de călcare din 
perioada edificării complexului religios. La partea superioară a 
stratului de cultură medieval se află stratul de dărâmătură al 
bisericii, suprapus la rândul său de stratul vegetal actual. 

În ceea ce priveşte materialul arheologic recoltat. în afara 
celui numismatic amintit anterior, o atenţie aparte trebuie 
acordată inventarului ceramic. Cea mai mare parte a sa a fost 
recoltată din stratul de cultură, dar fragmente ceramice au fost 
recuperate şi din gropile mormintelor, fără ca acest fapt să 
reprezinta neapărat un aspect legat de ritualul funerar, ci ca 
antrenare a acestora în pământul de umplutură al gropii in 
momentul săpării acestora. În linii mari, materialul ceramic 
recuperat in săpătură se încadrează în limitele sec. XV, extrem 
de rară fiind ceramica mai târzie de sfârşitul acestui veac. Totuşi 
în privinţa întregului lot ceramic recoltat în campania 2004 sunt 
de făcut câteva observaţii şi mai ales de evidenţiat existenţa 
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unor grupe de materiale ceramice încadrabile în prima jumătate 
a sec. XV şi chiar uiUma parte a sec. anterior. Până la o analiză 
co�pletă. a î�tr�gii cantităţi de ceramică, putem enunţa ideea 
ex1stenţe1 unUl n1vel de locuire încadrabil între ultima parte a sec. 
XIV şi jumătatea sec. XV, insuficient evidenţiat stratigrafic prin 
cercetările din 2004. 

În fine, un ultim material recuperat este fragmentul de 
ţesătură cu dimensiunea de O, 1 x0,08 m executat in tehnica cu fir 
de aur, din brocart dublat de o pânză de in. A fost recuperat de 
la partea superioară a pământului de umplutură a criptei de 
piatră, cu bolta prăbuşită încă din vechime, fie în urma 
amenajării celui de al doilea cavou, de cărămidă, în vecinătatea 
acestuia, fie datorită factorilor antropici, anteriori cercetărilor 
noastre. 

În urma celor prezentate, putem spune că investigaţiile 
arheologice derulate în .. Aşezarea medievală Vâlceşti" punctul 
Biserica Pustie, au condus la identificarea unei biserici de plan 
dreptunghiular, asemănătoare celor de la Dolheştii Mari, Volovăţ 
şi Bălineşti, care a funcţionat în mod cert în sec. al XV-lea, în a 
doua jumătate a acestuia, in timpul domniei lui Ştefan cel Mare. 
Dovada o constituie datările oferite de monedele mormintelor. 
Mai mult, cu rezerva necesară, putem spune, că biserica pare a 
fi chiar edificată in vremea domnului amintit. între anii 1 451-
1 490, deoarece moneda d in M/9, mormânt tăiat de absida 
altarului, este o emisiune a regelui Ungariei Matia Corvins. În 
orice caz, biserica a avut două etape de evoluţie, prima cu altar 
şi naos la care se va adăuga ulterior şi pronaosul. Maniera de 
construcţie a celor două etape precum şi faptul că nici un 
mormânt din aria sudică şi vestică a pronaosului nu a fost 
deranjat de fundaţiile acestuia, sugerează că intre cele două 
faze nu a trecut vreme îndelungată. Nivelul de arsură surprins 
pe nivelul de călcare din interiorul bisericii, pe pardoseala 
acestuia, arată că, cel puţin etapa 1 ,  a sfârşit în urma unui 
incendiu10. 

Note: 
1 .  Satul, astăzi dispărut este menţionat documentar pentru prima 
dată la anul 1 569. Teritoriul acestei aşezări se află pe raza 
comunei Bucecea, mai exact pe partea stângă a pârâului Sireţel, 
la aprox. 800 m SV de şoseaua care leagă oraşul Botoşani de 
oraşul Siret. 
2. La această finanţare s-a adăugat şi contribuţia financiară a 
Primăriei oraşului Bucecea. 
3. CCA 2002, p. 66-67, v. 41 Bucecea. 
4. /bidem. 
5. Al. Păunescu, P. Şadurschi, Repertoriul arheologic al 
României. Judeţul Botoşani, Hierasus 1 O, 1 996, p. 84. 
6. În planificarea săpăturii din acest an am avut în vedere şi 
situaţia juridică a terenurilor pe care este amplasat obiectivul. 
Trebuie să menţionăm că, prin intermediul Primăriei oraşului 
Bucecea, a fost obţinut acordul necondiţionat al proprietarilor 
celor două loturi agricole afectate de lucrările arheologice. 
7. în CCA 2002, p. 66, v. 41 Bucecea. 
8. Situaţia exactă a inmormântărilor şi a inventarului necropolei 
va fi furnizată în studii ulterioare. 
9. Datare preliminară. 
10. În text au fost folosite expresiile .,aprox.' şi .. se pare", 
deoarece analiza materialelor şi situaţiilor arheologice nu este 
pe deplin încheiată. Regretăm faptul că termenii limită pentru 
predarea materialelor şi alte activităţi curente nu au permis 
prelucrarea corespunzătoare a documentaţiei fotografice, 
conform normelor ştiinţifice de publicare. Şi acest aspect va 
putea fi soluţiona! în studii ulterioare. 

www.cimec.ro



Cron ica cercetări lor arheologice d in România - campan ia 2004 

52. Bucium, corn. Bucium, jud. Alba 
Cod sit: 3459.01 - 3459.05 
Colectiv: Adriana Pescaru - responsabil, Nicolae Cătălin 
Rişcuţa - responsabil sector, Raluca Nicolicea, Roxana 
Stăncescu, Andrei Ştefan, Mariana Egri (MCDR Deva), 
Ionuţ Bocan, Nicoleta Nedelcu (MNIR) 

Programul de Cercetare Arheologică Bucium a debutat in 
anul 2004, având ca obiectiv cercetarea arheologică sistematică 
in perspectiva realizării unui proiect investiţional pentru 
deschiderea unei exploatări min iere aurifere care urmează să 
afecteze terenul cercetat. 

întrucât izvoarele istorice menţionau existenţa în această 
arie a unor importante vestigii databile in epoca romană, s-a 
procedat la o cercetare extinsă a acestei zone. 

Raportul prezintă principalele rezultate ale cercetărilor 
arheologice desfăşurate in campania septembrie-noiembrie 
2004. 

Comuna Bucium este formată din şase sate (Bucium Cerbu, 
Bucium Sat, Bucium Muntari, Bucium Izbita, Bucium Şasa, 
Bucium Poieni), înşiruite de-a lungul unor văi (Valea Albă, Valea 
Negrilesei, Valea Şesii, Valea Buciumului şi Valea Abrudelului) . 
Aceste văi inguste, confluente, care constituie şi principalele căi 
de acces, sunt străjuite de masive muntoase cu versanţi abrupţi 
şi acoperiţi de păduri de foioase şi conifere. Regiunea este 
dominată de câteva vârfuri: Boteş, Vulcoi şi Corabia, in sud, 
Negrileasa, în SE, Conţu, Beanga, Frasin şi Măgura, in partea 
centrală, Detunatele, in NE. Zonele deschise sunt, în general, 
cele inalte, de gol alpin, cu altitudini de peste 1 000 m. O altă 
caracteristică este existenţa a numeroase forme de relief 
antropogen generate de practicarea ocupaţiilor tradiţionale: 
agricultura montană şi mineritu lui. 

Primele cercetări arheologice pe teritoriul comunei Bucium 
au avut loc la sfârşitul sec. al XIX-lea, în zonele Vulcoi-Corabia şi 
Boteş. Alte informaţii se referă la descoperiri arheologice 
intâmplătoare. 

Primele semnalări cu caracter arheologic aparţin lui Lukacs 
Bela, care a descoperit în anul 1 878, la cumpăna apelor dintre 
Ampoi şi valea Abrudelului, pe platoul numit Boteş, un număr de 
cea. 60 de tumuli cu diametru! de 6-7 m şi cea. 1 m inăltime. Cu 
această ocazie a săpat unul dintre tumuli , descoperind' o mare 
cantitate de cărbune, fragmente osteologice carbonizate şi 
fragmente ceramice. Observaţiile sale au fost publicate in 1 8791 . 

Acelaşi Lukacs a efectuat primele cercetări arheologice şi in 
punctul Corabia in 1 879, pe baza unor informatii referitoare la 
de�coperirile făcute de căutătorii de comori. El 'a descoperit o 
alta necropolă tumular din cuprinsul căreia a cercetat trei 
morminte tumulare, descoperind, pe lângă resturile cinerare, trei 
ulcioare intacte, un opaiţ cu marca FAOR, câteva cuie de fier, 
monede, un pandativ de bronz, fragmente de la doi cercei în 
formă de verigă şi o oglindă de bronz2. 

Pe ba.za acestor informaţii, cercetările din punctul Boteş au 
fost contmuate de către Teglas Gabor in 1 885. Acesta 
delir:nitea:ă amplasarea necropolei şi descrie amănunţit săparea 
u�u1 numar de 1 3  "morminte intacte" din acest punct, dar se pare 
ca a cercetat de fapt ceva mai multe. Ca inventar funerar a 
desc�perit cera�ică (in special ulcioare, opaiţe, un fragment de 
farfune. terra Slgtll�ta, căniţe), cuie de fier şi trei plăcuţe de bronz 
provenind probabil de la o cutieJ. 
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Teglas a continuat cercetările şi in punctul Corabia in anul 
1 885, delimitând suprafaţa ocupată de această necropolă4. El 
mentionează incintele construite din piatră sumar fasonată, 
den�mindu-le .mausolee"; o incintă de 6x6 m care închide 
ultimul şir de morminte, precum şi una de 35x35 m, unde a 
descoperit şi fragmente dintr-un relief. Dintre mormintele săpate, 
se remarcă un turnul cu diametru! de cea. 8 m, unde sub humus 
a apărut un strat de cenuşă şi fragmente ceramice care potrivit 
autorului ar indica prezenţa rămăşiţelor de la un "ospăţ mortuar". 
Sub acest nivel a apărut mantaua de pământ şi piatră, apoi 
groapa propriu-zisă, umplută cu resturile cinerare şi unde s-au 
mai găsit un fragment dintr-o fibulă de bronz, fragmente ale unor 
lamele de bronz de la o cutie şi trei u lcioare intregi5. 

in 1 938 cercetările arheologice in zona Bucium au fost 
reluate de către Octavian Floca. Acesta a identificat necropola 
săpată de Teglas la zona Corabia, in punctul numit de către 
localnici Poduri. Floca a reluat harta publicată de Teglas in 
1 890, pe care a indicat, pe lângă cele două necropole deja 
cunoscute, alte două grupări de morminte, una la N de Dealul 
Boteş, iar cealaltă la sud-vest de acesta, spre capătul Văii 
Pietrii6. În punctul numit Poduri, Floca a cercetat cinci morminte 
din care unul era jefuit. Toate aceste morminte sunt tumulare, 
având o groapă patrulateră, lungă de 1 ,6-1 , 7 m şi lată de 0,6-
0,7 m, orientată E-V. Ca inventar funerar a descoperit vase 
ceramice intregi sau fragmentare, opaiţe, fragmente de sticlă, 
monede şi cuie de fier de diverse dimensiuni7. Pe lângă ringurile 
circulare din pietre, el a mai observat prezenţa unor imprejmuiri 
patrulatere de dimensiuni mai mari, tot din pietre neprelucrate, 
despre care presupunea că serveau drept incintă pentru mai 
multe mormintea. 

De asemenea, Octavian Floca a săpat, in 1 938, un mormânt 
din punctul Boteş. Acest mormânt tumular era inconjurat de un 
cerc constituit din pietre neprelucrate, iar groapa propriu-zisă era 
de formă patrulateră. Ca inventar a conţinut doar un opaiţ9. 

Pe lângă aceaste necropolă, atât Teglas, cât şi Lukacs 
menţionează urmele unui drum roman 10. Lukacs mai mentinează 
şi descoperirea, in această zonă, a mai multor monede' emise 
sub Traian, Hadrian şi Antonius Pius, dar care se pare că 
proveneau dintr-un tezaur monetar descoperit în zona 
Negrileasa 1 1 . Aceeaşi autori mai semnalează descoperirea unor 
urme de exploatări şi vestigii antice şi in alte zone de pe 
cuprinsul comunei Bucium: mina Petru şi Pavel, mina Maria 
Loretto, mina Vu/coi. Cea mai impozantă urmă o constituie 
leruga, o tranşee lată de cea. 20 de m şi adâncă de cea. 30 de 
m, cu orientare N-S, rezultată in urma excavării unui filon . De 
asemenea, pe Dealul Vulcoi au fost descoperite patru inele din 
aur, datate in epoca bronzului şi aflate acum la 
Kunsthistorisches Museum din Viena12. În partea de N a 
comunei a fost descoperit un tezaur compus din mai multe 
monede emise in Thasos şi datate in perioada Latene1J. 

Cercetarea arheologică preliminară are drept scop 
evaluarea potenţialului arheologic in perimetrul comunei Bucium. 

�ampania din anul 2004 in cadrul Proiectului arheologic 
Buc1um a avut două componente distincte: cercetarea de teren 
şi săpătura arheologică. 

Cercetarea arheologică a debutat in luna septembrie prin 
efectuarea unor periegheze care au vizat identificarea vesiigiilor 
semnalate in literatura de specialitate precum şi a unor 
eventua.le no� situri arheologice. În demersul nostru am pornit de 
la prem1sa ca zonele cu potenţial arheologic trebuie căutate in 
apropierea vechilor exploatări miniere, deoarece locuirea umană 
di� a�eas�ă zonă nu poate fi privită independent de practicarea 
mmentulu1. Totodată, cercetarea noastră de teren a fost 
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condiţionată de cadrul fizice-geografic al regiunii, acordându-se 
o mai mare atenţie spaţiilor deschise, neîmpădurite. în cursul 
perieghezelor au fost utilizate metode specifice, precum 
colectarea de materiale aflate la suprafaţa solului, strângerea de 
informaţii de la localnici, consemnarea toponimelor, efectuarea 
de schiţe şi fotografierea tuturor obiectivelor care ar putea 
constitui zone de interes arheologic. 

Cea de-a doua parte a campaniei a constat în efectuarea de 
sondaje stratigrafice. S-a urmărit verificarea potenţialului 
arheologic al unor zone, dar şi o extindere cât mai largă a 
spaţiului cercetat. Metoda de cercetare adoptată a fost una 
distructivă prin realizarea unei săpături manuale. Unitătile de 
săpătură au constat, în general, din sectiuni cu dimensiu�ile de 
1 Ox1 ,5 m. În două cazuri au fost practic�te casete. O mentiune 
aparte necesită cercetarea unui mormânt tumular, care a

' 
fost 

săpat într-o tehnică specifică, pe sferturi, păstrându-se martori 
dispuşi în cruce. A fost trasat un număr de 27 de unităţi de 
săpătură. S-a urmărit atât stratigrafia verticală, cât şi cea 
orizontală a sitului. 

Cercetarea arheologică a debutat în luna septembrie prin 
efectuarea unor periegheze care au vizat identificarea vestigiilor 
semnalate în literatura de specialitate precum şi a unor 
eventuale noi situri arheologice. încă de la început am 
întâmpinat o serie de dificultăţi generate de mai mulţi factori. 
Astfel, întreg perimetrul comunei Bucium este o zonă împădurită 
cu un relief foarte accidentat, iar căile de acces spre zonele de 
interes arheologic sunt, în general, drumuri de exploatare 
forestieră care nu pot fi utilizate în condiţii meteo nefavorabile. 
Un alt factor de dificultate în identificarea unor vestigii istorice 
este practicarea de către localnici a unor îndeletniciri tradiţionale, 
precum agricultura sau mineritul, fapt care a generat, de-a lungul 
vremii, numeroase forme de relief antropogen. Ne referim atât la 
amenajarea unor terase pentru practicarea agriculturii montane, 
precum şi la mulţimea de instalaţii (canale, tăuri, vetre de 
şteampuri) şi depuneri (haide de steril), rezultate în urma 
Jrocesului de extragere şi prelucrare a minereurilor auro-
1rgintifere. în aceste condiţii este dificil de precizat prin cercetări 
de suprafaţă dacă unele forme de relief antropogen certifică 
existenţa unor vestigii antice, din epoca modernă sau 
contemporană. Totuşi, în urma cercetărilor de teren efectuate 
am reuşit sâ identificăm cea mai mare parte a punctelor 
arheologice semnalate în literatura de specialitate, cât şi o serie 
de noi locaţii care ar putea furniza vestigii de natură istorică. in 
demersul nostru am pornit de la premisa că zonele cu potenţial 
arheologic trebuie căutate în apropierea vechilor exploatări 
miniere, deoarece locuirea umană din întreg spaţiul supus 
cercetării, nu poate fi privită independent de practicarea 
mine ritului. 
Vulcoi-Corabia 

in mod firesc, încă de la început ne-am îndreptat aten�a spre 
zonele cu patrimoniu arheologic reperat. in literatura de 
specialitate se consemnează faptul că zona de la S de Vârful 
Corabia a constituit în epoca romană perimetrul de locuire a 
minerilor dalmaţi, coloniza� pentru a lucra la exploatările 
aurifere. in urma cercetării de teren, au fost identificate în acest 
punct numeroase terase antropogene, pe care sunt vizibile 
traiecte de ziduri şi o mare cantitate de piatră, provenită probabil 
din ruinarea unor constructii. Sunt vizibile şi numeroase 
amenajări pentru prelucrarea aurului, databile în epoca modernă 
(tăuri, canale de aduc�une etc.). Sondajele ulterioare din acest 
spaţiu sugerează că, într-adevăr, aici s-a structurat habitatul 
roman din sectorul Vulcoi-Corabia. 
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Mai spre S, tot literatura de specialitate menţionează faptul 
că în punctul numit Poduri există o mare necropolă de 
incineraţie, tumulară, databilă în epoca romană. Prin cercetări de 
teren am identificat acest perimetru care se prezintă sub forma 
unei şei prelungi acoperită cu vegetaţie montană. Zona este 
delimitată la N de o creastă muntoasă, la E de Dâmbul Tăului, la 
S de Fântâna Străjii şi Gruiu Văcarului, iar la V de Pârâul ladului. 
Pe suprafaţa acestui platou întins sunt vizibile numeroase movile 
care par a fi dispuse pe şiruri cu orientare N-S. 

Spre S-V de Vârful Corabia sunt consemnate în literatura 
arheologică zona numită Şesul Crucii, unde se consideră că ar fi 
existat un spaţiu· sacru, fiind semnalate ruine ale unor temple, 
precum şi Vârful Vulcoi, unde au fost cercetate, la sfârşitul sec. 
al XIX-lea câteva morminte dintr-o întinsă necropolă tumulară. 
Important de subliniat este însă faptul că prin perieghezele de pe 
versantul nordic al Vârfului Boteş, au fost identificate numeroase 
anomalii geo-morfologice la suprafaţa solului. Sondajele 
efectuate în această zonă au confirmat faptul că avem de-a face 
cu o necropolă de incineraţie plană, databilă în epoca romană, 
obiectiv arheologic inedit. Descoperirea sporeşte în mod 
considerabil atât cantitatea de informa�i privind descoperirile de 
epocă romană, cât şi aria vestigiilor romane cunoscute până în 
prezent în acest sector. 

În zona estică a Vârfului Corabia, către Slăveşoaia, am 
consemnat existenţa unor drumuri amenajata în cursul ultimului 
deceniu p�ntru realizarea de foraje şi prospecţiuni miniere de 
către firma.MINEXFOR. Din această regiune am recoltat câteva 
bucă� de râşniţe primitive şi ceramică apa�inând epocii romane. 
Informaţii strânse de la localnici semnalează descoperirea, în 
această zonă, în urmă cu câ�va ani, a unor fragmente de altare 
votive romane, ajunse într-o colecţie particulară, la Deva. 

Pe versantul nordic al masivului Corabia, la baza exploatării 
străvechi numită leruga, am identificat o serie de construcţii 
patrulatere cu ziduri de piatră, unele păstrate în elevaţie pe cea. 
un metru. Deşi în lipsa unor săpături arheologice, datarea lor nu 
poate R. determinată cu certitudine, opinăm că ele ar putea să 
apa�inâ epocii medievale sau moderne. 

Menţionăm faptul că în cursul perieghezelor noastre am 
descoperit numeroase "săpături" care pot fi puse pe seama 
"căutătorilor de comori", ceea ce sugerează existenţa unui 
pericol iminent pentru vestigiile antice din zona Boteş-Vulcoi
Corabia. 
Citera Slăvesoi 

La poalele masivului Slăveşoaia, în zona de N a acestuia, 
spre NE de Vârful Corabia, am identificat galeria numită Petru şi 
Pavel. Este vorba despre o mină care, potrivit literaturii 
arheologice, există încă din epoca romană. Aspectul său 
exterior, precum şi profilatura intrării, par să confirme această 
datare. in vecinătatea sa, pe pantele . dinspr�'satul Bucium
Poieni, am observat numeroase anomalii geo-morfologice care 
ar putea să provină atât din activitatea de exploatare şi 
prelucrare a minereului auro-argintifer, cât şi din locuirea intensă 
a zonei de-a lungul timpului. 
Frasin 
---perieghezele efectuate în preajma masivului Frasin au 
relevat existenta a numeroase forme de relief antropogen. Este 
vorba despre numeroase gropi care sugerează existenţa unor 
exploatări de suprafaţă, precum şi o serie de corande şi galerii 
miniere ale căror începuturi ar putea să dateze din epoca 
romană: coranda Frasin, coranda Vulturilor, galeria La Vulpea, 
galeria Renghea etc. in zona nordică a Frasinului şi spre Rodu, 
sunt vizibile urmele vechilor exploatări miniere, precum galerii, 
tăuri şi canale pentru colectarea apei, haide etc. in zona sudică, 
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versantii se termină printr-un platou numit Muncei, care domină 
Valea Buciumului . Săpăturile arheologice pe care le-am efectuat 
în acest punct au furnizat câteva fragmente ceramice databile în 
epoca romană. 
Măgura . . 

O altă zonă de interes este cea de la poalele mas1vulu1 
Măgura, unde există numeroase suprafeţe deschise care 
prezintă forme de relief antropogen. Cea mai importantă porţiune 
pare a fi cea de pe versantul nordic, care este �t�ucturat� �u� 
forma unui platou numit Ciungi. Acesta coboara 1n panta lina 
spre N şi se continuă cu o şea prelungă numită Dealul Băilor, 
care face legătura cu masivul Frasin. Şi acest perimetru a fost 
intens exploatat, fiind străpuns de numeroase gropi, corande şi 
galerii vechi .  Cercetările arheologice limitate pe care le-am 
efectuat în această zonă nu au fost însă suficient de 
concludente. 

Nu departe de această regiune, în zona nord-estică a 
Măgurii, într-o porţiune acum împădurită numită Brusturi, am 
identificat numeroase terase antropogene. În această zonă n-au 
fost efectuate săpături arheologice, dar considerăm că 
extinderea cercetărilor ar putea să furnizeze importante 
informaţii cu privire la potenţialul arheologic al acestei zone. 

Cea mai interesantă suprafaţă din acest sector este o 
depresiune situată între masivele Măgura şi Frasin , numită 
Vâlcea. Zona are o poziţie prielnică locuirii umane datorită 
protecţiei celor două masive muntoase, ceea ce îi conferă un 
climat mai blând. Pe întreaga sa suprafaţă sunt vizibile 
numeroase forme de relief antropogen, precum terase, gropi, 
şanţuri şi canale. 
Valea Buciumului 

în punctul La Popese, situat sub şeaua numită Plaiu Mare, 
am consemnat existenta a numeroase forme de relief 
antropogen , precum tera�e. canale etc. in această zonă n-au 
fost efectuate încă săpături arheologice. 
Valea Abrudelului 

lnterfluviul dintre valea Abrudelului şi cea a Cornei este o 
zonă pe cuprinsul căreia sunt vizibile numeroase forme de relief 
antropogen : haide de steril, tăuri, canale de aducţiune a apei. 
Ele se concentrează în punctul numit Râturi şi în zona dealului 
Rodu, spre Bucium Muntari. 
Săp�tura arheologică. Unităţile de săpătură 

In campania din anul 2004, a fost trasat un număr de 27 de 
unităţi de săpătură. Săpăturile arheologice cu caracter de 
sondaj, efectuate de către echipele MCDR Deva şi MNIR în 
cadrul Programului de cercetare Bucium 2004, au început în 
data de 21 septembrie în zona Vulcoi-Corabia. Literatura 
arheologică cuprinde informaţii despre existenţa, în acest 
perimetru , a două necropole tumulare datând din epoca romană, 
precum şi a altor vestigii antice. Drept urmare, s-a urmărit 
sondarea prin unităţi de săpătură a unei suprafeţe cât mai 
întinse, dar şi realizarea unei imagini de ansamblu asupra 
potenţialului arheologic al fiecărei zone de cercetare. Astfel, au 
fost stabilite două sectoare (Vulcoi şi Corabia), cuprinzând patru 
zone de cercetare: 
- Vulcoi-Şesul Crucii; 
- Vulcoi-Necropola plană; 
- Corabia Poduri-Zona de locuire; 
- Corabia Poduri-Necropola tumulară. 

De asemenea, au fost cercetate prin sondaje stratigrafice 
suprafeţe din alte două sectoare: Frasin şi Măgura. 
Stratigrafia generală 
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Săpăturile arheologice limitate pe care le-am. efectuat în 
cursul acestei campanii au relevat, în general, ex1stenţa a cel 
mult trei straturi de depunere: 
- strat vegetal actual; 
- strat de cultură; 
- strat de sol steril arheologic. 

O exceptie reprezintă secţiunea 04 01 01 005, care a relevat 
mai multe ni

'
vele de depunere arheologică. Există însă şi zone 

unde stratigrafia cuprinde doar două componente: 
- strat vegetal actual; 
- solul viu, steril arheologic. 
Complexele arheologice 

in urma cercetărilor a fost descoperit un număr de 6 
complexe arheologice, dintre care trei morminte romane de 
incineraţie plane, un mormânt roman de incineraţie tumular, o 
construc9e de piatră circulară şi un edificiu. 
Mormântul 04 01 02 001_M1  a fost surprins în caroul 1 la 
adâncimea de -0,6 m. Este un mormânt roman de incineraţie, cu 
ardere la ustrinum, cu orientarea NNV-SSE. Groapa sa, cu 
dimensiunile de 2x1 ,2 m, este arsă, de formă aprox. 
dreptunghiulară, cu colţurile uşor rotunjite. Marginea gropii este 
marcată la colţuri cu pietre de dimensiuni mari şi medii (0,2-0,5 
m). Complexul era suprapus de o groapă vizibilă de la suprafaţa 
solului şi care atingea superficial, suprafaţa sa. Mormântul a 
conţinut cărbune, cenuşă, resturi osteologice cinerare şi 5 
obiecte de inventar: un opaiţ şi 4 cuie de fier. 
Mormântul 04 01 02 001_M2 s-a conturat în caroul 5, la cea. 2,3 
m N de mormântul 04 01 02 001_M1 . Este un mormânt roman 
de incineraţie cu ardere la ustrinum, conturat la -1 ,35 m 
adâncime (în raport cu punctul 0) , orientat E-V. Dimensiunile 
complexului au fost 1 ,5x0 ,8 m. Forma gropii este aprox. 
dreptunghiulară şi coboară până la -2 m adâncime. Mormântul 
era suprapus de o groapă care cobora de la suprafaţa actuală a 
solului, atingând superficial suprafaţa complexului . In interiorul 
său au fost descoperite cenuşă şi cărbune, precum şi câteva 
cuie din fier. 
Mormântul 04 01 02 001_M3 s-a conturat parţial în carou! 5. 
Este un mormânt roman de incineraţie, cu ardere la ustrinum, 
orientat NNV-SSE, acoperit cu o manta de piatră de mici 
dimensini pe suprafaţa căreia au fost sparte trei vase. Groapa 
mormântului , conturată la -1 ,6- 1 ,7 4 m adâncime este arsă, de 
formă aprox. dreptunghiulară, cu colţurile uşor rotunjite. 
Mormântul a conţinut cărbune de lemn şi trei obiecte de 
inventar: două opaiţe, un vas fragmentar. 
Mormântul 04 02 02 001_  T1_M 1 este un mormânt tumular. 
Mormântul de incineraţie a fost descoperit chiar în zona centrală 
a construcţiei funerare şi consta dintr-o groapă cu treaptă, de 
mari dimensiuni (3,2x1 ,6 m). În interiorul acesteia a fost 
practicată groapa mormântului (1 ,9x0,88 m), care conţinea o 
mare cantitate de cenuşă, cărbune şi fragmente osteologice 
cinerare. Marginile mormântului erau arse până la roşu pe o 
profunzime de 0,02-0,03 m. Ca inventar funerar au fost 
descoperite în groapa primară, patru recipiente din sticlă 
(unguentarit) , dintre care trei depuse pe latura estică a gropii, iar 
cel de-al patrulea pe latura nordică a acesteia. De asemenea, în 
resturile cinerare au mai fost descoperite şi numeroase cuie. 
Complexul 04 02 02 002_ T2 reprezintă un mic ring circular 
(2,2x2, 1 m), format din pietre de mari dimensiuni. Cercetarea 
acestei construcţii şi adâncirea pe întreaga suprafaţă a unităţii 
de săpătură nu a furnizat nici un fel de materiale sau informatii 
de natură arheologică. 

' 

in suprafaţa 04 02 01 003, în carourile 4-9 a fost identificată 
şi cercetată o parte a unei locuinţe romane, ce a primit titulatura 
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Edifi.ciul 1 .  Zi�urile ce alc.ătuie.sc acest edificiu sunt Z2, Z3, Z4 şi Floca 1 941 - o. Floca, Sistemele de înmormântare din Dacia ZS. Intre Z2 ŞI Z3 a fost Identificată o podea interioară compusă · ă ă s din pietre de mici dimensiuni legate cu pământ de culoare 
supeno�r, roman ' argetia 2, 1 941 ' p. 1 ·1 1 6  (extras). 
Funerana Dacoromana - Funeraria Dacoromana. Arheologia galb�nă. Zidurile sunt construite din pietre de dimensiuni mici şi funera�ă a Daciei romane, M. Bărbulescu (coord.), Cluj 2003. medu legate cu pământ. Trebuie mentionată prezenta în Glodanu 1 974 - 1. Glodariu, Relaţii comerciale ale Daciei cu caro urile 3-4 a unui zid construit din pietre

' 
de dimensiuni 

'
mari, lumea elenistică şi romană, Cluj Napoca 1 97 4; legate cu pământ, despre care credem că avea rolul de a sustine Lukâcs 1 879a - B. Lukâcs, A Botesi pogany temetkezo, AE 1 3, terenul, în partea de vest a terasei. Datarea Edificiului 1 a fost 1 /1 879, p. 1 4- 19. 

realizată pe baza materialului recoltat, ce constă într-o oală Lukâcs 1 879b - B. Lukâcs, A Botesi es Korabiai r6mai fragmentară din perioadă romană. banyagyarmat, AE 1 3, 9/1879, p. 350-355; Toate unităţile de săpătură realizate, complexele şi Mitrea 1 940 - B. Mitrea, Dacia, 1 936-1 940, p. 147-1 57; materialele arheologice descoperite au fost consemnate în Repertoriu Alba - V. Moga, H. Ciugudean (red.) , Repertoriul jurnalul de şantier, fotografiate, codificate şi introduse în baza de arheologic al judeţului Alba, Alba Iulia 1 995; 
date. Rusu Abrudeanu 1 933 - 1. Rusu Abrudeanu, Aurul românesc. 

Dintre complexele funerare descoperite, trei au continut Istoria lui din vechime până azi, Bucureşti 1 933. 
inventar funerar. În general, inventarul funerar este extre� de Teglâs 1 890 - G. Teglâs, A Korabia r6mai banyaszata kettos 
sărăcăcios şi nu se deosebeşte de cel din alte necropole din sirmezeje, Budapest 1 890; 
Dacia Superior14 . Au fost descoperite trei opaiţe şi patru Wollmann 1 996 - V. Wollmann, Mineritul metalifer, extragerea 
recipiente de sticlă (unguentarii). Dintre acestea remarcăm un sării şi carierele de piatră in Dacia romană, Cluj Napoca 1 996. 
opaiţ cu ştampila FORTIS. Din inventarul funerar au făcut parte 
şi numeroase cuie de fier. Materiale arheologice, în special 
fragmente ceramice, au fost prelevate şi din celelalte suprafeţe 
cercetate. 

Noile cercetări arheologice realizate pe teritoriul comunei 
Bucium confirmă existenţa unor vestigii de epocă romană. 
Complexele funerare cercetate recent, indică datarea largă a 
acestor vestigii - sec. 11-1 11 p. Chr. 

În ceea ce priveşte cronologia absolută nu a fost descoperit 
nici un artefact care să ofere o datare directă. 

Cercetările efectuate în cursul campaniei din 2004 la Bucium 
au îmbogăţit informaţiile cu privire la vestigiile antice din acest 
perimetru. Prin cercetări de teren au fost identificate punctele 
arheologice semnalate deja în literatura de specialitate şi au fost 
consemnate noi puncte care ar putea să aibă potenţial 
arheologic. 

Săpăturile arheologice cu caracter de sondaj au contribuit la 
formarea unei imagini privind structurarea spaţială a habitatului 
roman din această zonă şi au confirmat încadrarea sa 
cronologică (sec. 1 1-111 p. Chr). O serie dintre sondajele 
efectuate, mai ales cele din zona văii Şesii şi o parte a celor din 
preajma masivului Frasin, n-au furnizat însă informaţii de natură 
arheologică. 

Note: 
1 .  Lukâcs 1 879a, p. 1 9. 
2. Lukăcs 1 879b, p. 350-355. 
3. Teglas 1 890, p. 29-36. 
4. Teglas 1 890, p. 20-24. 
5. Teglas 1 890, p. 26-27. 
6. Floca 1 939, p. 1 62, fig. 1 ;  Floca 1 941 , p. 92, fig. 40. 
7. Floca 1 939, p. 1 62-1 66; Floca 1941 , p. 93, fig. 42. 
8. Floca 1 939, p. 1 68. 
9. Floca 1 939, p. 1 66-1 67; Floca 1 94 1 ,  p. 92 şi urm. 
1 o. Teglas 1 890, p. 21 . 
1 1 .  Teglas 1 890, p. 39-40; o prezentare a acestor descoperiri 
vezi şi la Rusu Abrudeanu, 1 933, p. 1 26 şi urm. 
1 2. Mitrea 1 940, p. 1 49-1 50; Repertoriu Alba, p. 64. 
1 3. Glodariu 1 974, p. 262; Repertoriu Alba, p. 64. 
1 4. Vezi Funeraria Dacoromana, p. 1 7  şi urm. 

Bibliografie: 
Floca 1 939 - O. Floca, Cercetări arheologice in Munţii Zlatnei, 
pe Dealul Boteş şi Corabia, AISC Cluj 3/1 936-1 939, p. 1 60-1 73. 
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Abstract: 
The Bucium Archaeological Research Programme started in 

2004 with the purpose of focusing on systematic archaeological 
research, in order to complete a project for opening of a mining 
gold operation, which is going to affect the area under research . 
The preliminary archaeological research wants to evaluate the 
archaeological potential in the mining perimeter of Bucium. 

Taking into account that the historical sources mention 
important vestiges from the Roman Age, the research area was 
extended. 

The present report shows the archaeological research 
undergone during the September-November 2004 campaign on 
the territory of Bucium commune. 

The Bucium commune consists of six villages (Bucium 
Cerbu, Bucium Sat, Bucium Muntari, Bucium Izbita, Bucium 
Şasa, Bucium Poieni), spread along the valleys (Valea Albă, 
Valea Negrilesei, Valea Şesii, Valea Buciumului and Valea 
Abrudelului). These narrow confluent valleys, which are also the 
main access routes, are guarded by mountain massifs with 
steep slopes, covered in deciduous trees and conifers. The area 
is dominated by severa! peaks. Another characteristic of the 
area is the existence of anthropogenic landscape, generated by 
the traditional crafts: alpine agricultura and mining. 

The archaeological research started in September by 
preliminary fieldwork, focusing on identifying the vestiges 
mentioned in scientific literature as well as the identifying of 
possible new archaeological sites. We started from the idea that 
the areas with archaeological potential should be in the 
neighbourhood of old mining operations, because human 
dwelling is strictly connected with mining activity. Our field 
research was nevertheless conditioned by the geographical 
setting; consequently, we have given special attention to open, 
deforested spaces. During our preliminary research, we have 
utilised specific methods. Among them we can mention surface 
collecting, gathering inlormation from the locals, toponymical 
data collecting, photographic record and sketching of ali the 
objectives that could be of an archaeological interes!. The 
archaeological research started in September with preliminary 
studies meant to identify the vestiges signalled in the literature 
as well as to identify possible new archaeological sites. 

The second part of the campaign consisted in stratigraphical 
testing. The purpose was to verify the archaeological potential of 
some areas as well as an extension of the researched area. 
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There were 27 digging units. We had equally studied the vertical 
and horizontal stratigraphy of the site. The archaeological 
diggings for testing undergone by the teams of MCDR Deva and 
MNIR in the frame of the Bucium 2004 Research Programme 
started on the 2151 of September in the Vulcoi-Corabia area. 

In the literature, !here is information about the existence in 
this perimeter of two tumular necropoles dating from the Roman 
Age, as well as other ancient vestiges. Six archaeological 
complexes were discovered during the research, three of them 
plane Roman incineration graves, a Roman tumulus incineration 
grave, a circular stone building and an edifice. Only three of the 
discovered funerary complexes have a funerary inventory. In 
general, the funerary inventory is extremely poor, not like that 
from other necropolis from Dacia Superior. Three lamps and four 
glass containers were discovered. (unguentarii). Of them, we 
mention a lamp with the stamp FORTIS. Numerous iron nails 
were part of the funerary inventory. Archaeological material, 
especially ceramic fragments were collected from the other 
researched surfaces. 

New archaeological research undergone on the territory of 
Bucium commune confirms the existence of Roman Age 
vestiges. The recently researched funerary complexes indicate 
the broad dating of these vestiges, on the 2nd.3rd centuries A.D. 

The researches undergone during the 2004 campaign at 
Bucium have enriched the knowledge regarding the ancient 
vestiges from this perimeter. The archaeological sites, already 
mentioned in the l iteratura, were identified by fieldwork. During 
the research, other new locations were signalled, with a possible 
archaeological potential. 

The archaeological diggings had a testing character, 
contributing to a general view of the spatial structura of the 
Roman habitat in the area, confirming ils chronological framing 
(2nd.3rd centuries A.D.). The testings, mostly those from the Şesii 
Valley, also from nearby the Frasin massif, did not provide any 
archaeological information .  

53. Bucşani, corn. Bucşani, jud. Giurgiu 
Punct: microzona Bucşani 
Cod sit: 10 1387.01 - 101387.07 
Colectiv: Cătălin Bem - responsabil, Cătălin Nicolae, Ionuţ 
Fronescu (MNIR), Silvia Marinescu-Bîlcu - consultant 
ştiinţific (IAB), Carmen Bem (ciMeC), Dan Grigore (Şc. 
gen . Buftea}, Traian Popa (MJ Giurgiu}, Mihai Florea (FIB} , 
Adrian Bălăşescu, Constantin Haită, Valentin Radu (MNIR 
- CNCP), Elek Ioan Popa, Cristina Muja, Marius lgnat 
(Facultatea de Biologie - Univ. Bucureşti), I rina Dumitru 
( Facultatea de Geologie - Univ. Bucureşti) .  

Zona noastră de interes (ceea ce am definit prin microzona 
Bucşani) este limitată spre S de confluenţa Neajlovului cu 
Dâmbovnicul, iar spre N de curba generală de nivel de 1 00 m. 
Regiunea apare geomorfologic excepţional de bine 
individualizată, alături de lunea şi terasele Neajlovului dintre cele 
două limite naturale participând la conturarea unei zone unitara 
şi interfluviul dintre Neajlov şi Dâmbovnic şi lunea acestuia din 
urmă, aprox. pe 4 km in amonte de confluentă. 

Pe aprox. 8,5 km liniari de vale (in 
·
linie dreaptă), intre 

ingustarea din nordul satului Dealu şi confluenţă (in dreptul 
satului V adu Lat) lunea nu are mai mult de 1 ,6 km lărgime, pe 
alocuri aceasta nedepăşind chiar 600 m. Este singurul tronson 
de pe cursul mijlociu al Neajlovului care se prezintă sub această 
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formă, fiind diferit de întregul văii d in aceste perspective. Mai 
mult, terasele sunt relativ înalte şi abrupte, evident, procentul 
(chiar şi astăzi) al zonelor mlăştinoase este superior in această 
po�iune din vale, inundaţiile altfel îşi cuantificau consecinţele in 
astfel de condiţii. Caracteristicile topografice şi implicaţiile 
acestora au impus o anumită densitate a tell-urilor gumelniţene 
şi, mai ales, a evoluţiei stratigrafice şi istorice a acestora. De 
asemenea, nu trebuie excluse şi anumite diferenţe de 
mentalitate a comunitătilor din această zonă. Faptul că atât in 
nordul, cât mai ales în 

'
sudul zonei noastre de interes, tell-urile 

sunt mult mai mari in suprafaţă, mai inalte şi mult mai rare nu 
poate fi explicat decât prin suma caracteristicilor acesteia. 

În segmentul de vale individualizat (dar în care am inclus, 
după cum aminteam, şi interfluviul Neajlov-Dâmbovnic şi o parte 
a luncii acestuia din urmă) au fost descoperite 1 7  aşezări 
preistorice - două 8oian-Giuleşti, zece gumelniţene1 (unele 
având sigur un nivel superior incadrabil in ceea ce se cunoaşte 
despre faza 81 a culturii) şi cinci probabil din epoca bronzului 
(una dintre acestea părând a apa�ine culturii Coslogeni). 

Tell-ul gumelniţean din punctul La Pod, situat în lunea, 
uneori inundabilă primăvara, a Neajlovului, la cea. 75 m de albia 
sa actuală, nu este unul dintre cele mai impresionante ca 
dimensiuni. Are un diametru maxim, pe directia E-V de 67 m (şi 
doar 56 m pe direcţia N-S). Înălţimea sa, calculată de la nivelul 
luncii nu depăşeşte 3,2 m, dar se pare că nu aceasta este 
grosimea depunerilor antropice. Taluzarea unei intervenţii 
moderne din extremitatea vestică a aşezării (in campania 1 998), 
continuată printr-un sondaj de 2x2 m pentru surprinderea 
momentului in iţial al locuirii şi a legăturii acestuia cu depunerile 
naturale, au relevat faptul că stratigrafia nu are o amplitudine 
mai mare de 2,8 m. Primul nivel, de jos în sus, s-a format în 
cursul unei locuiri Gumelniţa A 1 ,  iar următoarele două, relevând 
elemente Gumelniţa 81 . Între aceste niveluri, individualizate din 
această cauză, apar bine evidenţiate depuneri aluviale datorate 
revărsărilor Neajlovului. 

Obiectivul principal al campaniei 2004 a îmbrăcat trei 
aspecte - acela de a finaliza cercetarea nivelului superior 
(convenţional numit N 1 )  din suprafaţa a (mai cu seamă zona 
menajeră din sudul acesteia), de a continua cercetarea aceluiaşi 
nivel în suprafaţa � (locuinţele 2, 4, 1 1  şi 1 2) şi de a definitiva 
conservarea, pentru un viitor pe care îl dorim nu foarte 
îndepărtat, a nivelului intermediar. in suprafaţa a. 

De asemenea, campania 2004 a avut în vedere şi realizarea 
unor carotaje într-o serie de puncte identificate anterior, pentru 
verirycarea stratigrafiei şi/sau a incadrării cronologica. 

In suprafaţa a au fost cercetate resturile menajere din sudul 
te/1-ului, pe o suprafaţă de 1 20 m2, atingându-se nivelul de 
inundaţie care separă ultimele două niveluri ale statiunii. 
Materialul arheologic (aflat in studiu la sediul MNIR Bucureşti), 
incluzând aici şi resturile osteologice, are toate caracteristicile 
care definesc o zonă menajeră. 

Practic, in suprafaţa a, cercetarea nivelului superior poate fi 
considerată incheiată2. Conservarea este, de asemenea 
definitivată. A fost acoperită cu folie de plastic şi pământ o 
suprafaţă totală (incluzând şi campaniile 2002-2003) de aprox. 
1 000 m2. Cercetarea nivelului intermediar astfel protejat va fi 
posibilă numai in condiţiile obţinerii unor fonduri importante. De 
aceea, conservarea a fost gândilă să asigure o protectie pe o 
perioadă îndelungată. 

· 

În suprafaţa � a continuat cercetarea cu precădere a Loc1 1 
şi Loc12. Cea dintăi este construită in aceeaşi tehnică, 
majoritară pentru nivelul superior de la Bucşani Pod -

suspendată pe butuci de lemn, scunzi, neingropaţi. De o atenţie 
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deosebită s-a bucurat cea de-a doua încăpere a acesteia 
(Loc1 1 /2), a cărei dimensiuni - 4,2x2,2 m - o indică a fi mai 
degrabă un soi de anexă. Ceea ce ne-a determinat să abordăm 
întrucâtva deosebit cercetarea acesteia este cantitatea enormă 
de �e�amic� . r�sturi osteologice (mai cu seamă fragmente de 
m�n drme�srunr de cranii de bovine!), incluzându-le şi pe cele de 
mrcr?mamrfere (atinse de foc, deci nefiind contemporane), 
semrnţe etc. Cazul anexei Loc 1 1  este unic în cadrul nivelului 
superior al tel�ului , toate celelalte spatii construite fiind extreme 
de puţi� generoa�e în ceea ce priveşte inventarul arheologic 
(exceptand ceramrca). De aceea, am procedat la o caroiere 
suplimentară .. care să permită o mai bună înregistrare spaţială a 
tuturor materralelor. Carourile de 2x2 m au fost suprapuse de 
carouri de 0,5x0,5 m, întregul sediment (având un volum de 
aprox. 700 1) fiind dat la sită3 de 1 mm. Datorită fragilitătii 
deosebite a resturilor osteologice am încercat, înaintea ridică;ii 
sedimentului, restaurarea in situ, mai ales în cazul mandibulelor 
de bovine, pentru o prelevare care să asigure o mai bună 
conservare. 

Tamisarea, urmată de trierea materialului rezultat au relevat 
primele resturi carpologice (grâu, orz şi o altă cereală încă 
neindentificată), inclusive amprente, resturi ihtiologice, 
numeroase aşchii de silex şi o cantitate impresionantă de resturi 
de mamifere (bovine, ovicaprine, câini, iepuri, urşi, cervide etc.) 
şi micromamifere. 

Datorită condiţiilor meteo din vara anului 2004, cercetarea 
Loc 1 2  a fost realizată numai în proporţie de aprox. 50% (nivelul 
de abandon şi cel de distrugere, parţial). Ca şi în cazul celorlalte 
construcţii cercetate în campanile anterioare, aceeaşi cantitate 
impresionantă de vase şi alte piese ceramice fusese depusă pe 
resturile incendiata ale pereţilor, după dărâmarea lor. 
Deocamdată nu ştim exact tipul constructiv, campania 2005 
având ca obiectiv şi rezolvarea acestei probleme. 

Verificarea mai vechilor situri identificate în microzona 
Bucşani s-a realizat cu ajutorul carotajelor. 

In punctul La Dănel, situat pe un bot al terasei stânga a 
Neajlovului, s-a confirmat existenţa unei locuiri din epoca 
bronzului (fragmentele ceramice interceptate de carotieră fiind 
însotite şi de chirpic mărunţit). 

De asemenea, pe terasa stânga a Neajlovului au fost 
practicate în punctul Ferma de Tăuraşi, la o distanţă de 300 m 
între ele, două serii de carotaje. Cea dinspre N nu a relevat 
existenţa vreunei prezenţe antropice preistorice. in schimb, 
datele oferite de cea de-a doua serie de carotaje, fragmente 
ceramice şi de chirpic, par a indica o staţiune gumelniţeană. 
Deocamdată nu avem certitudini în ceea ce priveşte încadrarea 
cultural-cronologică exactă, dimensiunile şi mai cu seamă tipul 
stati unii. Sondaje viitoare pot elucida aceste elemente. '

în plus, în campania din vara anului 2004 s-au prelevat 1 6  
probe pentru datare arheomagnetică de către dna Cristina 
Panaiotu şi dl Cristian Panaiotu, cadre didactice ale Facultăţii de 
Geologie Bucureşti. Distribuite aprox. în mod egal între două 
structuri de combustie (vetrele Loc2 - din suprafaţa a, Loc1 1 -
suprafaţa �). probele vor conduce cel puţin spre nişte date care 
pot concura la stabilirea unei cronologii relative în cadrul nivelului 
superior al tel�ului. Marcând data incendiului final al locuinţelor, 
posibila identitate a valorilor absolute a rezultatelor ar confirma 
ipoteza noastră privind simultaneitatea incendierii (şi astfel 
intenţionalitatea ei). Aflate în lucru, probele vor fi prelucrate până 
la debutul campaniei 2005. [C. Bem] 
Planşa 7. 

.. 
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1 .  Am .rep
_
ertoriat 1 4  puncte cu material gumelniţean, dar două 

sunt drsparute (Bucşani VI şi VII}, iar alte două indică mai 
degrabă prezenţa unui material remaniat care nu poate defini 0 
aşezare (Bucşani X I I  a-b - sondaje în apropierea tell-ului de La 
Pod, în luncă). 
�· În campania �004 s-a r�alizat şi desenarea profilului magistral 
( rn zona centrala a tell-ulur, pe 46 m) şi eşantionarea acestuia în 
vederea obţinerii de secţiuni micromorfologice, deja impregnate 
şi aflate în lucru. 
3. În albia Neajlovului 
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Principalele caracteristici stratiqrafice ale carotelor din 
campania 2004 
Ionuţ Fronescu 

În campania din vara anului 2004, în microzona Bucşani au 
fost efectuate trei serii de carotaje în trei puncte: Ferma de 
Tăuraşi 1, Ferma de Tăuraşi Il şi La Dănel, în scopul verificări·; 
punctelor descoperite. 

În punctul Ferma de Tăuraşi 1 au fost efectuate patru 
carotaje pe o direcţie aprox. N-S la o distanţă de 2 m una faţă 
de alta ajungându-se la o adâncime de 1 m. Astfel au fost 
identificate trei niveluri stratigrafice: 
- argilă galben roşcată, cu o structură cu agregate bine 
dezvoltate şi fisuraţie prismatică, relativ omogenă, foarte 
compactă - grosime relativă (deoarece nu a fost traversată în 
întregime) 0,2-0,3 m (în bază). 
- silt fin brun gălbui, cu structură cu agregate fine şi fisuraţie uşor 
prismatică, omogen, compact - grosime 0,3-0,4 m. 
- argilă siltică brun mediu, cu structură cu agregate fine şi 
fisuraţie prismatică, omogenă, compactă bogată în materie 
organică, conţine fragmente fine (sub-centimetrice) şi rare de 
cărbune şi galeţi de cuarţit de dimensiuni milimetrice 0,03 m, 
grosime 0,4 m. 

În punctul Ferma de Tăuraşi Il au fost efectuate zece 
carotaje pe o direcţie aprox. E-V la aceeaşi distanţă ca şi cele 
efectuate în primul punct, ajungându-se la adâncimea de 1 , 1 m. 
Stratigrafia surprinsă este similară celei d in punctul Ferma de 
Tăuraşi 1, cu excepţia faptului că nivelul de silt fin conţine 
frecvent fragmente ceramice şi chirpic de dimensiuni variabile 
(maxim 5 cm) care conferă stratului şi o structură granulară. 
Ace�t nivel con�ne relativ frecvent granule de cuarţit milimetric. 

In punctul La Dănel au fost efectuate patru carotaje pe o 
direc�e aprox. E-V, adâncimea maximă atinsă fiind de -0,7 m. 
Din intervalul -0,3-0,6 m au fost extrase, împreună cu sedimentul 
şi un număr de fragmente de ceramică din epoca bronzului. 
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Raport rezumativ arheozoologic . . 
Elek Ioan Popa, Adrian Bălăşescu, Valentin Radu, Manus 
lgnat 

În campania anului 2004, principalul obiectiv arhe.ozool�gic � 
fost determinarea specifică şi înregistrarea datelor b1ometnce ŞI 
tafonomice, dar şi evidenţierea detaliilor privind vârsta de 
sacrificare a animalelor sau sexul acestora, relevate de întregul 
resturilor osteologice descoperite în campaniile anterioare. Au 
fost astfel determinate specific şi înregistrate corespunzător în 
baza de date aprox. 2000 de resturi macrofaunistice. 

Eşantionul faunistic din te/1-ul Bucşani Pod devine, astfel, 
unul dintre cele importante prin NR determinate dar şi prin faptul 
că cercetarea nivelului superior al staţiunii se apropie de 
caracteristicile unei săpături exhaustive. 

Campania anului 2005 va avea ca obiectiv principal 
finalizarea cercetărilor arheozoologice în cazul nivelului superior. 
lmagiRea generală conturată încă din campaniile trecute va 
putea fi astfel întregită. 

Resume 
�Micro-zone Bucşani est une aire situee sur la vallee du 
Neajlov (8,5 km) qui comprenne la confluence du Neajlov avec 
Dâmbovnic au sud et au Nord la courbe de niveau de 1 00 m. La 
largeur varie entre 600 m et parfois 1 600 m. Les terrasses sont 
hautes et les zones marecageuses abondantes. Les inondations 
sont frequentes dans cette aire. Malgre tout �a les 
etablissements Gumelnita type leii sont abondants. Nous avons 
enregistre 1 7  sites prehistoriques - deux Boian-Giuleşti, dix 
Gumelnita el cinq d'epoque de Bronze (un appartenant a la 
culture Coslogeni) 

Le leii est place sur une colline alluvionnaire dans la vallee 
inondable du Neajlov, sur la rive gauche, a environ 75 m de la 
riviere el 300 m du village de Bucşani. Les dimensions sont 
moyennes: le grand diametre est d'environ 67 m (vers Est
Ouest), le petit 56 m (vers Nord-Sud) el l'amplitude 
stratigraphique est d'environ 2,8 m. 

Le premier niveau a ele encadre dans la culture Gumelniţa 
A2 tandis que les deux suivantes dans Gumelniţa 81 . Les 
coches intermediaires sont des depâts alluvionnaires, 
consequences des inondations du Neajlov. 

Les fouilles ont debuta en 1 998 comme fouilles de 
sauvetage el continuent a present. 

Le but principal de la campagne 2004 a ele de finir les 
fouilles concernant le premier niveau (N 1 )  dans la surface a, et 
de les continuer dans la surface � (habitations 2, 4, 1 1  et 1 2) et 
en fin de conserver le niveau suivant pour la prochaine 
campagne des fouilles. Nous nous sommes propose de realiser 
quelques sondages dans des points decouverts anterieurement 
dans les alentours du tell pour verifier leur encadrement culturel. 
Resultats. Dans la surtace a nous avans fouille une zone de 
rejets d'une surface de 1 20 m2; aussi nous avans acheve le 
dessin de la coupe stratigraphique de cette surface. De notre 
point de vue les recherches concernent le premier niveau sant 
achevees. A la fin de la campagne une surface d'environ 1 000 
m2 a ele protegee pour les prochaines fouilles. 

Dans la surface � deux habitations, 1 1  el 1 2, ont ele 
recherchees. La deuxieme piece (une annexe peut-etre) de 
l'habitation 1 1  a ele fouillee soigneusement el une bonne partie 
du sediment a ele tamisee. Nous avans preleva des restes 
carphologiques, ichtyologiques, osteologiques de mammiferes et 
micromammiferes. A cause des conditions climatiques 
l'habitation 12 a ele fouille partialement. 
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Les sondages nous ont releves l'existence des qu�lques 
sites prehistoriques; un d'epoque d� bronze dan� le po1nt La 
Dănel, et un autre, peut-etre Gumelmta, dans le po1nt Ferma de 
Tăuraşi. 

1 1  faut mentionner que dans cette campagne deux 
professeurs de la Faculte de Geol�gie

, 
de Buc�r�st, Cristina 

Panaiotu et Cristian Panaiotu ont preleve du matenel pour une 
datation archeomagnetique. 

54. Bucu, corn. Bucu, jud. lalomiţa 
Punct: Pochină 
Cod sit : 93030.01  
Colectiv: Elena Renţa, Radu Coman (MJ lalomiţa) 

În colectivul de cercetare în anul 2004 a fost cooptat şi Radu 
Coman, restaurator la MJ lalomiţa. 

Cele trei sectiuni trasate, orientate N-S, perpendiculare pe 
marginea terasei

·
, împreună cu cele câteva casete necesare 

cercetării complexelor arheologice, au însumat cea. 200 m2 
suprafaţa cercetată. Ele au fost amplasate în vecinătat�a 
drumului comunal care asigură accesul dinspre râul lalom1ţa 
spre satul Bucu, urmărindu-se, pe cât posibil, salvarea vestigiilor 
arheologice puse în pericol de gropile practicate de săteni pentru 
prelevarea lutului. 

Deoarece în două dintre cele trei secţiuni au fost descoperite 
gropi moderne de mari dimensiuni, care au adus modificări 
serioase ale situaţiilor anterioare, aprecierile noastre s-au limitat 
la cele constatate într-o singură secţiune. 

Stratul de resturi menajere contemporane oscilează între 
câţiva centimetri grosime şi cea. 0,5 m spre marginea terasei şi 
suprapune un strat de pământ negricios amestecat cu resturi 
menajere contemporane, gros de O, 1 5-0,3 m. Următorul strat de 
pământ, de culoare cenuşie - negricioasă, cu granulaţie mare, a 
căr1:1i grosime este cuprinsă între 0,2-0,3 m, are în amestec 
bucăţi de chirpic, fragmente ceramice din prima şi a doua epocă 
a fierului, oase de animale şi prezintă o slabă pigmentare cu 
roşu. 

Pământul cenuşiu-negricios suprapune un strat de pământ 
de culoare cenuşie-gălbuie, cu o grosime cuprinsă între O, 1 m şi 
0,25 m, de asemenea, pigmentat cu roşu, în special în 
vecinătatea complexelor arheologice. 

Inventarul arheologic descoperit în acest strat, nu prea 
bogat, se compune din fragmente ceramice din prima epocă a 
fierului dar şi câteva fragmente de vase din bronzul târziu, 
cultura Coslogeni, fapt explicabil, deoarece aşezarea din prima 
epocă a fierului suprapune o locuire sporadică din această 
perioadă de timp. Ultimul strat de pământ, de culoare galbenă, 
este steril din punct de vedere arheologic. Adăugăm la cele 
prezentate observaţia că stratul de pământ cenuşiu-negricios a 
suportat în ultimii ani răzuieli pa�iale sau chiar totale în timpul 
evacuărilor periodice ale resturilor menajere contemporane, 
executate cu mijloace mecanice. 
Asezarea din prima epocă a fierului . 
Bordeiul nr. 1 1  

Are formă rectangulară, orientarea NV-SE şi dimensiunile 
laturilor de cea. 3x2,5 m. Pe secţiunea pe care a fost descoperit 
s-au aflat şi resturile unor cuptoare moderne de ars cărămida, 
stratul de cultură fiind distrus pe s�prafeţe considerabile odată 
cu săparea acestora. Groapa bordeiului conţinea multă cenuşă, 
chirpic, oase de animale şi inventar ceramic specific primei epoci 
a fierului. Unele bucăţi de chirpic aveau suprafaţa netezită şi 
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impresiuni de nuiele. Bordeiul suprapunea o groapă cu inventar 
arheologic tot din prima epocă a fierului, timpul nepermiţând 
cercetarea sa exhaustivă. 
Loc�inţa de suprafaţă 

In campaniile arheologice ale anilor 1 99 1 - 1994 în partea 
central-vestică a suprafeţei investigate au fost descoperite şi 
resturile a nouă locuinţe de suprafaţă, în general păstrate într-o 
stare destul de precară. Ulterior, dată fiind agresiunea asupra 
sitului pentru obţinerea lu1ului pentru satisfacerea nevoilor 
gospodăreşti, cât şi din cauza folosirii terenului din vecinătatea 
drumului comunal pentru depozitarea resturilor menajere din 
gospodăriile ţărăneşti, cercetările arheologice s-au concentrat în 
această direcţie. Ca o concluzie, în partea central-vestică, unde 
s-au făcut primele investigaţii, au fost descoperite resturi ale 
unor locuinţe de suprafaţă, cele unsprezece bordeie aflându-se 
pe secţiunile din partea estică unde s-a putut stabili şi limita 
aşezării hallstattiene, fără ca inventarul arheologic descoperit să 
permită o departajare din punct de vedere cronologic, cel puţin în 
această etapă a cercetărilor, care, de altfel s-ar putea să nu 
existe. Ca şi în cazul altor locuinţe de suprafaţă cercetate şi 
această ultimă locuinţă s-a conturat sub forma unei lentile de 
pământ amestecat cu multă cenuşă, bine pigmentat cu roşu şi 
negru, destul de bogată în inventar arheologic, care suprapunea 
o mică suprafaţă de pământ bătătorit. Datorită slabei conservări 
forma, orientarea şi dimensiunile pot fi presupuse, coeficientul de 
eroare fiind destul de ridicat. Analizând situaţia în funcţie de 
dispoziţia şi dimensiunile lentilei de pământ de culoare cenuşie 
deschisă, locuinţa pare să fi fost orientată NNE-SSV şi modestă 
ca dimensiuni care ar putea fi apreciate ca înscriindu-se între 
cea. 3x2,5 m. 
Groapa de cult 

Are formă tronconică, gura ovală cu diametrele de O,Bx0,65 
m orientată NV-SE. S-a conturat la baza unui cuptor modern de 
ars cărămidă, la cota de -1 m raportat la nivelul actual de 
călcare, coborând cu cea. 1 ,4 m în pământul galben al terasei. 
Fundul gropii, uşor alveolat în partea centrală, avea forma relativ 
circulară şi diametru! de 1 ,75 m. 

Stratigrafia complexului se prezenta astfel: strat cu o grosime 
de 0,4 m cu multă cenuşă bine pigmentată cu roşu şi negru; strat 
de pământ galben gros de cea. 0,05--D,OB m care acoperea 
aproape în întregime groapa; strat de umplutură cu mult chirpic 
mărunţit, cărbune, pigmenţi de culoare roşie şi neagră care 
suprapunea o cantitate destul de mare de chirpic, de această 
dată fragmentele fiind de dimensiuni mai mari, unele cu o faţă 
netezită şi impresiuni de nuiele. La cota de -2 m, relativ central, 
a fost descoperit un vas miniatura! cu trei picioare conice aşezat 
în poziţie culcată cu gura spre N. Vasul este lucrat din pastă 
grosolană cu cioburi pisate în compoziţie, arderea oxidantă, 
inăltimea de 2,5 m şi diametru! gurii de 0,48-0,05 m. '

către baza complexului, pământul de umplutură de culoare 
negricioasă şi afânat, era amestecat cu mult cărbune, pigmenţi 
de culoare roşie şi neagră şi bucăţi mari de lipitură arsă, multe 
cu o suprafaţă netezită purtând amprente din timpul operaţiunilor 
de făţuire şi de la scheletul de nuiele cu diametre cuprinse între 
0,01 -0,02 m. 

Pe fundul gropii, în partea centrală, pare a fi fost depozitată o 
cantitate destul de mare de chirpic. Exceptând vasul min iatura! 
din inventarul ceramic al complexului arheologic nu au mai făcut 
parte decât trei fragmente ceramice hallstattiene. La cota de -
2,35 m, lângă peretele nord-vestic, a fost descoperit un animal 
de mici dimensiuni, posibil câine, aflat în primele luni de viaţă, 
aşezat in poziţie culcată pe partea dreaptă cu craniul orientat in 
direcţia nord-vestică. Fusese depus pe un pat de pământ 
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amestecat cu cărbune mărunţit şi slab pigmentat şi avea sub 
�embrele posterioara şi sub craniu câte o bucată de lipitură. Din 
mventarul gropii a mai făcut parte si o vertebră de animal de talie 
mare. 
Gropi menajere 

În cursul cercetărilor din anul 2004 au fost descoperite şi 
câteva gropi menajere având o formă tronconică sau relativ 
cilindrică, modeste ca dimensiuni şi inventar arheologic. 
Inventarul arheologic. 

Ca şi în anii anteriori, majoritatea materialelor descoperite 
ilustrează repertoriu l ceramic al comunităţii din prima epocă a 
fierului de la Bucu-Pochină. 

Cele mai multe vase erau lucrate din pastă amestecată cu 
cioburi pisate, fie din categoria vaselor de uz comun, fie cele 
încadrabile într-o categorie intermediară, care face trecerea spre 
olăria de bună calitate, reprezentată de fragmente de ceşti cu 
toarte supraînălţate. Din prima categorie au fost descoperite 
fragmente ale unor vase de formă tronconică sau cu un profil 
arcui!, arse oxidant, miezul de culoare cenuşie sau cenuşie 
negricioasă. 

Decorul acestor vase constă în benzi alveolate aplicate sub 
forma unui brâu întrerupt de apucători simple sau cu o alveolă 
pe mijloc sau din benzi alveolate aplicate pe corp începând de 
sub brâul orizontal. Câteva fragmente au pe marginea tăiată 
oblic un şir de mici alveole la exterior. 

Din categoria vaselor lucrate dintr-o pastă mai bună, având , 
de asemenea, cioburi pisate în compoziţie, suprafeţele lustruite, 
de culoare gălbuie, cenuşie- gălbuie sau neagră, au fost 
descoperite fragmente de vase bitronconice şi de străchini cu 
marginea arcuită interior şi decorate cu caneluri oblice pe ea. 
Din inventarul gropii suprapusă de bordei face parte şi o 
strachină fragmentară, cu suprafaţa exterioară de culoare 
gălbuie-cenuşie şi neagră în interior, lustruită şi decorată cu 
grupe de câte două mici proeminenţe pe buză. 

Menţionăm această piesă deoarece este prima strachină cu 
fund inelar şi marginea arcuită interior descoperită în aşezarea 
hallstattiană de la Bucu-Pochină unde cercetările au debutat în 
anul 1 990. Tot in această categorie se încadrează şi un vas 
miniatura! de formă bitronconică, cu gâtui înalt şi gura evazată, 
de culoare gălbuie şi lustruit. Este posibil ca pe diametru! maxim 
să fi fost decorat cu mici proeminenţe 

Un vas miniatura! lucrat din pastă destul de grosolană, cu 
cioburi pisate, uşor lustruit exterior, pereţii inegali in grosime, 
pare a fi, mai curând, o lingură de turnat. 

În complexele arheologice cercetate au fost descoperite şi 
câteva fusaiole de formă bitronconică şi un mic craniu de animal 
cu coarnele şi botul retezate, ce pare a-şi fi găsit o utilizare 
practică, analiza sa urmând să aducă un plus de informaţii. 
Asezarea medievală(sec.XVI-XVIII) 

A fost descoperit şi cercetat parţial un singur bordei de mici 
dimensiuni, orientat NE-SV. Cuptorul, parţial cotlonit, destul de 
bine păstrat, era amplasat în apropierea colţului sud-vestic al 
locuinţei. De asemenea, podeaua, din pământ negricios, 
bătătorit, era destul de bine conservată. 

Din inventarul arheologic aparţinând aşezării medievale, 
menţionăm fragmente de căni cu torţi şi străchini smălţuite cu 
smalţ de culoare verde şi brună. 

55. Bucureşti 
Punct: Militari-Câmpul Boja 
Cod sit: 179132.29 
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Colectiv: Mircea Negru - responsabil (MMB), Cristian F. 
Schuster, Alexandru Morintz (IAB) 

În anul 2004 au fost efectuate săpături arheologice 
sistematice şi pr�ventive în sectoarele B şi C. Cercetările 
arheologice sistematice au constat într-o secţiune cu suprafaţa 
de 60 m2, iar cele preventive în 50 de secţiuni şi patru casete cu 
suprafeţe totale de 1 649 m2. . . . În cursul săpăturilor arheologice SIStematice dm sectorul � 
au continuat să fie investigate o groapă din sec. 1 1-1 1 1 p. Chr ŞI 
două bordeie din sec. al VI-lea p. Chr, pa�ial surprinse în 
campania din anul 2003. De asemenea, au fost descoperite o 
groapă din sec. 1 1-1 1 1 p. Chr şi una din sec. VI p. Chr. 

Săpăturile arheologice preventive din sectorul C s-au 
încheiat cu cercetarea unui număr de 20 de complexe 
arheologice, respectiv şase bordeie şi 1 4  de gropi. Dintre cele 
şase bordeie cercetate, patru erau din sec. I I I  p. Chr şi două di� 
sec. VI p. Chr, iar din cele 14  de gropi, două din �poca bronzului , 
1 1  din sec. II-IV p. Chr şi una din sec. VI p. Chr. In sectorul B au 
fost cercetate trei gropi, dintre care una era din neolitic (cultura 
Boian), una din epoca bronzului (cultura Glina) şi una din prima 
epocă a fierului . 
Neolitic - cultura Boian 

În secţiunea S90, pe profilul vestic al capătului secţiunii , la 
adâncimea de 0,45 m a fost descoperit un pandantiv din piatră 
şlefuită, atribuit culturii Boian. Aceleeaşi culturi a fost atribuită o 
groapă descoperită în cadrul secţiunii S94, în care au fost 
descoperite fragmente dintr-un vas decorat în tehnica barbotinei 
asociată cu un brâu alveolat şi butoni rotunzi. 
Epoca bronzului - cultura Glina 

Materialul arheologic descoperit constă în fragmente de vase 
ceramice rotite de lut ars, oase de animale. Ceramica 
descoperltă p�ate fi încadrată în două categorii : din pastă 
semifină şi din pastă semi-grosieră. Vasele de dimensiuni mari 
sau mijlocii au fost decorate cu pastile sub buze, brâuri alveolate 
şi brâuri crestate. 
Cultura Tei 

În sectorul C, ceramica din epoca bronzului a fost 
descoperită în stratul de cultură şi în cele două gropi cercetate. 
În funcţie de pastă şi funcţionalitate vasele pot fi împă�ite în 
două categorii: ceramica din pastă fină sau semifină pentru 
servitul mesei (căni, străchini) şi ceramica grosieră şi 
semigrosieră (vase de mari dimensiuni, oale). Prima categorie 
este decorată cu motive geometrice incizate, a doua cu striuri 
realizate cu măturica şi brâul alveolat. Fragmentele de vase 
ceramice descoperite apa�in fazelor I I I  şi IV ale culturii Tei. 
Hallstatt 

În sectorul B a fost surprinsă o groapă din prima epocă a 
fierului. Sporadic, în unele secţiuni au apărut câteva fragmente 
de vase ceramice din aceeaşi perioadă. Acestea provin de la 
cupe şi vase bitronconice (în special cupe şi vase cu două 
toarte). 
La TEme 

În stratul de cultură din unele secţiuni au fost descoperite 
câteva fragmente de vase ceramice din pastă modelată cu mâna 
care apa�in La Teme-ului getic, prin pasta, formele de vase şi 
decorul specifice acestei perioade. 

Principala formă identificată sunt vasele cilindrice cu pereţi 
arcuiţi spre interior decorate cu butoni triunghiulari, 
dreptunghiulari sau semilunari şi brâu alveolat. Cronologia 
fragmentelor de vase descoperite poate fi stabilită, pe baza 
formelor, pastei şi elementelor de decor la sec. IV- I I I  a. Chr. şi I I
I a. Chr. În secţiunea S44 au fost descoperite o verigă din bronz 
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cu nodozităti şi o piesă din os, ambele fiind din categoria 
materialelor de harnaşament specifice sec. lor 1 1-1 a. Chr. 
Sec. I I-IV p. Chr. 

_ . 

Bordeiele cercetate aveau forma rectangulara cu colţunle 
rotunjite. În interiorul lor nu se aflau instalaţii de foc, d�r în unele 
cazuri erau gropi de provizii .  Materialul ar�eolog1� colectat 
constă în ceramică, fragmente de lut ars, ob1ecte dm lut ars, 
obiecte din metal şi os, oase de animale, cenuşă şi ���n �r:. 
Gropile de provizii cercetate aveau în gen�ral fo�ma cJhnd!Jca. 
Diametrele lor variau între 1 ,20-1 ,35 m, Jar adanc1mea mtre 
0,98- 1 ,98 m. Materialul arheologic colectat const� în cera�ică, 
fragmente de lut ars, obiecte din lut ars, ob1ecte dm metal ŞI os, 
oase de animale, cenuşă şi lemn ars. 

Descoperirile arheologice anterioare :ampaniei . di� anul 
2004 au fost încadrate în sec. I I- I I I  p. Chr.1 In campama din anul 
2004, au apărut unele vestigii arheologice care pot fi datate şi în 
sec. IV p. Chr. Un piepten din os, descoperit în groapa nr. 66, 
este de formă semicirculară, dinţii fiind prinşi între două plăci de 
os legate cu nituri din bronz. Astfel de piepteni au fost 
descoperiţi în aşezări de tip Militari-Chilia la Coloneşti-Mărunţei 
şi Dulceanca2, unde pot fi dataţi de la mijlocul sec. al I I I-lea p. 
Chr până la sfârşitul sec. şi eventual la începutul sec. al IV-lea p. 
ChrJ Piepteni de acest tip au fost descoperiţi şi în cadrul culturii 
Sântana de Mureş-Cerneahov, în cadrul necropolelor din sec. al 
IV-lea p. Chr de la Spanţov, Independenţa şi Alexandru 
Odobescu4• 

În stratul de cultură din sectiunea S54 a fost descoperit şi un 
fragment de strachină bitronc�nică acoperită cu slip negricios 
decorat cu motive lustruite în retea. Această strachină este 
specifică culturii Sântana de MureŞ-cerneahov, având analogii 
la Spanţov şi în alte necropole din sec. al IV-lea p. Chr5 
Sec. VI p. Chr 

Din sec. VI p. Chr datează două bordeie şi două gropi. 
Bordeiele au forma aprox. rectangulară cu colţurile rotunjite. Într
unul din colţuri era un cuptor scobi! într-un bloc din lut cruţat. 
Unul dintre ele era în formă de potcoavă, celălalt era rotund. La 
construirea ambelor cuptoare au fost folosite şi pietre din calcar. 
În interiorul lor au fost găsite abandonate fragmente mari de 
vase, unele aproape întregibile. Podeaua nu prezenta urme de 
lutuire şi nu au fost constatate gropi pentru stâlpi de susţinere. 
Încadrarea cronologică s-a făcut pe baza ceramicii din pastă 
modelată cu mâna sau la roată6, respectiv a fibulei digitate7• 
Sec. XIX 

În stratul vegetal au fost descoperite câteva fra9mente de 
vase ceramice şi o pipă, datate în limitele sec. XIX. Incadrarea 
cronologică a fost făcută pe baza materialului ceramic şi a unei 
pipe din lut ars. În sec. al XIX-lea, în aria sitului exista satul Boja. 

Note: 
1 .  M. Negru, O locuinţă de tip Militari-Chilia descoperită la 
Bucureşti-Militari Câmpul Boja, CAB, VI, 2005, p. 1 73-1 80; idem, 
Bucureşti. Punct: Militari-Câmpul Boja, în CCA 2004, p. 257-259; 
idem, în M. Negru, C. F. Schuster, D. Moise, Militari-Câmpul 
Boja. Un sit arheologic pe teritoriul Bucureştilor, Bucureşti, 2000, 
p. 57- 152. 
2. Gh. Bichir, Geto-dacii din Muntenia in epoca romană, 
Bucureşti, 1 984, p. 52, pl. LV: 1 -4. 
3. Ibidem, p. 93. 
4. B. Mitrea, C. Preda, Necropole din sec. IV e.n. În Muntenia, 
Bucureşti, 1 966, p. 140, pl. 66:5 (Spanţov); 1 1 7: 1 0; 238:8, 9. 
5. Ibidem, p. 1 33, fig. 7 1 : 1 ;  256: 1 -2. 
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6. D. Gh. Teodor, Civilizaţia romană la est de Carpaţi in sec. v
VII. Aşezarea de la Botoşana-Costişa, Bucureşti 1 983 fig 39·2 
3, 5; 40:6. ' ' . . ' 

7. O fibulă similară a fost descoperită la Căscioarele (V. 
Teodore�cu, Centre meşteşugăreşti din sec. VN/-V/1 e.n. in 
Bucureşft, Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie 9 
Bucureşti, 1 972, p. 86, fig. 7:2). 

' 

56. Bucureşti 
Punct: Calea Victoriei, nr. 37 8 - fundatiile Hanului 
F��t 

' 

Cod sit: 179132.55 
Colectiv: Gheorghe Mănucu-Adameşteanu (MMB) Monica 
Mărgineanu Cârstoiu (IAB) 

' 

La începutul anului 2004, au fost reluate lucrările arheologice 
de salvare pe amplasamentul din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 
37 B: cu această ocazie au fost dezvelite mai multe segmente de 
ziduri din cărămidă, anterioare Teatrului Naţional, ce par să 
apa�ină Hanului Filare!. 

în camera A, în colţul de SE, au fost descoperite fundatiile a 
două ziduri (Z1 , spre N, cu o lungime de 1 ,67 m, şi Z2, sp

'
re V, 

cu o lungime de 1 , 1 5  m), perpendiculare (dimensiuni cărămizi 
23x1 1 ,5x3,5 cm), groase de 0,56 m, tăiate de latura de S a 
fundaţiei porticulului de intrare. Toată ceramica descoperită aici 
se datează larg în sec. XVIII-XIX. 

În camerele 21 şi 22, aflate în vecinătatea laturii de N a 
Teatrului Naţional, a fost surprinsă o încăpere din care se 
păstrează trei laturi; in construcţia zidurilor au fost utilizate 
cărămizi de trei dimensiuni (2,35x0, 1 1  x0,35 m; 0,23x1 , 1 5x0,03 
m; 0,23x0, 1 1  x0,03 m). Stratigrafic, această structură precede 
Teatrul Na�onal, putând fi atribuită sec. XVIII-XIX. Descoperirile 
arheologice din camera 21 se limitează la fragmente ceramice 
din sec. XVIII-XIX. 

Cele două complexe din zidărie se află nu departe de zidurile 
atribuite Hanului Filare!; datarea lor în sec. XVIII-XIX poate fi un 
argument în sprijinul apartenenţei lor la amenajări ale hanului. 

Precizări în legătură cu construcţia şi compartimentarea 
acestuia speram să ne ofere lucrările ce s-au desfăşurat în zona 
de NE a amplasamentului, în perioada 1 6  august-6 septembrie 
2004: suprafaţa cercetată a fost "delimitată", spre E, de un post 
de transformare a energiei electrice şi spre V, de o reţea de 
cabluri de înaltă tensiune. După îndepărtarea asfaltului şi a unei 
plăci de beton, s-a trasat o casetă cu o lungime de 1 6  m 
(orientată N-S) şi cu o lăţime de 4,5 m (de la E spre V); această 
suprafaţă a fost împă�ită în patru carouri (de 4x4,5 m), 
numerotate de la S spre N. 

În caroul 1 ,  la -2, 1 m, faţă de nivelul asfaltului, a fost reperată 
coama unui zid din cărămidă (B), dispus paralel (la cea. 2,5 m, 
spre E) cu zidul dezvelit în primăvara anului 2004. Cercetarea 
acestor ziduri intermediare (cu grosimea de numai 0,25-0,3 m) a 
fost împiedicată de reţeaua de cabluri de înaltă tensiune, al căror 
traseu suprapune perfect pe cel al zidurilor men�onate şi care în 
momentul .pozării" a contribuit la demantelarea zidurilor. 

Faza probabil cea mai veche a zidurilor dezvelite de 
săpăturile arheologice este reprezentată de un zid lung de 3 m 
(A), aflat la 4 m sub cota 0.00 (cotă care reprezintă nivelul Căii 
Victoriei ,  considerat în dreptul amplasamentului fostului teatru). 
Limitele laterale actuale ale acestui element, despre care se 
poate presupune că reprezintă vestigiile unei pivniţe, par să se 
întoarcă spre V. Funda�a. adâncă de 2 m, este realizată din 
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cără�idă. legată cu mo�ar. Date fiind informaţiile stratigrafice 
desc1frab11e pe mal�l sud1c al săpăturii, este posibil ca 0 po�iune 
de ce�. 0,5-0,6 m din acest element, la partea sa superioară să 
reprez1nte elevaţia edificiului. 

' 

Frag�entul de construcţie este suprapus de un zid dezvelit 
pe o lu�g1me d� cea. 1 3  m; acesta reprezintă o fundaţie, aparent 
formata din tre1 tronsoane fracturată de tasările inegale in trei 
aparente �onsoa�e: �e pot observa, la cele două capete 
corespunzatoare lim1.te1 casetei arheologice, pe po�iuni de cea. 
1 :5 m (la N) , respectiv 0,7 m (spre S), tălpi de cărămidă formate 
d1n p_atru-cinci asize la N şi în jur de trei asize la S. Pe o po�iune 
lunga de

. 
aprox. 2,4 

.
m de�supra funda�ei vechi (A) şi 

s�pra_P�n�n�-o apr_oa�e 1� totalitate, se observă o talpă analogă 
din cara�1da. Doua z1dun de compartimentare (B, B' cu grosimi 
0,3 m ŞI 0,34 m), delimitează împreună cu o succesiune de 
încăperi a �ror lă�me nu depăşea 2,4 m. între aceste ziduri se pot 
obse�a tre1 tronsoane de ziduri (de la S la N notate a, b şi c). 
�ros1mea acestor ziduri este de 0,43, 0,44, respectiv 0,43 m. 
Intre fragmentele a şi b se află un strat de cărămizi dispuse pe 
cant, aşezate pe un pat de mortar, legate cu mortar, 
reprezentând mărturia probabilă a unui pavaj; urmele acestuia 
�u�rapun parţial traseul zidului B. Zidurile (b) şi (c) reprezintă 
limitele lat�rale ale . încăperi! de subsol A-A', aşa cum s-a putl:lt 
observa d1ntr-un m1c sondaJ arheologic realizat adiacent zidului 
(b). 

în zona nordică a suprafeţei degajate, în apropierea coltului 
zidului a fost descoperit un pilot orizontal din lemn care a 
apa�inut probabil sistemului de consolidarea terenului 

Din păcate, construirea unui punct de transformare a 
energiei electrice, în perioada anilor '70, a contribuit la 
distrugerea fundaţiilor hanului aflate spre E (zidurile de beton au 
cobor�! până la cea. -8- 10  m). În această situaţie, nivelările şi 
lucrănle efectuate pentru amenajarea postului şi pentru 
.pozarea" cablurilor de înaltă tensiune au afectat întreaga 
suprafaţă cercetată, unde nu s-a mai păstrat nimic din structurile 
hanului. 

· 

De menţionat că, spre V, zidurile hanului au fost 
demantelate cu prilejul amenaj!lrilor p'regotitoare ale 
amplasamentului in vederea construirii Teatrului Na�onal. 

Cu excepţia unor fragmente de vase din sticlă, materialul 
arheologic este reprezentat, în exclusivitate de ceramică. Toate 
descoperirile provin din condiţii nestratigrafice, întrucât 
interven�ile moderne şi pregătirea terenului pentru ridicarea 
Teatrului Naţional au bulversa! straturile de cultură din suprafaţa 
pe care am putut-o cerceta. Se remarcă, totuşi, câteva profile 
complete de vase şi două recipiente care au fost întregile în 
cadrul laboratoarelor Muzeului Municipiului Bucureşti: o oală cu 
toartă şi o oală de noapte. 

Ceramica descoperită la Hanul Filare! are analogii printre 
descoperirile din sec. XVIII-XIX din alte puncte de pe teritoriul 
oraşului Bucureşti. Acestea apar, în general, în depozite închise, 
situa�e ce asigură o încadrare cronologică foarte bună. 
Rămânând printre descoperirile recente făcute la hanurile 
bucureştene putem aminti pe cele de la Hanurile Constantin 
Vodă1 şi Stavropoleos2. 

în final, coroborarea informaţiei documentare cu firavele 
rezultate ale cercetării arheologice, ne permite formularea unor 
puncte de vedere în legătură cu Hanul Filare!. 
- La sfârşitul sec. al XVIII-lea, pe proprietă�lor boierilor 
Brezoieni, a fost ridicat Hanul Filare!, numit după unul dintre cei 
doi mitropoli� care au purtat acest nume: Filare! 1 (1 753-1 760) şi 
Filaret 11 (1 792-1 793). 
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- Se afirmă că era un han mic, cu odăi de găzduit călătorii, unde 
trăgeau mai ales ungurii şi nemţii, dar nu există nici un fel de 
document publicat care să susţină aceste afirmaţii . Pe baza 
descoperirilor arheologice se poate presupune că hanul era 
format din mai multe corpuri de clădiri - una reperată în cursul 
cercetărilor arheologice din cursul anului 1 999 şi alta, care pare 
să fie distinctă, dezvelită pa�ial în lunile august-septembrie, anul 
2004. Cu ocazia diferitelor lucrări edilitare efectuate anterior în 
zonă, s-a putut observa că hanul avea fundaţii foarte groase 
care fuseseră construite chiar lângă bârnele Podului Mogoşoaiei. 
De asemenea trebuiesc amintite şi tronsoanele de ziduri 
reparate pe locul actualului Teatru Naţional. Toate aceste 
construcţii , ca şi solicitarea, într-un document de epoco, prin care 
ca veniturile sale so fie donate pentru ingrijirea ciumaţilor, 
constituie argumente care contrazic ipoteza unui han mic. 
- Afectat de cutremurul din anul 1 838, el mai funcţiona la 1 841 -
1 842 Hotărârea domnitorului Gheorghe Bibescu, d in  31 iulie 
1 843, de alcătuire a unei comisii care să se îngrijească pentru 
clădirea unei Săli de teatru .,pe acel loc al Hanului Filare!", 
consemneaza momentul in care hanul a fost demolat 
- Un alt han, care purta tot numele Filare!, se afla între strada 
Colţei şi biserica şi Hanul Sf. Gheorghe cel Nou: .. mergând drept 
pe uliţa Colţii spre Sf. Gheorghe cel Nou, era pe timpii aceia 
(inaintea focului de la 1847) o piaţă triunghiulară din care işi luau 
inceputul trei uliţe: una ducea spre Bărăţie, alta către hanul lui 
Filaret şi cea din urmă se indrepta către pescăria veche din 
mahalaua Scaunelof"'J. Aceasta este singura menţiune a celui 
de-al doilea han Filare!. 

Note: 
1 .  Păunescu 2002, p. 79-94. 
2. Mănucu-Adameşteanu, Monica Mărgineanu Cârstoiu, lngrid 
Poli, B. Constantinescu 2000, p. 5-48. 
3. Filimon 1 990, p. 59. 
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Resume: 
Les fouilies archeologiques de l'annee 2004 ont identifie 

plusieurs tronQons de murs en briques, dant la position 
stratigraphique indique un rapport d'anteriorite face au Thăâtre 
National. Ces vestiges ne sant pas distants des murs attribues â 
l'auberge Filare!; leur datation des XVI I I-XIXes siecles pourrait 
servir d'argument en faveur de leur attribution aux attenances de 
l'auberge. 

On estimait d'obtenir des eclaircissements concernant la 
construction et le compartimentage de l'auberge, lors des 
travaux deroules entre le 1 6  aout et le 6 septembre 2004 dans 
l'aire de Nord-Ouest de l'emplacement. Dans le carre no. 1 ,  â 
une profondeur de 2,1 O m par rapport au niveau de la rue, on a 
repere le haul d'un mur en briques (B), oriente parallelement 
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(2,50 m vers !'Est, â peu pres) au mur degage pendant les 
fouilles du printemps 2004 (B'). La fouille de ces murs 
intermediaires (â l'epaisseur de 0,25-0,30 m) a mis en evidence 
plusieurs moments constructifs, â plusieurs refections, ainsi que 
l'existence de plusieurs pieces (celliers) de l'auberge. 

11 convient de noter que, vers I'Ouest, les murs de l'auberge 
ont ete demanteles par les amenagements preparant 
l'installation du Theâtre National. 
lnventaire archeologique 

A l'exception de quelques fragments de vases en verre le 
materiei archeologique est represente, exclusivement par de la 
ceramique datable des XVII I-XIX-es siecles. 

En guise de conclusion, tout en corroborant la 
documentation ecrite par les maigres resultats des fouilies 
archeologiques, nous estimons pouvoir formuler les opinions 
suivantes concernant l'auberge Filare!. 

L'etablissement fut construit sur les proprietes des boyards 
Brezojans vers la fin du XVI I I  siecle. L'edifice a ete entierement 
demoli aux annees 1 842-1 843, son emplacement etant 
ulterieurement occupe par le Theâtre National. 

On aHirme qu'il s'agissait d'une petite hostellerie, dant les 
pieces destinees â heberger des voyageurs, etaient occupees 
surtout par des Hongrois et des Aliemands. Neanmoins, aucun 
document publie ne pourrait etre invoque â l'appui de cette 
assertion. Faisant foi au temoignage archeologique, on peut 
supposer que l'auberge etait formee par plusieurs edifices, dant 
un a ete repere au cours des fouilles de 1 999. Un autre, distant 
en apparence, a ete partiellement degage lors des fouilles 
eHectuees aux mois d'aout et septembre 2004. Les divers 
travaux edilitaires realises dans cette aire ont mis en evidence 
les soubassements epais de l'auberge, edifies en immediate 
proximite des poutres de Podul Mogoşoaiei. 11 convient de 
rappeler, egalement, les tronQOns de murs identifies sur 
l'emplacement actuellement nomme «du Theâtre National» .  A 
l'ensemble des vestiges vient s'ajouter une notice, selon laquelie 
on avait exige que les revenus de l'auberge Filare! soient 
donnes, en charite, â l'activite d'assistance des pestiferes. Sur la 
foi de ces arguments, l'image de l'etablissement nous resulte 
tout autre que petite, indiquant plut6t un ensemble d'une 
certaine importance. 

A Bucarest, il y avait une autre auberge du meme nom 
(Filare!), situee quelque part dans le perimetre compris entre la 
rue Colţei et l'ensemble de l'eglise et de l'auberge de St. 
Georges le Nouvel (Sf. Gheorghe cel Nou). 

57. Bucureşti 
Punct: Calea Victoriei, nr. 37 B, fundaţiile Teatrului 
Naţional 
Cod sit: 1 79132.56 
Colectiv: Gh. Mănucu-Adameşteanu (MMB), Monica 
Mărgineanu Cârstoiu (IAB) 

În toamna anului 1 998 au început lucrările arheologice 
pentru cercetarea fundaţiilor Teatrului Na�onal şi a terenului din 
jur. Săpăturile, eşalonat� pe mai multe campanii, au evidentiat 
existenţa mai multor etape de locuire. 

' 

Cea mai veche descoperire, un fol/is de la împăratul 
Iustinian al I l-lea (705-71 1 ) , constituie o apariţie izolată, dar in 
vecinătate, la Curtea Veche, sunt cunoscute elemente ale 
culturii materiale din sec. VI-VI I .  Moneda a fost descoperită în 
camera 38, la o adâncime de -2,30-2,45 m, într-un nivel cu 
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fragm�nte ceramice din sec. XIX. Acest nivel suprapune direct 
solul v1u, ceea ce ne arată că moneda a fost antrenată cu ocazia 
construirii fundatiilor Teatrului National 

Cele mai vechi complexe de Îocuir� cercetate in situ pe acest 
amplasament, aparţin celei de-a doua jumătăţi a sec. al XV-lea şi 
reprezintă cea mai nordică descoperire din perioada de început 
a oraşului: este vorba de două gropi menajere Gr1 şi Gr3 
surprinse şi cercetate parţial în camera 21 , aflată pe latura 
nordică a Teatrului National. 
Groapa 1 

· 

Din partea inferioară a acestui complex provin două vase 
care au fost întregile: 
- oală cu toartă cu umerii rotunjiţi, de dimensiune medie, cu 
diametru! gurii mai mare decât diametru! bazei. Buza este înaltă, 
evazată, cu marginea Ieşită drept şi se continuă cu un gât foarte 
scurt. Toarta se prezintă ca o bandă lată, uşor supraînălţată: 
ataşul superior pleacă de la jumătatea buzei, în timp ce partea 
inferioară se prinde în punctul de maximă arcuire a peretelui 
vasului. Fundul vasului este drept. Este lucrată dintr-o pastă fină 
cu nisip în compoziţie, arsă oxidant, de culoare roşcat cărămizie. 
Vasul nu este decorat şi prezintă urme de ardere secundară. 
Dimensiuni: înălţimea de 14 cm; diametru! gurii de 1 2  cm; 
diametru! bazei de 7,50 
- castron cu toartă cu pereţii arcuiţi. Buza este scurtă, Ieşită oblic 
spre partea interioară. Are o toartă lată, puţin supraînălţată, cu o 
uşoară şănţuire pe mijloc: ataşul superior se prinde de marginea 
buzei, în timp ce capătul inferior se prinde sub zona diametrului 
maxim. Este lucrat dintr-o pastă închisă la culoare, aspră la 
pipăit, cu nisip şi multă mică în compoziţie, fiind ars reductor. 
Vasul nu este decorat şi prezintă urme de ardere secundară. 
Dimensiuni: înălţimea de 7 cm; diametru! gurii de 1 8,5 cm; 
diametru! bazei de 1 O 
Groapa 3 

Au fost descoperite numai materiale ceramice fragmentare, 
aparţinând celor două mari categorii întâlnite în aşezările 
medievale din sec. XV-XVI: ceramică comună (două fragmente 
de oală cu toartă) şi ceramiCO smălţuită, sgrafittată (fragmente 
provenind de la două farfurii). 
Complexe de locuire din sec. XVI II-XIX 
Locuinta 1 

in · zona scenei, în colţul de SV al limitei săpăturii 
arheologice, la adâncimea de -3, 1 O m faţă de nivelul actual de 
călcare (indicat prin plăcile de pavaj ale unei parcări 
contemporane), s-a conturat un bordei, care a fost suprapus de 
fundatiile camerei XI. Locuinta 1 nu a putut fi explorat!J în 
întreg ime. Partea care a f�st accesibiru cercetorii prezinto 
urmQtoarele dimensiuni: latura de E 1 ,25 m (intră sub zidul de N 
al camerei XI); latura de S 1 ,27 m; în capătul de V s-a păstrat o 
groapă de par cu dimensiunile de 0,2x0,3 m, adâncă de -0, 1 5  m. 

Inventarul este format d in numai fragmente ceramice: 
reţinem paritatea, surprinzătoare în ceea ce priveşte 
reprezentarea, dintre ceramica comună (oala cu toartă, ulcior, 
capac) şi cea smălţuită (fragmente de la vase deschise), într-o 
epocă în care predomină vasele smălţuite. Un fragment de 
farfurie cu decor sgrafittat şi un fragment de pipă ar pleda pentru 
datarea acestei locuinţe în a doua jumătate a sec. al XVI I I-lea. 
Locuinta 2 

ca
' 
şi-n cazul precedentei, nici locuinţa 2 nu a putut fi 

cercetatll integral, fiind afectato de fundaţiile vestibulului teatru lui . 
În camera B (conturato de fundaţiile vestibulului teatrului) a fost 
dezvelită o suprafaţă din colţul sou de NV. Dimensiunile 
suprafeţei cercetate din locuinţa 2 sunt: latura de V 5,7 m, intră 
sub zidul de E al camerei B; latura de N 2,5 m, intră sub zidul de 
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E al camerei B; restul este suprapus şi distrus de latura de E a 
vestibul ului. 

Dintr-o umplutură cu grosimea de cea. 0,5 m, din locuinta 2 
au fost recuperate numeroase fragmente ceramice, majoritatea 
smălţuite, provenind de la vase închise - oale cu toartă căni 
ulcioare; predomino însă formele deschise farfurii, cast�oane: 
străchini . Nelipsite sunt ligheanul şi tigaia cu toartă. Prezenta 
hanului în vecinătate, constituie un reper cronologic indirect. 
locuinţa existând, probabil, în prima jumătate a sec. al XVI I I-lea. 
Locuinţa 3 

Tot în camera B (fundaţii ale vestibulului teatrului), în colţul 
de SV, a fost cercetată o suprafată mai mare dintr-o locuintă 
suprapusă de laturile de E şi de S ale vestibulului. Dimensiunii� 
pe care a putut fi investigato: latura de V = 2,2 m, intră sub 
zidurile de V şi de S ale camerei B; latura de N = 2,9 m, intră 
sub zidul de E al camerei B; latura de E = 3,24 m, intră sub zidul 
de E al camerei. 

Inventarul arheologic recoltat se rezumo la doar câteva 
fragmente ceramice, de foarte m ici dimensiuni, atribuibile sec. al 
XVII I-lea. 
Groapa 2 

in camera 2 1 ,  între gropile 1 şi 3, din sec. al XV-lea, a fost 
cercetată o groapă menajeră cu diametru! de 1 ,95x2,03 m. 
Inventarul arheologic recuperat din ea se compune din câteva 
fragmente ceramice din sec. al XVIII-lea. 
Mormântul 1 

intre camerele 23 şi 24, sub zidul despărţitor, la -0,37 m 
adâncime, imediat sub prima asiză de la baza zidului, a fost 
dezvelit un schelet în poziţie anatomică dorsală, orientat V-E 
(lungime = 1 ,57 m). Braţele erau impreunate pe cutia toracică, 
stângul peste dreptul. Din braţul stâng lipsea partea superioară. 
De la bazin în jos, trupul porea să fi fost răsucit pe dreapta, 
având picioarele uşor flectate şi suprapuse, stângul peste 
dreptul .  Era depus în pământ negru, lipsit de materiale 
arheologice; urma gropii a fost distrusă de şanţul de fundaţie al 
zidului care-I suprapune. Acest ultim strat de pământ negru, în 
care era depus mormântul, are grosimea de 1 m, sub care 
urmează solul viu, din care s-au săpat 0,3 m de verificare. 

Scheletul aparţine unui adult şi prezintll o stare de 
conservare bună. Dantura este întreagă şi fără urme vizibile de 
uzură. Judecând după aplatizarea oaselor bazinului, pare a fi 
vorba de un individ de sex feminin. Sub omoplatul stâng s-a 
păstrat puţin lemn de la sicriu. Între fundaţia zidului şi schelet s
au găsit câteva fragmente ceramice din sec. al XIX-lea. 

Mormântul este lipsit de orice inventar funerar (s-a recuperat 
doar un mic fragment metalic (?). Absenţa acestuia sugereazD o 
datare a mormântului - numai dupo criterii stratigrafice -
anterioaro sec. al XIX-lea. Prezenţa sicriului ar putea fi luato drept 
dovado a unei înmormântori normale, în cadrul unui cimitir 
medieval, format în jurul unei biserici mai vechi (?). 
Teatrul National ( 1846-1 947) - Limita de N a amplasamentului 

La E de intrarea în incinta amplasamentului (şi în şantier) au 
fost surprinse fundaţiile unei construcţii din cărămidă, de plan 
pătrat. care este izolată de vestigiile Teatru lui propriu-zis. 
Reprezintă, probabil, un rezervor de apă din perioada iniţială 
(Hefft) . supoziţie ce pare confirmată prin descoperirea, în anul 
1 999, a unui mare număr de vase de faianţă - farfurii, supiere, 
castroane etc. - care sugerează funcţionarea, in zona aferento, a 
bucătăriei Teatrului . La V de aceasta trebuie localizate anexele 
Teatrului. 

O sectiune de control, trasată între zidul de E al extinderii 
Teatrului, realiiato in anul 2004 şi limita de V a perimetru lui, a 
pus în evidenţă o serie de fundaţii, mai noi - din perioada 
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interbelică care par a fi fost construite peste vechile amenajări . 
Tot aici a fost identificato şi centrala termică a Teatrului, din care 
au fost dezvelite o serie de canale din cărămidă şi rezervorul din 
metal, care mai conţinea, încă, păcură. 
Fundatiile Teatrului National 

înainte de inceperea lucrărilor pentru fundaţiile Teatrului, 
terenul a fost nivelat, operaţiune ce a fost confirmată de 
cercetările arheologice. Pe latura de N a Teatrului, in mijlocul 
camerei 39, la -1 ,85 m adâncime, s-a conturat o groapă 
dreptunghiulară • Complexul 1 de unde au fost scoase foarte 
multe cărămizi (peste 50 de exemplare, majoritatea intregi) şi 
material ceramic fragmentar din sec. al XIX-lea, dar şi un 
ulcioraş aproape intreg. Potrivit observaţiilor noastre, groapa, de 
mari dimensiuni (lungă de 6,4 m, lată de 2,06 m şi adâncă de • 

1 ,75 m), tăiată de latura de S a camerei 39, a fost sopattl cu 
ocazia nivelării terenului de către constructorii Teatrului Naţional, 
pentru a se arunca in ea materialele rezultate din eventualele 
demolori . 

în cursul anului 2004 s-a putut preciza că fundaţiile Teatrului 
(zona scenei) depăşesc limita amplasamentului din Calea 
Victoriei nr. 37 8: spre V, scena Teatrului "pătrunde" şi in 
parcarea amenajată de ROMTELECOM. Un zid transversal, de 
la N la S, delimitează, la subsolul scenei, spaţiile pentru 
manevrarea decorurilor. 

Pentru o mai bună înţelegere a situaţiei din teren, "camerele" 
din zona scenei, cu fundaţiile din cărămidă nouă, au fost 
numerotate cu cifre romane pentru a le diferenţia de substrucţiile 
corpului sălii de spectacol a fostului Teatru Naţional, unde 
încoperile au fost numerotate cu cifre arabe; acestora li se 
adaugă cele două camere de mari dimensiuni A (porticul de 
intrare) şi 8 (foyerul). 

În general, intrarea şi corpul sălii de spectacol au suferit 
foarte puţine modificări in perioada 1 852-1 944. Dintre 
intervenţiile periodice, surprinse pe cale arheologică, putem 
aminti situaţia din camera 8 (vestibulul teatrului), unde, între 
adâncimile de -4,60-5 m, s-a descoperit o monedă. de 1 0  bani 
din anul 1 906, de la Carol l , lângă o conducttl subţire pentru apă. 

Reparaţii periodice, care implică lucrări de construcţie 
importante, sunt surprinse in zona scenei. Primele modificări 
datează din anul 1 91 4  şi sunt detectabile in camerele 1, 11 şi I I I :  în 
camera 1, la 0,4 m faţă de latura de S a camerei, a fost dezvelit 
un zid anterior refacerii din anul 1 940, care are următoarele 
dimensiuni: lungime de 3,08 m, grosime 0,42 m, înălţime 0,3 m 
(cărămida are dimensiunile de 0,27x0, 1 3x0,08 m). El suprapune 
un zid mai vechi (faza Hefft), păstrat pe o înălţime de 0,3 m. în 
camera 1 1 ,  pe latura de N, cele două asize ale zidului ce se 
păstrează pe o lungime de 6,2 m, suprapun, din nou, un zid din 
prima fază. 

În timpul cutremurului din 1 O noiembrie 1 940 acoperişul 
scenei s-a prăbuşit şi zidurile scenei au suferit stricăciuni, in timp 
ce sala de spectacol şi foayerele au rămas neatinse. Zidul dintre 
scenă şi sală a fost refăcut pe o grindă de beton de 1 2,4 lungime 
şi 2,5 m înălţime. De asemenea au fost refăcute, integral, toate 
zidurile scenei: fără fundaţii, sprij inite numai pe o pardoseală de 
cărămidă a subsolului , care datează din perioada Hefft: camera 
IV (dimensiuni cărămizi: 0,27x0,1 3x0,04 m; 0,27x12,5x0,35 m; 
26,5x0, 1 3x0,04 m), camera V (dimensiuni caram1z1: 
27,5x0,1 3x0,35 m; 0,27x0,1 3x0,35 m); acestea s-au lăsat vezi 
camera 1 1 ,  cu excepţia cazurilor când au suprapus ziduri mai 
vechi vezi camera 1 şi puse plombe de beton: camera IV, camera 
XV. 

89 

între camerele XII-XIII, de pe latura de S a scenei, între 
plomba din beton şi zidul din cărămidă, s-a descoperit o monedă 
de 1 leu din anui 1 93B. 

în timpul bombardamentelor din 24-26 august, acoperişul 
clădirii a fost incendiat, dar avariile nu au fost catastrofale. Una 
dintre bombe a ajuns în subsolul vestibulului: în timpul 
cercetărilor din această suprafaţă, s-a dezvelit o podea din 
ciment, apa�inând subsolului unuia dintre magazinele ce au 
functionat in anii '70-'80. Ea a fost amenajată peste un strat de 
nisip

'
; sub această nivelare modernă se afla, in jumătatea de NE, 

o suprafaţă cu urme de incendiu puternic, pâno la vitrifierea 
cărămizii. 

Deşi putea fi restaurat, fiind întocmit şi un proiect în acest 
sens Teatrul National a fost demolat in toamna anului 1 947. 

Acţiunea de d istrugere a vestigiilor sale in situ a continuat în 
perioada anilor 1 960- 1970 când, pe străzile Constantin Miile şi 
Ion Câmpineanu, au fost deschise numeroase magazine. 
Amenajarea acestora (încăperi, instalaţii de apă, canal, gaze 
etc.) a dus la distrugerea compartimentelor fostului Teatru, aflate 
pe laturile de S (camerele 32, 33 ) şi N (camerele 42, 43 - unde 
se mai păstreză un perete despă�itor placat cu faianţă albă). De 
altfel, toată latura de S a amplasamentului din Calea Victoriei nr. 
37 8, este roscolito de construcţiile menţionate. Una dintre 
conductele din tuburi mari de beton, traversează fundaţiile, de la 
N la S, prin faţa camerei 8. 

Partea centrală a Teatrului a fost nivelată şi amenajată în 
mai multe etape (peste tot se păstrează, pa�ial, numai fundaţii 
din subsol), fiind acoperită cu plăci de pavaj de beton 
(dimensiuni 0,5x0,5 m). Deasupra camerei 30 s-a putut observa 
cum, intr-o primă etapă, zona a fost pavată cu plăci de granit, 
pătrate, cu latura de 0,2 m şi grosimea de 0,04 m, puse direct 
peste umplutura de moloz. Ulterior s-a mai turnat şi un strat de 
asfalt. Unul dintre aceste momente este datat: în Camera 39, pe 
latura de N, în dărâmătură, intr-un strat cuprins intre adâncimile 
de -1 ,2·1 ,4 m, s-a descoperit o monedă de 5 lei din anul 1 978, 
care puncteazo momentul nivelărilor masive pentru amenajarea 
unei parcări . 
Planşa 7. 

Resume: 
Les fouiiles archeologiques de sauvetage, ayant pour but la 

mise en evidence des vestiges du premier Theâtre National de 
la Roumanie, inaugure a 8ucarest le 31 decembre 1 852, se sont 
deroulees en deux reprises: du 24 septembre 1 998 au 24 mars 
1 999 et du 1 9  fevrier 2004 au 6 juiilet 2004. 

L'objectif des fouiiles a ete la recherche exhaustive des 
fondations de cet edifice, dont l'extension vers I'Ouest depasse 
les limites de la propriete du beneficiaire de la fouiile ( Victoria 
Business Plaza). Du câte Sud, vers la rue Constantin Miile, sur 
toute la longueur de l'emplacement, les murs du theâtre se 
trouvaient superposes et detruits, aux annees 1 960-1 970, par 
l'amenagement de certains boutiques el par l'installation d'un 
dense reseau d'utilites urbaines (conduites d'alimentation en 
eau ou de canalisation, des câbles electriques etc.). Une 
situation comparable, mais a moindre echelle, a ete constatee 
au coin Nord-ouest de l'emplacement. 
Vll l�me siecle. 

L'intervaile est marque par la presence d'un tol/is de 
Justinianus 11 (705-71 1  ), frappe a Constantinople, decouvert 
dans la piece no. 38, a une profondeur de -2,30-2,45 m, dans 
une couche de debris contenant egalement des fragments 
ceramiques du XIX�mes siecle. Cette couche recouvrait 
d irectement le sol vierge, ce qui impose a supposer que la 
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monnaie s'y trouvait en position secondaire, etant entraînee 
d'une location differente. 

Jusqu'a present, sur l'emplacement de I'Avenue Victoriei 
no. 37 B, on n'a pas identifie d'autres vestiges qui puissent servi� 
d'appui a l'hypothese de l'existence d'un habitat du VIIle siecle 
sur l'endroit. Sa presence ne pourrait, quand meme, etonner 
puisque de nombreux traces d'habitation des VI-VIIemes siecles 
ont ete inventoriee sur le territoire actuel de la viile de Bucarest: 
a «Curtea Veche .. , ă C�elu Nou, a Ciurei-Militari, rue Soldat 
Ghivan. 
xv-xwmes siecles 

Les plus anciens complexes d'habitation explores sur 
l'emplacement appartiennent a la seconde moitie du xve siecle. 
1 1  s'agit de l'inventaire de deux fosses menageres: Gr1 , avec un 
pot a anse et une ecuelle a anse; Gr3, avec des fragments 
ceramiques de pots a anse et plats. Les deux fosses ont ete 
identifiees et degagees dans la piece no. 21 . 

Les deux fosses menageres appartiennent a un niveau 
d'habitation a attribuer a la seconde moitie du xve et a la 
premiere moitie du xvre siecle et leur emplacement represente la 
plus septentrionale attestation archeologique des debuts de la 
viile de Bucarest. 
XVIII-XIXemes siecles 

Pour cette periode il y a le temoignage de trois habitations 
(L 1 dans la piece no. XI, L2 et L3 dans la piece B) et d'une fosse 
menagere (Gr2 dans la piece 21 ), datees par l'inventaire 
archeologique (ceramique commune et emaillee, tarence et 
porcelaine d'importation, vases en verre). 

La ceramique trouve de nombreuses analogies parmi les 
autres decouvertes des XVIII-XIxemes siecles bucarestoises. En 
general, leur datation precise repose sur le fait de leur parution 
dans des depâts clos, parmi lesquels on peut citer les 
decouvertes les plus recentes, des auberges Constantin Vodo et 
Stavropoleos. 
Le theâtre national ( 1 846- 1 94 7) 

A I'Est de l'entree dans le chantier on a identifie les 
soubassements d'un edifice en briques, de plan quarre, dant 
l'emplacement est isole par rapport aux vestiges du theâtre. Tres 
probablement, il s'agit d'un reservoir d'eau, datan! de la phase 
initiale (Hefft). A l'appui de cette supposition vient la decouverte, 
en 1 999, d'un grand nombre de vases en tarence - plats, 
soupieres, ecuelles etc. - qui pourrait etre relies au 
fonctionnement de la cuisine du Theâtre. Plus loin, vers I'Ouest 
de l'endroit, il faudrait localiser les annexes du Theâtre. 

Pour assurer une lecture correcte de la situation en terrain, 
on a attribue des nombres aux diverses ccpieces,. degagees, 
selon leur emplacement dans le terrain. Aux ccpieces•• de la zone 
de la scene, caracterisees par des fondations en briques 
nouvelles, ont a attribue une numerotation en chiffres romaines, 
a la difference des compartiments attenants â l'ensemble de la 
salle proprement d ite du Theâtre, dant la numerotation est en 
chiffres arabes. 11 faut en ajouter les deux grandes ccpieces,. 
dans la zone d'acces au Theâtre: le portique l'entree ( ccpiece,. A) 
et le foyer («piece,. B). 

En general, l'entree el la salle proprement dite ont supporte 
des transformations minimales dans !'intervalle 1 852-1 944. 

Au cours du tremblement de terre du 1 O novembre 1 940, la 
toiture de la zone de la scene s'est ecroulee en damageant les 
murs de celle-ci, mais la salle proprement dite el les foyers n'ont 
pas souffert des avaries. Le mur separant la scene el la sane 
proprement dite a ete rebâti sur une poutre de beton, longue 
12,4 m et hauteur 2,5 m; egalement, on a refait integralement, 
tous le murs de la scene. 
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Pendant le bombardement du 24-26 aoGt 1 944, la toiture du 
Theâtre fu! incendiee, mais les avaries de l'edifice n'etaient pas 
catastroph1ques. Une des bombes a touche les compartiments 
souterrains du vestibule: les traces de l'incendie ont ete 
identifiees lors des fouilles archeologiques de 2004. 

Meme si la restauration du Theâtre etait possible - on en 
avait meme elabore le projet - sur decision des nouvelles 
autorites de Bucarest, le Theâtre National fut totalement demoli 
en automne 1947. L'action de destruction fut continuee aux 
annees 1 960-1 970, â l'occasion de l'amenagement de 
nombreux boutiques dans les rues bordant l'ancien 
emplacement du Theâtre (rues Constantin Miile et Ion 
Câmpineanu). 

58. Bucureşti 
Punct: Calea Victoriei, nr. 9 şi str. Ilfov, nr. 5 
Cod sit: 1 79132.57 
Colectiv: Gheorghe Mănucu-Adameşteanu (MMB), Dan D. 
Ionescu ( INMI) 

Pentru ridicarea unei clădiri noi în curtea imobilului d in Calea 
Victoriei No. 9 şi Str. Ilfov No. 5 - proprietatea C.N. Loteria 
Română S.A. - între 7-24 Martie 2004 s-au demolat mecanizat 
anexele ABCD, fiind dezvelite zidurile construcţiilor din vechime, 
care fuseseră semnalate in Studiul Geotehnic/lunie 2003 şi in 
Studiul Istoric/August 2003. 

în Certificatul de Urbanism No. 46/08 07 2003, emis de 
Primăria Municipiului Bucureşti, se menţionează: " lmobilul În 
suprafaţă de 3253, 1 7  {m2], situat În intravilanul Municipiului 
Bucureşti, [este] inclus În lista monumente/ar bucureştenel { . . .  ]" 
şi că "Se solicită demolarea parţială a corpurilor ABCD (conform 
plan anexă) şi realizarea unui nou corp de clădire DS+P+2E cu 
funcţiunea de biroun"2 

Demolarea3 ar fi continuat cu excavarea suprafeţei destinată 
noii construcţii , dacă, începând cu 24 Martie 2004, Gheorghe 
Mănucu-Adameşteanu şi Dan D. Ionescu, nu ar fi intervenit 
pentru oprirea excavărilor. Ca urmare a intervenţiilor MMB, INMI 
şi a DCCPCN Bucureşti, a fost suspendată autorizaţia de 
desfiinţare emisă de Primăria Capitalei, aplicându-se prevederile 
O.G. No. 43/2000, art. 1 8, lit. a) cu modificările şi completările 
ulterioare, privind protectia patrimoniului arheologic şi declararea 
unor situri arheologice ca zone de interes naţional. in data de 26 
martie 2004, MMB a solicitat eliberarea unei autorizaţii de 
săpătură arheologică preventivă Direcţiei Monumentelor Istorice 
şi Muzee din MCC, emisă cu nr. 53/26 Martie2004; în baza 
acesteia, ca şi a contractului nr. 1 33/Martie 2004, incheiat între 
CNLR. şi MMB, intre 26 Martie-30 Aprilie 2004 s-a desfăşurat 
etapa 1 a şantierului arheologic de pe acest sit. 

Coordonarea şantierului a fost asigurată de către Gh. 
Mănucu-Adameşteanu, de la MMB, iar de la INMI au participat 
arhitecţii Dan D. lonescu şi Ioan Munteanu (releveu! de 
arhitectură), precum şi inginerii geodezi Constantin şi Gabriel 
Mehedinţeanu (ridicarea topo). Cercetarea arheologică s-a 
desfăşurat pe direcţia V-E şi S-N, pornind de la zidul pa�ial 
distrus de excavare dovedit a fi contrafortul V al ultimului 
paraclis existent aici. 

Ca urmare au fost dezvelite: construcţii civile, construcţii 
religioase destinate oficierii slujbelor creştin-ortodoxe, conducte 
din olane pentru aducţiunea apei şi două construcţii cu destinaţie 
încă incertă (tunele sau canale). 
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Cele mai vechi complexe identificate aparţin unui orizont de şi decroşate faţă de navă. Are lungimea exterioară cea. 1 �-� 3 m 

locuire medievală, databil in sec. XV-XVI .  Cele mai timpu�i i  (dedus); lungimea interioară cea. 1 1  m (dedus); laţ�mea 
6 " exterioară cea. 7-7,5 m; lăţimea interioară cea. 5,6 m; gros1mea 

apartin celei de-a doua jumătăţi a sec. al XV-lea, groapa nr. , In 
' - (f t d zidului exterior este de cea. 0,5-0,6 m. umplutura căreia s-a găsit cera�ică �omuna r�g�en _e e ��se 

8. 1 1  este alcătuită din trei spat,i i interioare: 1 .  vestic, 2. central 
borcan şi oale cu toartă) dar ŞI doua vase smalţUite, �ntregibile, 
aparţinând categoriei ceramicii smălţuite sgrafittate (un c�stro� - ambele despărtite printr-un zid, 3. estic, care, probabil, se 

de mari dimensiuni şi 0 farfurioară). El corespunde pnmulu1 pierde sub o caiapeteasmă masivă din zidă_rie. C�p�tu� V: 

orizont de locuire inregistrat in zona Curţii Vechi , după octogonal înafară, aprox. oval la interior. Abs_1da es�1ca t�n_d� 
construirea unei fortificaţii ( 1459-1460) de către domnitorul Vlad către semicerc in interior şi in exterior. La extenor abs1da est1ca 

se racordează cu zidul nordic prin două decroşuri succesive, cu Ţepeş. . d · 1 t 1 Majoritatea descoperirilor (cinci locuinţe şi şapte gropi laturile lungi oblice faţă de latura nordică a B 1 1 .  Zi un e cen ra • 

menajere) datează din sec. al XVI-lea, toate locuinţele fiind nordic şi al capătului vestic au câte două fisuri late, transversale, 
distruse in urma unor incendii , unul dintre acestea ar putea fi cel până către talpa fundaţiei . Cota fundaţiei 8.1 1 :  cea. O, 1 5/0,20 m 
din anul 1 595, când Sinan Paşa a incendiat Bucureştiu l . deasupra cotei funda�ei 8.1 . 

Formele ceramice folosite sunt relativ puţine şi aparţin ,  in Datare: înlăuntrul 8. 1 1 ,  la -0,2 m de nivelul fundaţiei S a B. IV, a 
proporţie de cea. 90 %, ceramicii comune, nesmălţuite: oala cu fost găsit o jumătate de gros palon (1 624), dublu perforat, 
toartă, cu buza înălţată, reprezintă tipul predilect, alături de care probabil dintr-un mormânt deranjat al 8. 1 1 .  Moneda şi actul din 
apar borcane, u lcioraşe, capace. Ceramica smălţuită este 1 654 Mai 25 în care apare «besearica Tabacilor» ,  ne îndeamnă 
surprinzător de puţină, ne aflăm în vecinătatea Curţii Domneşti , să presupunem că aceasta este 8. 1 16. 

dar procentul scăzut este compensat printr-o varietate mult mai 8. 1 1 1 :  orientată E-V, plan rectangular, capetele de V şi de E sunt 
mare a formelor: farfurii, castroane, străchini , u lcioare. încheiate, primul cu o absidă, iar al doilea poligonal, ambele 

o categorie aparte, surprinzător de bine reprezentată, o uşor decroşate faţă de navă. Are lungimea exterioară de 1 3  m; 
constituie cahlele, dintre care doar o mică parte sunt acoperite lungimea interioară de 1 1 ,5 m; lăţimea exterioară de 8-7,8 m; 
cu un smalţ de culoare galbenă sau verde: cahle cilindrice, lăţimea interioară de 6,4 m; grosimea zidului exterior de 0,8-1 m. 
discuri decorative sau plăci dreptunghiulare Ziduri interioare: fundaţia catapetesmei amintite. Credem că 

Construcţiile civile zidite se rezumă la fragmente de fundaţii ,  aceasta ar data dintr-o fază a lui 8 I I I ,  poate curând după 
dintre care unul a aparţinut, probabil ,  unei compartimentări construirea ei ; cota fundaţiei catapetesmei este cu cea. 
interioare a curţii vechilor case boiereşti existente înaintea 0, 1 5/0,20 m mai sus decât fundaţia 8. 1 1 1 .  Terminaţia de V a 8. 1 1 1 :  
Caselor Văcărescu4. Zidul este la distanţa de cea. 0 ,3 m E de decroşată către N şi poate către S7; la exterior heptagonală, la 
absida altaru lui ultimei biserici: are lungimea de cea. 7,5 m şi interior turtită, tinde către o elipsă, este evidentă intenţia 
înălţimea funda�ei de cea. 0,45 m. Zidul este ritmat pe ambele constructorului de a o trasa urmând traseul absidei 8.1 1 .  
feţe de trei pilaştri, tot din cărămidă. Către sud-vestul acestui spaţiu , la intersecţia zidurilor 8.( 1 ,  1 1 ,  

Construcţiile religioase care au funcţionat între sec. XVI şi I I I ,  IV ) există un fragment din pardoseala de cărămidă a 
1 893, constau din fundaţiile şi foarte puţin din elevaţiile a patru pridvorului 8.1 1 1 .  Altă pardoseală, din lespezi, e intre exteriorul 
biserici succesive pe acelaşi loc, ca şi din construcţiile lor anexă. laturii de N a 8. 1 1 1  şi B. IV; sunt două dalaje: lespezi de cea. 
Ultima biserică (paraclisul Văcărescu-Bellu) fiind dărâmată în 0,4x0,4 m şi lespezi de cea. 0,7x0,35x0,07 m, suprapuse de 
1892/1893, succesiunea bisericilor ar putea să fi fost zidul de N al 8 IV şi se opresc lângă zidul de N al 8. 1 1 1 .  Poate fi 
următoarea: 8.1 - 8. 1 1 - 8. 1 1 1 - C. l - C.I IA - B.IV - C. I IB5 pavimentul exterior al lui 8 I I I  din dreptul golului de acces ?! 
8.1 :  orientată E·V, plan rectangular, capătul E încheiat cu o Absida estică tinde către semicerc la exterior şi la interior; 
absidă, iar cel V, probabil, poligonal; ambele sunt semicirculare grosimea zidului estic al absidei este de cea. 0,9-1 m, adică mai 
la interior şi, poate, poligonale la exterior (fiind suprapusă de 8.11 , gros decât restul 8 I I I . Zidurile încăperii centrale8 au către talpa 
I I I ,  IV nu se pot face observaţii); absida V: decroşată faţă de fundaţiei patru arce de descărcare: două, pronaos şi naos şi 
navă. Are: lungimea exterioară de cea. 1 1  m, lungimea interioară două în pridvor ce seamănă cu cele din fundatiile Casei 
de cea. 9,8 m, lăţimea exterioară de cea. 6 m, lăţimea interioară Văcărescu-Ghica sfârşitul sec. XVI I - începutul sec. XVIII9. 
de 4,4 m, grosimea zidului exterior de cea. 0,6 m, grosimea Datare: pentru 8. 1 1 1  nu dispunem deocamdată decât de o para 
zidului interior cea. 0,4 m. de la Ahmed al I I I-lea (1 703-1730)10; găsite între B.IV-1 1 1 ,  se 

Fundaţia laturii de S şi terminaţia de V sunt vizibile parţial, ca poate să se fi datorat vreunei înhumâri în B.IV. 
şi 2 contraforţi "pară", aşezaţi oblic (SV-NE, respectiv SE-NV) 8. 1 1 1  pare să fi funcţionat, între a doua jumătate a sec. XVII -
faţă de latura de S. Porţiunea de fundaţie are: înălţimea de cea. 1 740. 8. 1 1 1  e analogă cu bisericile: Adormirea Maicii Domnului 
0,65·1 m; lungimea de cea. 9 m (lungimea absidei de cca.3,7 m, (Curtea lui Stoica Ludescu, Ludeşti-Dâmboviţa, c. 1 660) şi Sfinţii 
lungimea laturii de S cea. 5,3 m); lăţimea vizibilă de cea. O, 6 m; Trei Ierarhi (Curtea lu i  Matei aga Cantacuzino, t 1 690), Filipeştii-
contrafortul SV-NE: lungimea de cca. 1 m; lăţimea de cea. 1 m. de-Pădure, Prahova (anle. 1 690). 
Un contrafort similar este la m ijlocul laturii de V. B. IV: orientată E-V, plan rectangular, uninavat, extinsă la N 

Datare: ctitorită, poate, înaintea mijlocului sec. al XVI-lea (un (preluare de la 8.1 1 1?) . Absida estică: decroşată, heptagonală in 
dinar de la 1 573n5 a fost găsit imediat la N de biserici), 8. 1  va fi afară, in interior tinde către semicerc; la exterior fundatia este 
dispărut datorită războaielor din timpul lui Mihai Viteazul • cum lătită fată de elevatie, mai mult decât la V. Portiunea vesiică a B 
sugerează stratul gros de arsură. o cărămidă profilată p.j este sprijinită de un contrafort către panta di�spre albia veche 
ornamentală smălţuită, fragmentară descoperită sub fundaţia a Dâmboviţei. Are: lungimea exterioară cea. 1 5,5 m; lungimea 
8. 1 1 ,  în partea VNV a terminaţiei vestice are profilatura decupată interioară de 1 3,5 m lăţimea exterioară de cea. 9 m; lăţimea 
circular, ca un sfert de cerc; probabil decora faţada 8.1 ori 1 1  interioară de 7 m; grosimea zidului exterioară de 1 ,06- 1 , 1 7  m; 
(arcul unei ferestre, corn işa ori brâul). înălţimea zidurilor de 1 ,5-2 m (şi câteva asize din elevaţie). 
8. 1 1 :  orientată E-V, plan rectangular, capătul estic este incheiat Interiorul este divizat de catapeteasma 8. 1 1 1  (IV?), eventual 
cu o absidă, cel vestic poligon al, ambele semicirculare la interior preluată de 8.1V. 
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_ _  Da�are: trei

_
act� ( 1 776 1anuarie 22 şi 23, şi 1 791 1 1 ) , ca şi 

daramarea dupa Ma1 1 891 şi ante. Aprilie 1 892 (nu mai figurează 
pe Planul Bucurescilor, 1 893, de ing. Gr. Al . Orăscu). Alt act 
( 1778 August 20) arată că paraclisului Stretenia/Întâmpinarea 
Domnului "ctitorul îi dăruie o carte"12. 

Paraclisul nu apare pe Planul Rus ( 1 770)13 ,  nici pe Planul F. 
Purceii (1 789)14 , dar este pe Planul F. Ernst din 1 791 1 s . Lipsind 
de pe Planul Rus paraclisul ar fi putut fi afectat de războiul Rusa
Turc ( 1 768-1 774). Refacerea lui putea avea loc între 1 774- 1791 , 
dar şi după 1 803 de văduva Ecaterina Văcărescu, după 
.cutremurul cel mare", 14 Octombrie 1 802. Trebuie să tinem cont 
şi de execuţia neîngrijită a cărămizilor şi a zidăriei paraclisului, 
specifică refacerilor de după 1 802. 

Asupra boltirii bisericilor nu ne putem pronunţa, căci nu avem 
repere. 

Finisaje: unele au fost tencuite înăuntru şi înafară, dovadă 
numeroasele fragmente de tencuială şi zugrăveală găsite. 

Deoarece este rar intâlnită succedarea pe acelaşi loc a trei 
biserici cu acelaşi plan, ceea ce denotă prestigiul evident al 
primei biserici, am incercat să găsim analogii cu alte lăcaşuri. 
Deocamdată singurele analogii intre B. (1, 11, I I I ) cu altele similare 
din străinătate, sunt cu biserici din Ungaria şi Armenia (sec. IX
XI I I) ,  in România există încă un număr suficient de mare de 
biserici din lemn, de acelaşi tip de plan cu B (1, 11, I I I) , dar nu 
putem stabili, momentan, vreo filiaţie directă. Arheologic, au fost 
identificate biserici asemănătoare la: Târgu Trotuş (sec. XIV-XV), 
Vadul Soreşti-Buzău (sec. XV), Mărgineni-Prahova (biserica 
Cu�ii lui Drăghici Cantacuzino, sec. XVI-XVI I) , Ştefan cel Mare -
Bacău (sec. XVI-XVI I) , biserica «Olari» din Curtea de Argeş 
(sec. XVII), iar în Republica Moldova la Orheiul Vechi (cea. 
1 350/60). 

Biserici în uz: biserica mare ( 1 609) şi biserica cimitirului 
Mănăstirii Dragomirna ( 1 602); biserica Curţii logofătului Tăutu 
din Bălineşti ( 1493); «Biserica Coconilor» , Curtea Domnească, 
Suceava (1 643}; 

Construcţii cu funcţiune incertă: două tunele (sau canale), 
situate la N-NE de biserici. 
Segmentul 1: orientat NV-SE; lungime exterioară cea. 1 5  m; 
lungime interioară cea. 1 O m; lăţime exterioară de cea. 1 ,8 m; 
lătime interioară de cea. 0,87/88 m; înălţime interioară de cea. 
1 ,08/1 , 1 0  m (la cheie); podeaua: executată din cărămizi, bine 
arse, aşezate în lung (26/28x1 3/1 4x4/5 }, grosimea mortarului 
fiind de 0,5-2,5 cm; acoperit cu o boltă "în leagăn": înălţimea 
cheii de boltă este de 1 ,083 m de la pardoseală. Are două 
spărturi largi provocate în sec. XX, prin construirea a două 
canale verticale pentru scurgerea apelor. 
Segmentul 1 1 , lungimea de cea. 0,75 m, păstra doar latura 
nordică - prăbuşită la ploaia din iulie 2004. 

Ambele tunele suprapun locuinţa 1 ,  din sec. al XVI-lea, care 
se constituie asttei într-un terminus post quem pentru construcţia 
primului tunel. Tunelul 2 intersectează conducta de apă 1 ,  care 
datează din sec. al XVII-lea Având în vedere aceste relaţii 
stratigrafice, dar şi tipul de construcţie, se poate aprecia că cele 
două tunele au fost construite şi au funcţionat in cursul sec. al 
XVI I I-lea . 

Pe latura de N a suprafeţei cercetate au fost dezvelite şi 
două segmente ale unor conducte din ceramică, pentru 
aducţiunea apei: conducta 1 a fost surprinsă în profilul de E şi se 
îndreaptă, într-o uşoară pantă, spre V, fiind cercetată pe o 
lungime de 4 m. Este formată din olane cu lungimea de 0,40 m şi 
cu diametru! de O, 14 m, acoperite la interior cu smalţ incolor. 
Acestea sunt prinse cu un strat de mortar gălbui , sfărâmicios şi 
protejate cu cărămizi de dimensiuni diferite (0,26x0, 1 3x0,04 m; 
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0,2�x� , � 2x0,4� m;  0,23x1 2,5x0,45 m), dispuse «în două ape», 
P� malţ�me. N1velu.l la care a fost aşezată, la 0,05 m, deasupra 
mvelulu1 de fundaţie de la tunelul 2, nu permitea deversarea in 
acesta, co�struit u lterior. Traseul conductei suprapune parţial 
groapa 1 ,  d1n sec. XVI, care se constituie astfel într-un terminus 
post .quem pentru construirea acesteia şi ne permite să 
aprec1em că ea a funcţionat în cursul sec. XVI I .  Conducta 2 a 
fost surprinsă la V de tunelul 2, având traseul uşor deviat spre N 
şi se păstrează pe o lungime de 2,60 m: ea este formată din 
olane cu lungimea de 0,38 m şi diametru! de O, 1 5  m, acoperite la 
interior cu smalţ verde. Există diferenţe faţă de conducta 1 şi la 
sistemul de protecţie al olanelor: acestea sunt montate intr-un 
pat de mortar de culoare alb gălbuie, fin ,  mai deschis şi mai dur 
decât la prima conductă. Lateral, cărămizile sunt dispuse pe 
lungime, iar la partea superioară există un rând pus orizontal; s
a folosit un singur tip de cărămidă (0,24x1 ,25x0,04 m). Traseul 
conductei suprapune locuinţa 2, din sec. XVI ,  care se constituie 
astfel intr-un terminus post quem pentru construire, ne permite 
să apreciem că şi ea a funcţionat in cursul sec. al XVI I ,  fiind 
ulterioară primei conducte. 

Note: 
1 .  Cf. Listei Monumentelor lstorice/1 992, voi. J - Z, p. 264, CI. 
Victoriei 9/Corp A: Fost Case 1 . Văcărescu/Prager/Semnificaţie 
arhitecturală/Tip clădire: dotări comerciale/Datare: 1 888-1 890" 
2. Sublinieri şi paranteze drepte adăugate de GMA. şi DOI. 
3. Executată cu Avizul DCCPCN Bucureşti No. 
393/Z/23.07.2003, emis fără condiţii. 
4. Arh. Dan O. Ionescu, Memoriul preliminar de arhitectură 
privind . . .  Paraclisul descoperit pe CI. Victoriei No. 9, mss., 
Aprilie/Octombrie 2004, p. 1 3, 14 şi 24. 
5. B (1 , 11, . .. ) = Biserica (1, 11, ... ). C 1 = Construcţia 1 . C 1 1  (A, B) = 
Construcţia 1 1 , faza (A, B). Aceste construcţii erau, probabil ,  faze 
ale unui exonarthex poligonal (ca la mănăstirile Tismana, 
Stăneşti, Căluiu, Tutana, Bălteni, etc., unde însă erau poligonale 
regulate) . 
6. O. O. Ionescu, Memoriul preliminar ... , p. 1 5- 19 (cf. G. Patra, 
Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti ( 1594-1821 ), 
Ed. Academiei R.P .A. , Buc., 1 961 , doc.28/p. 1 08, doc. 29/p. 
1 09, doc.90/p. 1 7 1 -1 72; G. Potra, Documente . . .  ( 1 634-1 800), 
Buc., 1 982, doc.B/p.58) 
7. in măsura posibilităţilor ar fi necesar un sondaj pe latura 
sudică spre lămurirea acestui aspect. 
8. Credem că acest spaţiu central unifică trei compartimente: 
pridvorul ,  pronaosul şi naosul. 
9. G. Cantacuzino, O mare locuinţă feudală in Bucureşti 
descoperită prin săpături arheologice, în Cercetări arheologice in 
Bucureşti, voi. 1 1 ,  Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti, 1 965, 
Bucureşti, p. 329, 331 (nota 2), 332 (fig. 5/1 , 5/2), 333 (fig. 
6/1 ,6/2), 334 (fig. 7/1 ) .  
1 0. Monedă găsită de către 0.0. 1 .  
1 1 .  Dr. Cezara Mucenic, Studiu Istoric/Casa lenăchiţă 
Văcărescu!Bellu!Prager!CI. Victoriei No. 9, sector 3, Bucureşti , 
august 2003, p. 7. 
1 2. N. Stoicescu, Repertoriul monumentelor feudale din 
Bucureşti, Ed. Academiei, Bucureşti , 1 961 , p. 78 (şi nota 6). 
1 3. 1 . lonaşcu, Planul cartografic inedit al oraşului Bucureşti din 
anul 1770, în Revista de Istorie, 5, 1 959, p. 1 25-1 26 şi planul 
reprodus în anexă. 
1 4. Arhitectii L. Stoica, N. lonescu-Ghinea, Dan O. Ionescu, P. 
lliescu, C.

' 
Luminea şi M. Georgescu, Istoria şi arhitectura 

lăcaşurilor de cult din Bucureşti, voi. 1 ,  Planuri şi tabele, 
Ergorom' 79, Bucureşti , 1 999, p. 1 22 şi 1 29. 
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1 5. G .  D .  Florescu, Din Bucureştii vechi . . .  , Bucureşti, 1 935, 
Planul sublct. F. Ernst. 

Resume: 
En mars 2004, pour la construction d'un nouveau corps 

administratif, furent demolies les annexes ABCD, situees dans 
la cour de l'immeuble classe monument historique "Casa 1 .  

Văcărescu-S. Prager", propriete de la Compagnie Nationale 
"LOTERIA ROMÂNĂ" S.A.; pendant le travaux furent trouvees et 
detruits des murs en ma�onnerie datant des XVIe-XIXe s . ,  en 
depit du fait qu'ils etaient mentionnes dans l'etude historique et 
l'etude d'analyse du sol de 2003. 

Le Musee Municipal de la Viile de Bucarest et !'Institut 
National des Monuments Historiques intervirent autour de la 
Mairie Gemerale de Bucarest, qui arreta les travaux le 26 mars 
2004, et, entre 26 I I I  + 29 IV 2004 se deroulerent les fouilles 
sous la coordination de l'archeologue dr. Gheorghe Mănucu
Adameşteanu, delegue par le Musee et de l'architecte Dan D. 
Ionescu, delegue par !'Institut. 

Ont a decouvrit: 4 fondations des eglises successives (et 
superposees) sur le mâme emplacement (XVIe-XIXe s.) -
notees B (1, 1 1 , I I I , IV), 2 tunnels (ou canaux, XVI I Ie-XIXe s.) , une 
tubulature ceramique pour l'eau, fragments d'autres murs et 
traces des constructions anterieures realisees en bois et argile. 

La decouverte est exceptionnelle: l'analyse des documents 
corroboree avec le resultat des fouilles offre la possibilite d'ante 
dater la Rue Podul Mogoşoaiei (rue Calea Victoriei 
d'aujourd'hui), pendant les XVe-XVIe siecles et ainsi d'entrevoir 
une autre configuration de la rue et du centre de la viile de 
Bucarest entre les XVe/XVIe--XVIIe s.; une seule eglise etait 
connue ici, documentee vers 1 780 et demolie en 1 89211 893, 
mais les tunnels (canaux), l'aqueduc et les autres constructions 
etaient inconnus. Mâme de plus, les eglises B (1, 1 1 , I I I ) sont 
double absides, â l'est et â l'ouest, suivant un tracee polygonale 
â l'exterieur et demi-circulaire â l'interieur. Mais sachant que la 
derniere eglise sur la place avait ete une eglise orthodoxe, 
dediee â La Presentation au Temple, les absides occidentales 
n'eurent pas d'utilite liturgique. 

Sur le territoire actuel de la Roumanie ont ete identifiees 
beaucoup des eglises similaires en bois (sur fondations en 
briques ou en pierres), quelques eglises en ma�onnerie 
(Bălineşti, 1 493; la petite - 1 602 - et la grande eglise - 1 609 - du 
Monastere de Dragomirna, la "Biserica Coconilor" - 1 643 - de la 
residence princiere â Suceava ) et furent fouilees quelques 
autres â Târgu Trotuş-Bacău (XIVe-XVe s.), Vadul Soreşti
Buzău (XVe s.), Mărgineni-Prahova (XVIe/XVIIe s.) , Ştefan cel 
Mare-Bacău (XVIe-XVI Ie s.) , "Olari" de Curtea-de-Argeş (XVIIe 
s.) et dans la Republique de Moldavie une eglise a Orheiul Vechi 
(aprox. 1 350/1 360). 

A l'etrangere on connaît des exemples, presque similaires, 
en Hongrie (Xe-XIIe s.) et, tres ressemblants, dans I'Armenie 
actualle. Ici, â Her Her, region d'Azizbekov, existe une eglise 
conventuelle ruinee, dediee au Saint Mont Sion, datant, 
probablement, du IX-eme s. et refaite pendant le XII l-eme s. 

Les anneaux intermediaires ne sont pas connus pour le 
momemt et on ne peut pas faire que deductions sur !'origine de 
cette typologie en Roumanie. 

59. Bumbeşti Jiu, jud. Gorj 
Punct: Gară 
Cod sit: 7931 7.01 
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Colectiv: Vasile Marinoiu - responsabil, Dumitru Hortopan, 
Gheorghe Calotoiu, Mădălina Mărgineanu (MJ Gorj) 

Cercetările arheologice de la Bumbeşti-Jiu Gară s-au 
desfăşurat în perioada 5-30 iulie, atât în interiorul castrului cu zid 
de piatră, cât şi în vicus-ul militar aflat în imediata apropiere a 
fortificatiei. 

În 
'
interiorul castrului s-a deschis o singură secţiune 

S1/2004, la 3 m V de S1/2002, paralelă cu cele din campaniile 
precedente\ orientată N-S cu dimensiunile de 24x2 m. 

Între carourile 9-1 3 s-au reperat urmele unui drum executat 
din piatră de râu care făcea legătura între via principalis şi via 
sagularis în praetentura sinistra de pe latura de E a castrului. 
Drumul avea o lăţime de 3,20 m fiind flancat de rigole din piatră 
de râu de 0,40 m. Pe mijloc erau dispuse pietre mari de râu care 
marcau curbura convexă a drumului. Aceste pietre suprapuneau 
un strat de pietriş gros de 0, 1 0  m. În caroul 2, la -Q,72 m s-a 
descoperit o oală din lut, întreagă, modelată la roată într-un 
context de arsură care măsura 0,5x1 m. 

În caroul 1 8, la -Q,8 m a apărut partea superioară a unei 
amfore de mari dimensiuni (se mai păstrează pe o înălţime de 
0,6 m, având diametru! interior al gurii de O, 1 1  m, ea aparţinând 
tipului VI , după tipologia lui Gh. Popilian2), iar în interiorul 
amforei s-a descoperit un fragment dintr-un vas ceramic de 
culoare neagră, iar lângă ele, la adâncimea de 1 ,52 m, o aplică 
din bronz de tip clopoţel. Cele două vase se aflau probabil într
un mic depozit, 1 ,5x1 ,2 m, delimitat de pereţi din nuiele cu 
chirpic, aici descoperindu-se mai multe fragmente de chirpic. 

Inventarul arheologic recuperat din S1/2004 constă în 
principal din materiale de construcţie (cărămizi, ţigle, olane, 
piroane, balamale), fragmente de vase de uz casnic, din 
ceramică (oale, capace, castroane, farfurii) de culoare neagră, 
cenuşie sau cărămizie, realizate la roată, fragmente de sticlă, o 
cheie şi ţinte pentru încălţăminte din fier. 

De asemenea, au fost descoperite două cărămizi 
fragmentare care aveau imprimate ştampila CIVC (varianta cu 
litere inversata), o bilă de praştie şi jumătate dintr-o măciucă din 
piatră (două loburi). 

Materialul numismatic este reprezentat de trei monede de 
bronz (un sesterţ din timpul împăratului Marcus Aurelius [Av. 
IMP. M. AN(TONIVS) AVG, Rv. COS . . .  , zeita Victoria in 
picioare, spre dreapta, anii 1 73-1 7  4], celelalte două , un sestert şi 
un as fiind ilizibile) şi un denar de argint emis de împăratul 
Antoninius Pius (Av. ANTON/NVS PIVS AVG. P.P. şi Rv. XII 
TRPOT COS ////, ze;ţa Fortuna in picioare, spre dreapta, tine in 
mâna dreaptă un caduceu, iar in stânga cornul abundent�i, anii 
1 49-1 50). 

' 

Stratigrafia secţiunii este următoarea: între 0-Q, 1 2  m se află 
stratul vegetal actual; între -0, 1 2-Q,72/1 ,52 m este stratul ·  
arheologic roman, iar de  l a  -Q,72/1 ,52 m începe stratul steril d i� 
punct de vedere arheologic. 

Secţiunea S2/2004 s-a trasat la 1 0  m SE de S2/2002 având 
dimensiunile de 1 0x2 m şi orientarea N-S. Aceasta nu a rel iefat 
nici un element care să indice existenta unor eventuale 
construcţii. Piatra de râu găsită la adândmi diferite avea o 
dispunere aleatorie fiind cel mai probabil antrenată în pământ în 
urma lucrărilor agricole efectuate in epoca modernă. Materialul 
arheologic recuperat este reprezentat de ceramică fragmentară 
de culoare cărămizie care provine de la vase realizate la roată şi 
de la materiale de construcţie (cărămizi şi ţigle). Stratigrafia 
acestei secţiuni este similară celor din campaniile precedente: 
între 0-Q, 1 2  m se află stratul vegetal; intre -0, 1 2-Q,3/0,4 m este 
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stratul de cultură roman, iar de la -0,3/0,4 m începe stratul steril 
din punct de vedere arheologic. 

Note: 
1 .  V. Marinoiu, D. Hortopan, M. Mărgineanu, în CCA 2004, p. 64-
65. 
2. Gh. Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1 976, p. 
54-56. 

Abstract 
The research from Bumbeşti Jiu Gară was made inside the 

stonewall castrum and also in the military vicus, near the 
fortification. 

On the eastern side of the castrum it was identified a river 
stoned road which made the connection between via principalis 
and via sagularis. 

It had been found the construction material ,  fragments of 
common pottery made by hand or by wheel and some metal 
pieces. The archaeological research also showed the upper part 
of an amphora (it belongs to the type VI after Popilian's tipology). 

The building material includes two fragmentary bricks sealed 
with CIVC (the reverse letters type) . The numismatic pieces 
consist on three bronze coins (two sestertius and one as) and 
one silver denarium coined by Antoninius Pius. 

Ali the finds from Bumbeşti Jiu Gară are from the 2nd.3rd 
centuries. 

60. Bumbeşti Jiu, jud. Gorj 
Punct:Vârtop 
Cod sit:7931 7.02 
Colectiv: Vasile Marinoiu - responsabil, Dumitru Hortopan, 
Gheorghe Calotoiu, Mădălina Mărgineanu (MJ Gorj) 

Cercetările de la Bumbeşti Jiu "Vârtop" s-au desfăşurat in 
intervalul 21 iulie-1 3 august având sprijinul logistic al Primăriei 
din localitate. 

Obiectivele campaniei din anul 2004 au fost: secţionarea 
transversală a drumului roman de acces in castrul cu val de 
pământ pe direcţia porţii de pe latura de V a fortificaţiei şi 
continuarea cercetărilor in sectorul thermae. 

Pentru realizarea acestor obiective s-au deschis două 
secţiuni 81 /2004 cu dimensiunile de 1 4x2 m şi 82/2004 de 6,2x2 
m. 

8ectiunea 81/2004 s-a trasat transversal pe drumul roman 
de intra�e in castru pe direcţia porţii de pe latura vestică. Astfel s
a sesizat tehnica de construcţie a drumului care avea o lăţime de 
3,60 m fiind executat din piatră de râu ce suprapunea un strat de 
pietriş gros de O, 1-0 , 15  m. Drumul pornea in pantă lină dinspre 
8, paralel cu valul de pământ al castrului modificându-şi brusc 
traiectul in apropierea porţii de pe latura de V şi intra 
perpendicular pe aceasta. 

Materialul arheologic recuperat este nesemnificativ fiind 
reprezentat de materiale de construcţie (ţigle. olane, cărămizi) şi 
vase din ceramică, toate găsite in stare fragmentară. 

De asemenea, în zona de SV a castrului, pe un platou situat 
lângă calea ferată care face legătura intre Petroşani şi Târgu Jiu 
au fost deschise două casete de control de 2x2 m de unde au 
fost recoltate doar fragmente de cărămizi şi ţigle. 

8ectiunea 82/2004 a fost trasată in sectorul thermae-lor şi 
orientată N-S este de fapt, o prelungire a S2/2003 unde a fost 
evidenţiată fundaţia unei construcţiP realizată din piatră de râu 
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legată cu mortar de var. Astfel, s-au dezvelit coltul sud-estic al 
construcţiei şi parţial laturile de E şi 8 care in stadiul actual al 
cercetărilor măsoară 6,2 m, respectiv 4,02 m. Zidul a fost 
executat din piatră de râu legată cu mortar de var având 
grosimea de 0,76-0,78 m. În interior s-a identificat un pavaj 
realizat din piatră de râu de dimensiuni variate. Tot in interior au 
apărut paralel cu latura estică două rânduri de pilae, iar pe cea 
sudică doar un singur şir. De la pi/ae se mai păstrează 1 -2 
cărămizi cu dimensiunile de 0,3x0,29 m, iar uneori doar urmele 
de mortar. Distanţa dintre ele variază intre O, 1 2--Q,58 m. 

Inventarul arheologic descoperit este reprezentat de 
materiale de construcţie din ceramică şi fier (cărămizi intregi şi 
fragmentare, pgle, olane, tubuli şi tuburi fragmentare, piroane), 
puţină ceramică de uz casnic realizată la roată, de culoare roşie 
şi neagră, fragmente de sticlă, precum şi trei sesterţi (două 
monede sunt emisiuni ale împăraţilor Traian şi Antoninnus Pius, 
iar a treia este ilizibilă). În carou! 1 ,  la --Q,83 m s-a descoperit o 
ţiglă fragmentară cu ştampilă, încadrată in tabu/a ansata -
LEG . . . , probabil a IV-a Flavia, deoarece in anul 2000 s-a mai 
descoperit o cărămidă pătrată cu ştampila acestei legiuni2. 

Stratigrafia secţiunii este următoarea: între 0-0, 1 2  m se află 
stratul vegetal actual; între -0, 1 2--Q,S m este stratul de cultură 
roman care conţine piatră de râu şi fragmente de ţigle, cărămizi 
şi olane; de la --Q,8 m apare stratul steril din punct de vedere 
arheologic. 

Din nefericire, această nouă încăpere a thermae-lor de la 
Bumbeşti Jiu "Vârtop", nu poate fi cercetată in totalitate, 
deoarece o parte din ea este suprapusă de DN 66 Tg-Jiu
Petroşani. 

Obiectivele cercetării viitoare se vor axa pe dezvelirea laturii 
estice şi parţial a celei nordice care, probabil, se continuă şi ele 
sub DN 66 Tg Jiu-Petroşani. 

Note: 
T'v. Marinoiu, O. Hortopan, M. Mărgineanu, în CCA 2004, p. 65. 
2. V. Marinoiu, Romanitatea În nordul Olteniei, Craiova, 2004, p. 
70. 

Abstract 
--=n;e purposes of the 2004 research were: the cross side of 
the Roman access road into the earthen wall castrum on the 
gateway of the western side and the proceedin9 of the research 
into the thermae area. 

The archaeological evidence consists on iron or pottery 
building elements, a few red or black common pottery made by 
whesl, glass fragments and three sesterti (two coins issued 
during Trajan's and Antoninius Pius's reigns; the third one is 
illegible). 

In the S2/2004 traced in the thermae area the foundation of 
riverstoned building was discovered. 

The arhaeological evidence from Bumbeşti Jiu "Vârtop" 
dates from the 2"d century A. O. 

61 .  Capidava, corn. Topalu, jud. Constanţa [Capidava] 
Cod sit: 63063.01 
Colectiv: Ioan C. Opriş - responsabil (FIB) , Zaharia 
Covacef Cătălin lonut Dobrinescu, Valentina Voinea 
(MINAC); Costin Miron (ULB Sibiu), Cristian Matei (UCDC 
Bucureşti) 
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În campania 2004 cercetările arheologice sistematice de la 
Capidava s-au desfăşurat in patru sectoare, pe perioada lunilor 
iunie-august (21 iunie-22 august 2004), după cum urmează: 

În sectorul 1 al cetătii lector dr. Cristian Matei, ajutat de 
studenţi ai Universităţii

' 
Creştine .,Dimitrie Cantemir" din 

Bucureşti, a reluat cercetările din interiorul spaţiului bazilicii 
paleocreştine aflate in colţul de N al cetăţii de la Capidava. Noua 
săpătură s-a concentrat in direcţia clarificării fazelor constructive 
ale monumentului, a cărui dezvelire avusese loc numai până la 
nivelul pavimentului de cărămidă al bazilicii de sec. VI p. Chr de 
către Al. Simion Ştefan (intre anii 1 967 - 1 979). În condiţiile in 
care documentaţia primului cercetător al monumentului rămâne 
inaccesibilă, săpăturile au fost reluate in campaniile 1 995-1 997 
şi 2004 şi au urmărit identificarea eventualelor faze mai vechi ale 
bazilicii datate in prima jumătate a sec. VI p. Chr, deopotrivă cu 
obţinerea unor date suplimentare privitoare la dispunerea, 
dimensiunile, conţinutul, detaliile constructive şi momentul 
amenajării cutiei din cărămidă care adăpostea în vechime 
moaşte - fie ea o criptă (denumire împărtăşită de către autorul 
săpăturii - dr. Cristian Matei), ori locu/us - enkainion (potrivit 
opiniei altor cercetători). În campania din anul 2004 s-au mai 
efectuat săpături şi in alte patru carouri din sectorul 1 (respectiv 
caroul L.52, L.53, M.52 şi M.53) , cu scopul de a clarifica situaţia 
din exteriorul edificiului bazilica!, pe latura sa de SE. Au 
continuat in egală măsură şi investigaţiile in zona învecinată 
curtinei B (respectiv carou! P52), până la nivelul de călcare 
corespunzător locuirii din sec. IV p. Chr, in urma cărora au putut 
fi puse in evidenţă canalul de scurgere al apelor uzate şi 
pluviale, dar şi o parte din ansamblurile constructive de mari 
dimensiuni deservite de către acesta. 

În sectorul de E al cetăţii au continuat cercetările din 
campaniile precedente, dr. Zaharia Covacef de la Muzeul de 
Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, împreună cu studenţi 
ai Universităţii "Ovidius". Cercetătorul de la MINAC a fost asistat 
de lector Costin Miron şi studenţii Facultăţii de Istorie şi 
Patrimoniu "Nicolae Lupu" din Sibiu, respectiv ai Facultăţii de 
Teologie din Sibiu. Aceştia au participat efectiv la săpăturile 
arheologice din sectorul estic, la conservarea primară a 
artefactelor rezultate, la marcarea, ambalarea şi depozitarea 
descoperirilor mobile. În cursul ultimei campanii de săpături au 
fost demontaţi 6 martori şi s-au săpat 4 carouri de 5x5 m, iar 
scopul prioritar al săpăturii a fost degajarea unui mare Edificiu 
(cu lungimea de 26,85 m), situat in apropierea porţii cetăţii şi 
adosat partial incintei. 

În sectorul VI, dr. Ioan C. Opriş, împreună cu studenţi de la 
Universitatea din Bucureşti, a continuat cercetarea bordeielor nr. 
3/1956 = 241 din carou! Ţ69, nr. 6/1 956 = 244 din carou! U-V 71 , 
care au fost curăţate, iar apoi în parte înlăturate. A fost reluată 
totodată o secţiune veche (S1/2004, cu dimensiuni de 1 5x2 m), 
practicată la o dată neprecizată in documentaţia de şantier 
existentă şi care se intinde in rândul de carou T-T-S 69. Aici 
săpătura a verificat traseul şi dimensiunile şanţului castrului mic 
din sec. al VI-lea p. Chr, punând in evidenţă şi alte două ziduri 
ale unor edificii de epocă romană, respectiv medio-bizantină. În 
carou! T-Ţ71 ,  imediat la E de zidul castrului târziu, a continuat 
investigarea unui alt edificiu din epoca romana-bizan tină. Acesta 
încetează a mai functiona in momentul ridicării fortificatiei târzii 
in colţul sudic al cetăţii (zidul castrului suprapun� parţial 
edificiul), iar şanţul practicat cu această ocazie pare să fi afectat 
şi un segment din zidul dinspre stradă al clădirii. Ridicată cu 
ziduri groase din piatră cu pământ şi foarte lungă, clădirea 
continuă şi la V de zidul fortificării târzii amintite, fi ind 
documentată arheologic in mod sigur şi in carou! Ţ71 (faţa 

95 

dinspre stradă a zidului se vede clar in profil). Pe acelaşi 
aliniament se aşează şi zidul lung de epocă romana-bizantină 
din carou! U-V7 1 ,  cunoscut din săpături!� mai vechi sau mai noi 
(inclusiv in campania noastră din 2000). In această zonă fusese 
atunci descoperită inclusiv o porţiune din pavajul de piatră al 
străzii . Săpăturile din campania 2004 in carou! U-V71 au urmărit 
înlăturarea bordeiulu i nr. 6/1956 = 244, prilej cu care au putut fi 
făcute noi observaţii asupra unui zid perpendicular pe cel amintit 
mai sus (ce aparţinea aceleiaşi clădiri), retezat ulterior in cursul 
amenajării bordeiului . 

În punctul La Bursuci, situat pe malul inalt al Dunării, la cea. 
4 km in aval de cetate, au realizat săpături arheologice Cătălin 
Dobrinescu şi dr. Valentina Voinea de la MINAC, cu participarea 
studenţilor de la Universitatea .,Ovidius" din Constanţa şi 
Universitatea .,Lucian Blaga" din Sibiu. Campania din anul 2004 
a urmărit in mod prioritar degajarea in suprafaţă a complexului 
C1 (un cuptor hallstattian), identificat în secţiunea SIV, prin 
extinderea suprafeţei cercetate 6x6 m, unde a fost descoperită şi 
o structură de locuire (bordei?) datând din aceeaşi epocă. Cea 
de-a doua suprafaţă deschisă in această campanie (SV, de 2x2 
m) a condus la degajarea mormântului de inhumaţie, observat in 
ruptura malului in anul precedent. Nu în ultimul rând, au 
continuat cercetările din dreptul punctului La Bursuci asupra 
malului abrupt, in scopul delimitării intregii zone locuite din 
perioada hallstattiană şi pentru stabilirea stratigrafiei, deopotrivă 
cu noi investigaţii de teren în microregiunea Ghindăreşti-Stânca 
Topalu-Capidava. 

În cursul lunii august 2004 a fost realizate o ridicare 
topografică digitală (la scara 1 :500) şi proiectarea unui sistem 
geografic informaţional cu descoperirile din Rezervaţia 
arheologică Capidava, jud. Constanţa. Contractul respectiv, 
având ca beneficiar Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa, a fost executat de către S.C. Topo Sistem SRL din 
Tulcea (ing. Valentin Stanciu). 

Lucrările de conservare primară au fost continuate şi în anul 
2004, când s-au concentrat asupra paramentului interior puternic 
afectat al curtinei C, dar şi pentru refacerea paramentului interior 
al turnului nr. 2. [Ioan C. Opriş] 

Sectorul 1 carourile P52, K52 (cripta bazilicii); carourile L 
52, L53, M52, M53. 
Cristian Matei - responsabil sector 

Săpătura arheologică începută în carou! P52, în campania 
arheologică a anului 2003, a continuat in campania arheologică 
a anului 2004 până la nivelul de călcare corespunzător locuirii de 
sec. IV, punând in evidenţă atât canalul de scurgere al apelor 
uzate şi pluviale, cât şi o parte din constructiile adosate acestuia. 

Canalul de scurgere, după cum se poate judeca in urma 
săpăturii efectuate în anul 2004, era acoperit, la origine, cu dale 
din piatră nefasonată, care, împreună cu blocurile din piatră ce îl 
delimitau, alcătuiau o cale de acces şi de circulaţie pe direcţia 
SSE-NNV, intre cele două porţi principale ale cetăţii. Calea de 
acces şi canalul urmau o pantă lină, în urcare spre centrul 
cetăţii, in coborâre spre poarta turnului de atac, unde canalul se 
termina cu o piatră fasonată, tăiată in V, fixată in zidul de 
curtină, pe unde apa se scurgea in afara cetăţi i . Din canalul de 
scurgere au fost recoltate obiecte întregi şi fragmentare diverse, 
în special ceramica, aparţinând unei perioade de timp cuprinsă 
între sec. IV şi VI, numeroase fragmente de sticlă, cu precădere 
picioare de cupă (sau candelă), mici obiecte din bronz, 
fragmentare, piroane şi scoabe din fier, oase neprelucrate 
(resturi menajere) şi obiecte din os, prelucrate (fragmente de 
străpungător). 

www.cimec.ro



Cron ica cercetă r i lor  a m eoiog ice d i n  România - cam pania 2004 
Lat�ra de . � a canalului de scurgere este mărginită, după 

cum arat.am ŞI. 1n raportul de săpătură corespunzător campaniei 
arheologice d1n anul 2002 de un zid de mari dimensiuni 
continuu, la care sunt adosate locuinte. ' 

În carou! P52 a fost surprinsă o l�cuinţă al cărei zid de NV se 
afla în paralel, la o distanţă de cea. 1 , 1 m, cu zidul de SE al 
locuinţei de mari dimensiuni din carou! P51 şi 051 .  Partea de 
locuinţă care a fost surprinsă în carou! P52 a avut două faze 
constructive, zidul de SV al acesteia suferind o refacere, aprox. 
pe acelaşi traseu cu cel al zidului primei faze, cu o mică deviere 
faţă de acesta din urmă. Din spaţiul locuinţei, o suprafaţă de 2,6 
m pe 1 ,9 m a fost utilizată ca încăpere(?) separată de rest, ale 
cărei funcţii nu se pot preciza cu exactitate. Aceasta a fost 
utilizată fie ca spaţiu de locuire, delimitat în cadrul unei locuinte 
de mai mari dimensiuni, fie, mult mai probabil, drept spaţiu de 
depozitare. 

La nivelul de demantelare al zidului de NE  al respectivei 
construcţii, a fost descoperit un fragment de vas din marmură, de 
mari dimensiuni, din care se păstrează apucătoarea şi o parte 
din perete. Ca formă, vasul se încadrează în tipul mortaria, 
diametru! său, la origine, fiind de aprox. 0,9 m. in absenţa altor 
indicii, nu se pot face precizări privind înălţimea vasului, dar este 
demn de remarcat faptul că peretele acestuia, atât cât se 
păstrează, coboară aproape vertical, ceea ce poate duce la 
concluzia �ă înălţimea sa se poate să fi fost aproape egală cu 
diametru!. In partea de sus a apucătorii a fost sculptată, prin 
incizare, o formă geometrică ce îşi găseşte bune analogii în 
modul de figurare a extremităţilor de cruce cu "capetele lăţite", 
specifice sec. V-VI. Luând în consideraţie faptul că vasul trebuie 
să fi avut patru apucători, inciziile de pe acestea ar fi figurat 
semnul crucii . Dimensiunile mari ale vasului, materialul din care 
acesta este lucrat, simbolul incizat pe apucătoare, la care se 
adaugă locul descoperirii - la aprox. 1 1 - 1 2  m de zidul bazilicii de 
sec. VI p. Chr pot duce la concluzia că acesta ar fi putut fi folosit 
drept vas pentru oficierea sfintei taine a botezului . Această 
presupunere este întărită de faptul că, în lumea romană, 
descoperirile arheologice au adus la lumină atât instalaţii - fons 
pentru oficierea tainei botezului , în care bazinul era el însuşi în 
formă de cruce (la Pharos - Grecia şi la Shiinta - Israel), cat şi 
vase de mari dimensiuni, din piatră, decorate cu semnul crucii, 
folosite drept bazine rituale pentru botez în cadrul unor instalaţii 
mai complexe, de tipul fons, cu apă curgătoare (izvor, apeduct) 
sau umplute cu apă sfinţită. 

în campaniile 1 995-1 997 au fost extinse săpăturile din 
sectorul bazilici i . Cercetarea s-a concentrat asupra clarificării 
situaţiei arheologice a acestui monument de o excepţională 
importanţă, a cărui dezvelire avusese loc numai până la _nivelu l 
pavimentului de cărămidă al bazilicii de sec. VI p. Chr. In cele 
trei campanii, săpătura a continuat până la cota de -1 ,6 m faţă 
de paviment. Sub bazilica de sec. VI a fost descoperit un edificiu 
basilical mai mic, construit spre sfârşitul sec. al IV-lea, pe al cărui 
contur s-a ridicat edificiul din sec. V-VI p. Chr. 
Din acest edificiu bazilica! mai vechi se păstrase doar o parte din 
absida demantelată şi distrusă de lucrările efectuate la bazilica 
de sec. V-VI, precum şi părţi ale celorlalte ziduri, inclusiv zidul 
perimetral de V, fapt ce a permis să se emită concluzii 
întemeiate atât despre dimensiunile bazilicii vechi ,  cât şi despre 
cauzele care au condus la uşoara deviere a laturii de N a bazilicii 
mari de la traseul pe care aceasta ar fi trebuit, în mod firesc, să îl 
urmeze. Săpăturile efectuate pentru dezvelirea edificiului de sec. 
V-VI p. Chr, au pus în evidenţă şi partea superioară a criptei, pe 
lângă care nu s-a săpat, în profunzime. Cripta a fost doar golită 
de pământ şi cercetată în interior, în scopul identificării 
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posibilelor moaşte sfinte depuse aici, dar cercetarea nu a dus 
însă, la descoperirea nici unui material arheologic. ' 

Nu se păstrează nici fotografii şi nici planuri din timpul săpăturii 
efectuate de primul cercetător al obiectivului arheologic 
respectiv, dr. Simion Ştefan, fapt ce face extrem de dificilă 
reconstituirea fazelor cercetării. Singurele informatii cu adevărat 
pertinente le-am obţinut de la profesorul R�du Florescu, 
acestora adăugându-li-se un plan mai vechi ,  al profesorului 
Grigore Florescu, datând din anul 1 9581 , pe care se vedea deja 
conturul bazilicii şi baptisteriul adosat zidului de incintă, precum 
şi o fotografie cu o vedere de ansamblu a bazilicii, realizată de 
Ion Miclea.2 

În cursul campaniei din anul 1 995, sub nivelul pavimentului 
bazilicii de sec. V-VI p. Chr, am descoperit urme dintr-un 
paviment mai vechi, fapt care ne-a determinat să crutăm 
tamburul altarului şi să adâncim săpătura pe lângă acesta până 
la descoperirea nivelului de călcare al bazilicii de sec. IV. 
Începând cu anul 2000, am început să umplem cele trei mari 
secţiuni trasate în bazilică, cu pământul scos din săpăturile 
efectuate în sectorul 1 al cetăţii, cu scopul de a proteja zidurile 
edificiului bazilica! de o posibilă surpare spre interior. în 
campania anului 2004, datorită faptului că repunerea pământului 
în bazilica avansase, în vederea clarificării depline a situaţiei 
arheologice a acesteia, am trecut la degajarea criptei. 

Săpătura a pus în evidenţă o criptă de mici dimensiuni, de 
plan bazilica! ,  urmând aproape fidel planul bazilicii capidavense. 
Materialele din care este construită cripta sunt eterogene, fiind 
utilizate bucăţi de cărămidă cu grosimi diferite şi bucăţi de piatră, 
legate cu mortar de proastă calitate. La baza criptei se observă 
un strat subţire de arsură, care se întinde pe o suprafaţă egală 
cu aceea a altarului. În continuarea absidei criptei se păstrează 
o bucată de mortar care alcătuia patul unde se aflau fixate 
cărămizile pavimentului bazilicii de sec. V-VI p. Chr. Curăţarea 
nivelului din spaţiul altarului, spre a cărui extremitate, opusă 
criptei, fuseseră descoperite în anul 1 995 cărămizile unui 
paviment mai vechi, au condus la descoperirea unei alte şape 
de mortar, cu o grosime uniformă de O, 1 -0, 1 1 m, care se 
înclinase sub greutatea pământului depus deasupra şi a 
pavimentului care alcătuia ultimul nivel de călcare al bazilicii de 
sec. V-VI. Sub această şapă a apărut o alta, a treia foarte 
aproape de nivelul de călcare al criptei - întinsă, de asemenea, 
pe întreaga suprafaţă a altarului . Imediat sub această şapă se 
aflau resturi ceramice databile în sec. al IV-lea. Menţionăm 
descoperirea în mortarul zidului perimetral al bazilicii, căzut din 
structura acestuia, a unei monede de sec. V, fapt care confirmă 
data construcţiei edificiului mare. 

Săpătura din carou! K52, în care se afla cripta bazilicii de la 
Capidava, a permis o serie de observaţii care completează 
cunoştinţele noastre despre edificiu, aducând totodată în 
discuţie mai multe posibilităţi de interpretare a situaţiei 
arheologice a monumentului. 

Existenţa unui edificiu bazilica! mai vechi ,  a cărui orientare a 
fost păstrată de edificiul mai nou, care foloseşte acelaşi spaţiu 
pentru a se dezvolta, chiar daca este forţat, datorită suprafeţei 
mai mari, să facă rabat de la regulile simetriei, latura care 
întâlneşte zidul de incintă suferind o deviere, pune problema 
existenţei unei cripte proprii a monumentului de sec. IV, care 
este posibil să fi conţinut relicve. Cripta existentă şi so/ea 
formată din lespezi din calcar, aflat în prelungirea acesteia, 
păstrează orientarea pe axa vechii bazilici, vizând nu mijlocul 
laturii vestice a bazilicii mari, ci mijlocul laturii bazilicii mici opuse 
altarului; 
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Stratul de arsură de la baza criptei, întins pe toată suprafaţa 
altarului şi surprins în alte părţi ale săpăturii din bazilică, la 
acelaşi nivel, conduce la ipoteza că, intr-un anumit moment, 
bazilica mică a fost distrusă violent. in aceste împrejurări este 
posibil să fi avut loc şi o distrugere a criptei iniţiale şi, tot atât de 
posibil, a relicvelor conţinute de aceasta; · 

Şapele de beton roman, trei la număr, aflate în raporturi de 
succesiune, lasă să se întrevadă posibilitatea ca edificiul să fi 
fost de tot atâtea ori refăcut. 

Prima şapă de beton, in ordine cronologică, care se afla 
aproape de nivelul de călcare al criptei actuale, este posibil să fi 
apa�inut primului edificiu bazilica!. Având in vedere că nu am 
efectuat săpături sub criptă şi nici pe toată suprafaţa altarului la 
nivelul acestei şape de beton - pentru a conserva situaţia 
arheologică existentă şi pentru a nu pune in pericol cripta, 
deosebit de fragilă, nu putem afirma că realizarea criptei pe care 
o vedem astăzi s-a făcut prin înlăturarea pa�ială a primei şape; 

Sistemul constructiv al criptei indică, la prima vedere, atât 
prin materialele folosite, cât şi prin realizarea neglijentă, in raport 
cu restul ansamblului, o ridicare a acesteia la un alt moment 
decât acela când s-a ridicat bazilica de sec. V-VI, constructie 
formată din moeloane şi blocuri de piatră legate cu mortar de 
bună calitate. Există posibil itatea, luând ca bază caracteristicile 
constructive ale criptei, ca aceasta să fi fost realizată in forma in 
care s-a păstrat in ultima fază de existentă a bazilicii rolul ei fiind 
simbolic, amintind de relicvele păstrate aici, sau continând numai 
pământ amestecat cu cenuşa relicvelor dispărute. Regretatul 
profesor Radu Florescu şi-a amintit, la un moment dat, că 
pământul scos din criptă de către primul cercetător al edificiu lui, 
era amestecat cu cenuşă, fapt pus la momentul relatării pe 
seama caracteristicilor generale ale pământului de umplutură din 
cuprinsul cetăţii. 

Demn de menţionat este şi faptul că pământul cu care s-a 
umplut de către constructori bazilica de sec. V-VI p. Chr, până la 
nivelul pavimentului, a fost lipsit de resturi arheologice, fiind 
cernut cu grijă. 

in campania din anul 2004 s-au mai efectuat săpături .şi in 
alte patru carouri, carou! L.52, L.53, M .52 şi M.53, pentru a se 
clarifica situaţia din exteriorul edificiului bazilica!, pe latura sa de 
SE. 

în carou! M.53, unde s-a conturat o constructie de mari 
dimensiuni, al cărei perete de NV se afla la o distantă de 1 4 m 
de zidul de SV al bazilicii, a fost descoperit un umbo .de scut din 
fier, fragmentar. În carou! M.52, pe latura de SV a bazilicii, în 
apropierea colţu lui acesteia, s-a descoperit o parte din pavajul 
exterior al bazilicii, format din moeloane cioplite cu barda. 

Drept urmare a cercetărilor întreprinse in campania anului 
2004, se poate afirma cu certitudine că edificiul bazilica! 
cunoaşte două faze distincte de existentă: una, in care 
funcţionează un edificiu bazilica! de 

'
mici dimensiuni, 

corespunzătoare sfârşitului de sec. IV şi probabil inceputului sec. 
al V-lea p. Chr, şi una in care edificiul cunoaşte o 
redimensionare, prin construirea unei noi bazilici, pe traseul celei 
vechi. Noua bazilică ajunge la o suprafaţă dublă faţă de cea 
anterioară, dar păstrând cu fidelitate orientarea altarului şi criptei 
acesteia, chiar dacă o constrângere majoră va fi dată de zidul de 
incintă determină devierea in unghi a uneia dintre laturile navei. 
Cele trei şape de mortar, corespunzătoare tot atâtor pavimente, 
conduc la concluzia potrivit căreia bazilica de la Capidava a 
cunoscut, in timp, două refaceri, cel puţin la nivelul pavimentului, 
dacă luăm în calcul posibilitatea ca prima şapă de beton să fi 
apa�inut primului edificiu bazilica!. 
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Sectorul de est 
Zaharia Covacef, Costin Miron 

in această campanie au fost demontaţi şase martori şi s-au 
săpat patru carouri de 5x5 m. în principal s-a urmărit să se 
degajeze cât mai mult cu putinţă Edificiul format din mai multe 
încăperi, aflat in apropierea po�ii cetăţii şi pa�ial adosat incintei. 
Pentru aceasta s-a procedat la demontarea mai multor martori 
care obturau imaginea de ansamblu a Edificiului şi s-a săpat şi 
carou! R.75. 

Prin săparea carou! R.75 a fost deschisă intreaga suprafaţă 
a sectorului de E. În acesta - care avea la suprafaţă o depunere 
de 0,57 m de pietre (4x4x0,74 m = 12 m3 de piatră) - s-a săpat 
până la adâncimea de -1 ,8 m, surprinzându-se colţul Edificiului, 
ceea ce a însemnat degajarea - de la nivelul solului - a 28,8 m3 
de depuneri şi dărâmături (4x4x1 ,8 m). 
Au fost desfiinţaţi martorii :  
- dintre carou! 0.76-77 şi P.76-77 (6x1 x1 ,9 m = 1 1 ,4 mJ) ; 
- dintre carou! P.76 şi P.75 (5x1 x1 ,9 m = 9,5 m3); 
- dintre carou! P.75 şi Q.75, P.74 şi Q.74 - aflaţi in prelungire 
( 10x1 x1 ,9 m = 1 9  mJ) ; 
- dintre carou! 0.74 şi Q.75 (4x1 x1 ,9 m = 7,6 m3); 
- dintre carou! P.74 şi P.73 (5x1 x1 ,4 m = 7 m3). 

Ne-am adâncit - in măsură mai mică sau mai mare - în 
carou! P.76-77, 0.76-77 şi P.73, ceea ce a însemnat înlăturarea 
unei însemnate cantităţi de dărâmături şi depuneri medio
bizantine. Astfel, în carou! P.76-77 s-au săpat 6x4x1 ,05 m = 
25,2 m3; în carou! 0.76-77 - 6x4x0,5 m = 1 2  m3, iar în carou! 
P.73 - 4x4x0,75 m = 1 2  m3. 

Demontarea martorului d intre carou! P.74 şi P.73, precum şi 
începerea adâncirii în carou! P73 au condus la dezvelirea în 
continuarea canalului străzii 2 şi la descoperirea zidului de SE al 
unei construcţii aflate la întretăierea străzilor 2 şi 5. 

Demontarea celorlalţi martori a fost în măsură să ofere o 
im�gine coerentă asupra Edificiului, care are o lungime de 26,85 
m. In mijlocul acestuia, pe cele două pile zidite, a fost realizată o 
mică încăpere a cărei destinaţie încă nu o putem explica. în 
exteriorul Edificiului, spre zidul de incintă, lângă cel de-al treilea 
stâlp al porticului a fost găsită încă o bucată a acestuia (lungă de 
1 m), căzută alături, precum şi un fragment ars dintr-una din 
bârnele porticului (lungă de 1 , 1 5  m). in jurul acestui stâlp a 
apărut un fragment mai mare din pavajul de piatră al spatiului de 
circulaţie. Tot aici, până la zidul de incintă, apare o parte dintr-o 
construcţie cu pereţii foarte subţiri (restul se află sub martorul 
dinspre SV şi, probabil, sub dărămăturile din carou! 0.76-77) . Ca 
şi la pilele din interiorul Edificiului şi stâlpii porticului au fost 
incadraţi intr-o construcţie târzie. 

Materialele arheologice sunt variate şi în cea mai mare parte 
fragmentare. Demontarea martorilor a condus şi la descoperirea 
unor materiale medio-bizantine (din straturile superioare ale 
acestora); majoritatea apa�inând însă perioadei romana
bizantine (sec. IV-VI p. Chr). 

Sectorul VI 
Ioan C. Opriş (FIB). 

in campania 2001 , dr. Ioan C. Opriş a continuat săpături le 
arheologice sistematice in sectorul VI al cetăţii de la Capidava, 
coordonând practica de specialitate a studentilor de la 
Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Ce�cetarea s-a 
desfăşurat in mai multe puncte: carou! T-Ţ.71 , Ţ.69, şi U-V.71 ,  
fiind reluată totodată o secţiune veche (81 /2004, aflată în rândul 
de carouri T-Ş-S.69), despre care în arhiva de şantier existentă 
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nu se păstrează informa�i referitoare la momentul, autorul ori 
eventuale descoperiri rezultate. 
. Săp�tu�a � in 2004 în carou! T-Ţ.71 ,  situată imediat spre E de 

z1dul de mc1nta al castrului târziu, a avut ca obiectiv completarea 
planului şi identificarea a noi elemente de arhitectură ale unei 
clădiri aliniate cu strada perpendiculară pe via principalis în 
epoca romana-bizantină. Această clădire, din care se �elimitează deja o primă compartimentare, se întinde pa�ial 
(mspre V, spre carou! Ţ.71 ) sub zidul castelului târziu. Zidul 
clădirii dinspre şanţul castelului romana-bizantin (nr. 1 /2003) a 
fost curăţat şi măsurat pe o lungime de 4,65 m (respectiv pe o 
lăţime maximă de 0,5 m şi o înălţime de 0,65 m), având însă 
pa�ial distrus paramentul exterior spre extremitatea sa de SE. 
inspre S, adică înspre stradă (la l imita cu carou! T72), zidul 
perimetral al edificiului se poate lesne observa pe întreaga 
lungime a carou lui la o înălţime de cea. 1 m, uşor decalat faţă de 
caroiajul general. 

in carou! U-V.71 a putut fi urmărit şi degaja! un zid interior de 
compartimentare al unui edificiu romana-bizantin care mărginea 
strada înspre Dunăre, orientată aprox. E-V. Acest zid fusese 
realizat din piatră cu pământ şi se păstrează pe o lungime de 
2,75 m, fiind retezat inspre NV datorită amplasării unui bordei 
medio-bizantin (nr. 6/1 956 = 244 după noua numerotare). Pe 
faţa sa dinspre Dunăre l ipseşte paramentul, dar lăţimea zidului a 
putut fi măsurată la nivelul fundaţiei, unde măsoară cea. 0,65 m. 
Zidul lung al acestui edificiu - aliniat oarecum porticului Corpului 
de Gardă şi despre care bănuim că va fi avut dimensiuni 
apreciabila - se păstrează încă pe o lungime de 6, 1 5  m şi este 
mărginit de un pavaj din piatră, identificat de noi încă în 
campania din anul 2000. 

in carou! Ţ.69 săpătura a urmărit identificarea unui alt bordei, 
din care doar podeaua fusese pusă în evidenţă de săpăturile lui 
Grigore Florescu şi ale colaboratorilor săi din anul 1 956 
(nr.3/1 956 = 241 , conform noii numerotări) .  Acesta se găsea 
foarte sus fată de restul bordeielor din această zonă, motiv 
pentru care, �hiar dintru început nu i s-au mai păstrat zidurile 
perimetrale. Săpătura din 2004 nu a mai putut surprinde nimic 
din podeaua amintită, ceea ce ne-a permis avansarea în 
adâncime, in urma căreia a rezultat eliminarea unei dărâmături 
compacte din piatră de mici dimensiuni de sub bordei. Aceasta 
curgea, urmând înclinaţia terenului, spre mai vechiul bordei 
nr.4/1956 = 242 din careul vecin (carou! Ţ.68). 

Secţiunea S.1 a fost realizată in continuarea carou! Ţ.69 şi 
măsoară 1 5x2 m (carou! T-Ş-S.69, numerotată de la V-E). 
Aceasta nu a reprezentat o secţiune nouă, aici cercetarea 
urmărind în 2004 de fapt curăţarea şi interpretarea unei vechi 
săpături, despre a cărei dată exactă nu cunoaştem absolut 
nimic. Secţiunea nu se regăseşte, spre pildă, in ilustraţia 
săpăturilor din sectorul VI practicate în campania 1 9563 şi nu 
avem păstrată nici vreo altă referinţă de la profesorul nostru, 
Radu Florescu. Această veche săpătură apare delimitată pentru 
prima dată intr-o fotografie aeriană a lui Ion Miclea din anii 
1 970.4 

După curăţarea şi indreptarea pereţilor lungi ai secţiuni i , s-a 
putut verifica şi adâncimea pe care o atinge in această zonă 
şanţul castelului târziu, respectiv de 1 ,45 m. Ea mai fusese 
surprinsă în săpături mai vechi din carou! Ţ-Ş.74-73, unde fundul 
şanţului se găsea la 1 ,3 m adâncime, prin raportare la nivelul 
modern de călcare. in tre m . 10-1 1 ai secţiunii , la o adâncime de 
cea. 1 ,85 m a apărut un zid in forma l iterei L, dispus transversal 
şi care fusese ridicat din blocuri de piatră fasonată legate cu 
mortar de bună calitate. Pe baza acestor consideraţii de ordin 
constructiv, credem că zidul respectiv ar fi putut, eventual, 
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apa�ine unei faze mai timpurii, datate in sec. IV-V p. Chr (?). 
Z1dul e

_
ste lat de 0,65 m şi a putut fi urmărit pe ambele laturi, pe 

o lung1me de cea. 1 m până unde coteşte şi intră in malul 
săp�turii, paralel cu profilul dinspre rândul de carouri numerotate 
70. I n  dreptul marcajului m. 1 2  a apărut un zid absidat şi ridicat 
din mari blocuri de piatră legate cu pământ, observat pe o 
po�iune de 2 m (adică pe intreaga lă�me a secţiunii), a cărui 
grosime este de O, 7 m şi a cărui fundaţie coboară până la 
adâncimea de 0,72 m. Acest zid trebuie să fi apa�inut unei 
construcţii medio-bizantine cu dimensiuni sensibil mai mari decât 
ale celor mai mari bordeie cunoscute la Capidava şi a cărei 
funcţionalitate va putea fi stabilită în cursul viitoarelor campanii 
de săpături. 
Planşa 8. 
Anexa 2. 

Note 
1 .  vezi Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, Capidava. 
Monografie arheologică, 1, Bucureşti, 1 958. 
2. vezi Ion Miclea, Dobrogea, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 
1 978, coord. şi autor text Radu Florescu. 
3. vezi raportul Gr. Florescu şi colab., Capidava: Raport asupra 
activităţii arheologice din 1956, MCA 5, 1 959, p. 555-559; R. 
Florescu, Date noi cu privire la cronologia Capidavei romane 
tÎrzii, Pontica 8, 1 975, p. 361 -372, în special fig. 9, p. 369. 
4. vezi Ion Miclea, Dobrogea, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 
1 978, unde coordonator şi autor al textului era Radu Florescu). 

Studiu privind posibilitatea folosirii unor metode de 
laborator de analize medicale în arheologie 
Cornelia Cărpuş, Leonid Cărpuş, Mihaela Buriu, Emilian 
Scarlat (Laboratorul Medstar 2000) 

Colectivul din cadrul laboratorului Medstar 2000 a început în 
anul 2003 studii privind posibilitatea folosirii unor metode de 
analize medicale specifice laboratorului clinic în arheologie. În 
prima etapă s-au incercat determinări de biochimie şi 
microscopie. Studiile nu se referă numai la etapa perieghezei, ci 
şi la analiza materialelor descoperite, in cadrul 
interdisciplinarităţii cu arheologia, arheozoologia, palinologia şi 
studiul ceramicii. Prezenta contribuţie face referire la metodele 
biochimice ce pot fi folosite in studiul arheologiei şi anume 
determinarea fosfatazei în prospectarea unor puncte din situl 
arheologic Capidava. Majoritatea metodelor de laborator In 
arheologie sunt concentrate pe două domenii: metode de datare, 
respectiv metode de restaurare şi conservare. Din păcate, o 
parte din structura materialelor arheologice descoperite - pentru 
a fi restaurate - sunt curăţate şi spălate cu soluţii acide sau 
alcaline, indepărtându-se astfel stratul de la suprafaţă, iar in 
cazul datărilor, o bună parte din material trebuie sacrificat. De 
multe ori stratul îndepărtat de la suprafaţă "poartă" informaţia 
primului eveniment major (inundaţie, foc, prăbuşire etc.) de la 
interfaţa obiect - strat de pământ, ce se poate determina prin 
examen microscopic direct. 

Determinarea pe care am realizat-o se concentrează pe 
analiza solului, a straturilor şi resturilor care, în mod obişnuit, nu 
prezintă nici un interes "istoric", deoarece nu se înscriu în 
categoria exponatelor de muzeu. 

Prin analiza solului cu ajutorul metodelor de concentrare 
specifice analizei parazitologice (cu hidroxid de potasiu şi nitrat 
de sodiu) se obţine o concentrare a fragmentelor organice 
(polen, diatomee, foraminifere, chitina insectelor, fibre vegetale, 
seminţe etc.), care se pot vizualiza numai microscopic. 
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Studiul de faţă abordează posibilitatea folosirii ca indicator al 
activităţii umane intr-un anumit teritoriu, determ�n�re.� din prob� 
de sol şi din succesiunea stratigrafică a act1v1tă�1 fosfataze1 
alkaline. Se cunoaşte că orice activitate umană stabilă intr-un 
anumit teritoriu duce la creşterea concentraţiei de azot şi fosfor 
din zona respectivă: Acest lucru este valabil inclusiv pen�� 
zonele de locuire umană străveche, creşterea concentraţ1e1 
azotului şi fosforului fiind in mod teoretic proporţiona�ă .?u 
intensitatea activităţii umane şi densitatea demografică. Cnterule 
care au contribuit la ideea determinării fosfatazei alkaline ca 
indicator a solului sunt: 
- tosfataza alkalină este cea mai stabilă enzimă din sistemele vii; 
- este prezentă in toate sistemele celulare vii (om, animale, 
plante, microorganisme); 
- este una din puţinele enzime indicatoare ce se poate .doza" 
chiar şi in diverse produse folosite in alimentaţia umană (lapte, 
brânză, îngheţată, unt etc.); 
- este dependentă de concentraţia in fosfat (respectiv a ionilor de 
fosfor) dintr-un anumit sol. Teoretic şi practic nu există categorie 
de sol "lipsit" de fosfor, grosimea stratului organic fiind direct 
legată de activitatea microorganismelor. 

Fosfatazele sunt monoesteraze nespecifice care catalizează 
reactia de hidroliză a esterilor fosforici (a-glicerofosfat, fenil
fosfat disodic, paranitrofenilfosfat etc.), eliberând acidul fosforic 
şi fenolul sau alcoolul respectiv. R - O - POJH2 + H20 -+ R -
OH + HJP04. 

Deşi manifestă aceeaşi specificitate de substrat, după pH-ul 
optim de activitate, fosfomonoesterazele se clasifică in : 
- fosfataze alcaline (pH = 8,6 - 1 0,4); 
- fosfataze acide (pH = 5,0 - 6,0 şi 3,4 - 4,2). 

Fosfataza alcalină este necesară pentru hidroliza fosfaţilor 
organici, fiind larg răspândită in organismul uman in : celulele 
glandei mamare şi placentei (in timpul sarcinii), precum şi in 
oase, in osteoblasti (dar nu şi in osteoclasti), unde îndeplineşte 
importantul rol de eliberare a acidului fosforic din diferiţi compuşi 
biochimici. 
- Prezintă maximum de activitate la pH = (8,6-10,4). 
- Este activată de ionii de Mg2+. 
- S-a folosit pentru diluţia probelor de sol tampon barbiturat cu 
pH = 8,6 obţinut din 1 0,3 g. dictil barbiturat de sodiu şi 1 ,84 g. 
acid barbituric la 1 000 mi apă distilată. 
- Soluţia de lucru s-a obţinut adăugând la 1 g. probă sol 2 mi 
tampon barbiturat. 

Din tehnicile de laborator folosite pentru analiza probelor 
provenite din situl arheologic Capidava (din sectorul de E şi una 
din sectorul !) , putem concluziona următoarele: 
- activitatea fosfatazică cea mai mare s-a obţinut in vatra 
bordeiului B.1/2002. Fenomenul se poate explica prin faptul că in 
vatră există intotdeauna o "concentrare" de substanţe organice 
şi anorganice bogate in fosfor; 
- de asemenea, s-a observat că activitatea fosfatazocă este mai 
ridicată la probele provenite din soiurile uscate ( ! ) . Este posibil ca 
la probele "umede" activitatea fosfatazei alkaline să fie mai 
redusă, probabil, din cauza acidifierii mediului; 
- dozările privind activitatea fosfatazelor se pot explica uşor, iar 
rezultatele se pot obţine intr-un timp scurt cu kit-uri de d iagnostic 
accesibile majorităţii laboratoarelor; 
- testul poate fi folosit ca un test de screening accesibil şi pentru 
ecologi (la caracterizarea arealelor protejate, poluare etc.), 
pentru silvicultori (legat de preferinţele ecologice ale arborilor), 
pentru agronomi etc. 
Scopul in iţial al lucrării a fost de a se testa dacă anumite tehnici 
de laborator folosite în cadrul laboratoarelor clin ice uzuale se pot 
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folosi şi in arheologie. Deoarece fiecare rezultat obţinu� r.idică un 
număr mare de întrebări, considerăm că laboratorul chmc poate 
deschide" un număr nelimitat de alte căi de investigare, prin 
�etode relativ simple de laborator, a trecutului şi prezentului. 

Bibliografie: . . . 
Methods of analysis of the association of off1c1al analyt1cal 

chimists Wiliam Horwitz - Editor, Alan Senzel and Helen 
Reynold� - associate editors, Douglas L. Park -.a�sistant ed�t�r, 
Twelfth Edition 1 985, published by the Assoc1at1on of Off1c1al 
Analytical Chemists. PA Box 540, Benjamin Franklin Station -
Washington DC 20044. 
Georg Muller, Biologia solului, Editura agro-silvică, Bucureşti, 
1 968. 
Geigy Scientific Table, voi. 3, Cornelius Lentner ed. ,  ass.eds. 
Charlotte Lentner and Anthony Wink, Ciba Geigy Limited, Basle, 
Switzerland, 1 984. 

62. Capidava, corn. Topalu, jud. Constanţa 
Punct: La Bursuci 
Cod sit: 63063.04 
Colectiv: Cătălin Dobrinescu - responsabil, Valentina 
Voinea (MINAC), Leonid Cărpuş (Laboratorul Medstar 
2000) 

Cercetările arheologice desfăşurate din punctul La Bursuci 
au continuat şi în campania 2004 (21 iunie-23 iulie), cu 
participarea studenţilor de la Universitatea .Ovidius" din 
Constanţa şi Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. În punctul 
respectiv, situat la aprox. 4 km în aval de Capidava, în dreptul 
Braţului Balaban, fuseseră identificate in cursul cercetărilor din 
anii precedenţi o locuire medievală (sec. X p. Chr) pe malul 
Dunării, cât şi un nucleu de locuire hallstattiană (sec. X-IX a. 
Chr.). 

Campania din anul 2004 a vizat atingerea următoarelor 
obiective: 
- degajarea in suprafaţă a complexului C1 , identificat in 
secţiunea SIV, prin extinderea suprafeţei cercetate - 6x6 m; 
- cercetarea malului abrupt pentru delimitarea zonei locuite în 
perioadă hallstattiană şi pentru stabilirea stratigrafiei; 
- cercetarea mormântului observat in malul rupt prin deschiderea 
secţiunii SV, de 2x2 m; 
- continuarea cercetărilor de teren in microregiunea Ghindăreşti
Stânca Topalu-Gapidava. 
Complexul C1 

in secţiunea SIV (6x6 m) ,  orientată pe direcţia N-S a fost 
degaja! in suprafaţă un cuptor, cu deschiderea spre SV, păstrat 
in elevaţie până la 1 ,5 m. În nivelul de distrugere - US.401 1 
pietre şi US.401 2  leoss nisipos ars - s-au descoperit fragmente 
ceramice hallstattiene de dimensiuni mici, majoritatea cu angobă 
neagră. Stratul de pietre (calcar) din interiorul cuptorului 
depăşea 1 ,5 m. 

După demontarea nivelului de distrugere s-au conturat clar 
pereţii cuptorului de formă circulară, cu diametru! de aprox. 3,5 
m - şi camera de ardere, de forma unei potcoave, cu 
deschiderea spre SV; la baza camerei de ardere, direct pe 
stâncă s-au găsit urme de arsură, fără resturi de combustie şi 
var - blocuri de calcar puternic arse. Pe suprafaţa interioară a 
pereţilor, urme de var au apărut doar in apropierea camerei de 
ardere. 
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În nivelul de călcare exterior cuptorului US.1 0 1 6  strat foarte 

bine tasat cu pietriş şi fragmente ceramice foarte mici cu angobă 
neagră (hallstattiene) - s-a descoperit o ·  cană arsă secundar 
până la vitrifiere, intre profilul de S şi peretele cuptorului. După 
demontarea nivelului ocupaţional corespunzător cuptorului s-a 
ajuns pe un strat de leoss US.4007 - cu material hallstattian (un 
disc de ceramică, perforat - rotiţă de car miniatura! ?), ars gradat 
in apropierea peretelui. Acest strat acoperă pietrele din structura 
cuptorului, fiind ars numai in apropierea peretelui. 

Pe profilul de E a fost surprinsă o amenajare hallstattiană 
(bordei?), posterioară stratului exterior cuptorului (US.4007 tăiat 
de groapa de amenajare C3/US.4008), prin urmare posterioară 
şi cuptorului C1 . De aceea, credem că in secţiunea S.IV pot fi 
surprinse două secvenţe de locuire hallstattiană: prima 
corespunzând cuptorului, iar cea de-a doua bordeiului (?). 
Pentru o mai bună înţelegere a situaţiei stratigrafice, in viitor, se 
impune extinderea suprafeţei S. IV pe latura de est, respectiv 
degajarea in suprafaţă a complexului C3. 

După demontarea pereţilor şi secţionarea camerei de ardere 
a fost cercetat primul nivel de locuire US 10 17  strat bej, argilos, 
amestecat cu pietre, fragmente ceramice - hallstattiene şi foarte 
puţine cu scoică in pastă, atipice (Cernavodă 1?) - fragmente de 
lame, un burin de silex, deşeuri de prelucrare, scoici, melci. 
Mormântul M1 

În malul abrupt, la S de secţiunea S.l l l (in amonte spre 
Capidava, la aprox. 500 m S de secţiunea S.IV) a fost observată 
o calotă craniană, situată la adâncimea de 0,80 m faţă de nivelul 
actual de călcare. Pentru cercetarea mormântului a fost deschisă 
secţiunea SV de 2x2 m, perpendiculară pe malul abrupt. Sub 
nivelul vegetal US.4000, a apărut un strat cafeniu cu fragmente 
ceramice medievale (intre 0.�.6 m). În nivelul hal lstattian 
(0,65-0,85 m) - strat argilos US.40 19  au apărut fragmente 
ceramice decorate cu rotiţa, dar şi incizate, acoperite cu angobă 
neagră. 

Groapa mormântului nu a putut fi delimitată - stratul 
hallstattian fiind amestecat cu foarte puţine fragmente ceramice, 
la fel şi umplutura mormântului. Scheletul era orientat pe direcţia 
SSE-NNV, in poziţie decubitus dorsal, nederanjat de gropi 
posterioara, dar cu oase lipsă; s-au identificat doar cutia 
craniană, întoarsă spre dreapta defunctului, membrele 
superioare fără falange, 1 1  vertebre, patru coaste (un fragment 
de coastă intr-o poziţie neobişnuită, in orbita stângă), o tibie. 
Oasele păstrate sunt majoritatea in conexiune anatomică ceea 
ce exclude posibilitatea unei reinhumări sau a unui bulversări 
stratigrafice. În apropierea libiei stângi s-a descoperit o ceaşcă 
hallstattiană cu toarta spartă din vechime, iar in umplutură 
fragmente ceramice cu angobă neagră, tot hallstattiene. 

Bibliografie: 
Cătălin Dobrinescu, Aspecte ale cercetării perioadei de sfârşit a 
epocii bronzului şi de inceput a epocii fierului in sectorul inferior 
al Dunării de Jos, voi. Studii istorice dobrogene, Ovidius 
University Press, Constanţa, 2003, p . 30-36. 

63. Caransebeş (cartier Balta Sărată), jud. Caraş
Severin 
Punct: Câmpu/ lui Poşta, Poligon militar 
Cod sit: 51029.02 
Colectiv: Gh. Lazarovici - responsabil (Univ. Reşiţa), Sorin 
Petrescu, Daniela Ţârdoiu, Dimitrie Negrei, Ion Sorin 
(MJERG Caransebeş) 
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Aşezarea este situată pe terasa doua a Timişului, deasupra 
unui braţ mort al râului. Descoperirea sitului se datorează lui Ion 
Statan in anii 1 961 - 1 962. Ulterior, vor fi efectuate sondaje de 
către Sever Dumitraşcu, Rochard Petrovsyki , Petre Rogozea, 
Florin Gogâltan. Au fost întreprinse săpături de către Gh. 
Lazarovici (1 973-1 975, 1 999-2004)1 • 

Aşezarea este cel mai important şi extins sit neolitic de pe 
Valea Râu lui Timiş. Ea se află in zona de confluentă a unor râuri 
jucând rol important in vehicularea sării dinspre T�ansivania (pe 
Valea Bisteri), spre S (culoarul Timiş-Cerna), V (spre bazinul 
Pogănişului, Zorlenţu Mare, Păltiniş şi Bârzavei - Duleu) şi NV 
pe Valea Timişului cu staţiuni in zona deluroasă (Ruginosu, 
Ohaba Mâtnic, Honorici). in zona oraşului Caransebeş sunt 
numeroase situri: Şesul Roşu, Valea Cenchii, Ţiglărie, Jupa -
Semafor ş.a. Toate acestea sunt aşezări secundare sau 
sezoniere roite din situ! de la Balta Sărată. 

Obiectivul principal i-a constituit sistemul studierii stratigrafiei 
comparate şi arhitecturii in diferite puncte ale aşezării, fiind 
vorba de o stratigrafie şi o arhitectură deosebită la nivel Vinca A 
şi B1 -B1 /B2: 
- cercetarea stratigrafiei într-un spaţiu in care nu mai apărea 
nivelul Vinca A (in campania din 1 973 la cea. 20 m era un 
sondaj). 
- cercetarea in secţiunea 6 a unui mare complex (locuinţă cu 
anexe, cercetare începută in 2000) din nivelul Balta Sărată 1 1  
(cultura Vinca faza 81 /82) la care s-a insistat asupra tehnicii de 
construcţie, a felului cum au ars şi au fost împinşi pereţii ,  a 
locului şi rolului obiectelor. Inventarul arheologic al locuinţei a 
fost foarte sărac. 

O altă importantă preocupare este adunarea de date 
statistice pe calculator într-o baza de date. În campania anului 
2003 au fost incluse noi înregistrări, iar baza are 1 1 .400 de 
obiecte toate aflate în Muzeul din Caransebeş. In baza de date 
sunt şi materiale din alte staţiuni vinciene, rezultat al conlucrării 
cu (Gornea, Turdaş, Orăştie, Tărtăria, Miercurea Sibiului). 

Suprafaţa 6 cu dimensiunile 6x8 m se află în zona centru
nord (la cea. 30 m de săpăturile anterioare), zonă in care unde 
au fost descoperite numai complexe de fază Vinca 81 , în special 
locuinţe. Până acum în această suprafaţă au fost identificate 
două orizonturi cronologice: unul inferior (Vinca B1/B1 )  cu resturi 
de complexe afectate de lucrările agricole şi cele de la poligonul 
militar. 

Al doilea orizont, cu locuinţe de suprafaţă, cu aceeaşi 
arhitectură ca in săpăturile anterioare, aparţine, foarte probabil, 
ultimului nivel din orizontul Balta Sărată 1 1 .  
Locuinţa 25 

Lângă locuinţa 25, a cărei cercetare a început in 2000 (Sorin 
M. Petrescu a coordonat sectorul), în 2003 am constatat că in 
vecinătatea ei sau in alte două complexe sau erau două anexe 
situate spre N şi respectiv spre E. Săpătura nu a p�tut fi lărgită 
in această campanie, cercetarea axându-se pe complex. 
Dimensiunile exacte ale complexului nu pot fi stabilite până nu 
sunt identificate toate gropile de stâlpi. Rânduri de stâlpi şi pari 
au fost sesizaţi pe latura de E şi V. 

Locuinţa avea două încăperi una spre S = A, alta spre N = 

B. Încăperea A a fost parţial cercetată anterior. Pe latura de V se 
afla un război de ţesut, iar în centru o râşniţă, mai multe pietre 
(lustruitoare?) şi un mare capac de vas pe latura de S. 

Intre cele două încăperi de afla un perete despărţitor, iar in 
el, la jumătatea distanţei o intrare, care după incendiere a fost 
împinsă spre N împreună cu peretele. O parte din canal, pe o 
lungime de 0,55 m a ars şi s-a păstrat. 
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În incăperea B cercetarea nu este încheiată, o parte din 
pereţi căzuţi nefiind ridicaţi. Lângă peretele de E, aproape de 
colţul cu peretele interior se aflau şapte greutăţi conice, de la 
foaia unui război de ţesut. 

Podeaua avea o lipitură lipitura şi un perete intermediar ce 
despă�ea locuirea in două încăperi. Ceea ce s-a observat in 
campania din 2001 şi 2002 au fost pereţii arşi, dărâmaţi şi 
împinşi in interiorul locuinţei. Peretele de E s-a păstrat in zona 
peretelui intermediar, fiind impins în interior, spre V. Avea o 
structură de pari şi pe alocuri sunt urme de stâlpi de la structura 
de bază lăţimea unui stâlp, de fapt o bârnă despicată are cea. 
0,1 4 m. 

Cel mai bine s-a păstrat structura peretelui de V, care a ars 
in picioare şi a fost impins in interior, adică spre E. Peretele era 
format din stâlpi groşi de O, 1 -0, 1 5  m, infipţi vertical. În spaţiul 
dintre stâlpi se aflau pari aşezaţi vertical. Aceeaşi structură se 
constată şi la peretele de N şi acesta impins înăuntru casei. Cel 
mai bine s-a păstrat structura peretelui imprimată in chirpici, la 
colţul de NV unde se văd urmele de pari de la cei doi pereţi . 
Anexa de N. 

Deoarece complexul iese in afara săpăturii, iar cercetarea nu 
a depăşit nivelul de călcare al celor două complexe nu putem 
preciza dacă ţine de această locuinţă sau e alt complex. 
Distanţele mici, răspăndirea unor obiecte, materialele comune ne 
indreptăţesc a o considera anexă, lucrurile nefiind prea clare. O 
casetă de lut, cu dimensiunile pe care a fost cercetată de 0,8x0,6 
m, a fost montată pe o structură de lemn. În vecinătatea ei spre 
S se aflau câteva greutăti rotunde, mari peste care se dărâmă un 
perete (greu de precizai care!) . În partea opusă greutăţilor, se 
afla� câteva fragmente de la vase mari, neîntregibile, unele de 
gătit, altele de provizii. 
Anexa de E 

in colţul de NE, încăperea B a fost descoperită o aglomerar� 
de fragmente ceramice, pietre, chirpici in neorânduială. Peste el, 
intre ele sunt urme de chirpici. Fie au fost răscoliri ulterioare, fie 
o vreme, după incendiere şi până la nivelare, partea respectivă 
este folosită pentru resturi menajere. 
Anexă? 

In paralel cu latura de E se observă urmele unor pari, 
credem că este vorba de o anexă a acestei construcţii şi nu alt 
complex, deoarece nu sunt urme de pereţi arşi, sau nearşi şi nici 
materiale arheologice. 

Dintre obiectele mai deosebite este un fragment de idol, 
două văscioare intregibile, un topor şi mai multe unelte de 
obsidian. 

Materialul arheologic din locuinţă este la restaurat - doar în 
anexe materialul arheologic este mai bogat. De altfel din 
suprafaţă, in această campanie au fost realizate peste 500 de 
înregistrări in baza de date, ceea ce este destul de puţin 
(raportat la suprafaţa cercetată) prin comparaţie cu alte zone ale 
statiunii . 
Încadrarea culturală 

În această suprafaţă în complex dar mai ales deasupra se 
confirmă, ceea am sesizat în campania din 1 973, că in nivelul 
partea superioară a stratului de cultură (nivel BS I I I) predomină 
uneltele de obsidian. La o primă observaţie, pare suprinzător că 
după distrugerea acestor complexe mari urmează o locuire cu 
colibe, iar in ceramică se constată un proces de retardare 
(forme, ornamente, tehnologie), in schimb se înmulţesc uneltele 
de obsidian. La Zorlenţul Mare se constată acelaşi proces de 
retardare, de abandonare a aşezării compacte, cu locuinţe 
înghesuite şi trecerea la un tip de aşezare răsfirată. Acestea se 
.petrec în timpul fazei Vinca B2 sau B2/C după terminolo!;ia 

1 0 1  

noastră mai veche2. Acestea ar putea fi cauzate de .şocurile" 
Vinca C3, naşterea unor culturi. Aceste fenomene la Vinca se 
petrec mai de timpuriu decât consideram noi. Aceasta duce la o 
scurtate a etapei Vinca B2 de la Vinca-Bijelo Brdo (după -6,4 m), 
fiind rearcat la Vinca de către W. Schier ca nivelul 5 sau Vinca 
C1 in noua accepţiune a lui FI. Draşovean4• În mod special 
pentru Balta Sărat, noi am introdus in terminologia nostră, 
notiunea de Vinca B1 /B25, deoarece evolutia continuă 
neintrerupt, mai târziu în urma "şocului" Vinca C. , 

Urme din epoca bronzului nu au mai fost surprinse în 
această zonă. 

Peste 50% din suprafaţa sitului este afectată de diferite 
lucrări de la poligonul militar (foişoare, drumuri, tranşee, linii 
ferate precum şi lucrări de la vechi mine prăbuşite, iar 50% 
reprezintă teren agricol intensiv exploatat 

La Balta Sărată am continuat studiul gen . săpătură şcoală; 
săpând cu studenţii , ne-am axat pe caracter didactic cu explicaţii 
şi analize de detaliu. Avem o echipă tehnică care instruieşte 
studenţii cu metodele de săpare dar mai ales de prelucrare a 
materialelor pentru bazele de date. 

Solul acid nu a păstrat aproape nici un fel resturi organice, 
lipsesc resturile menajere de os ca de altfel şi uneltele de os. 

Cercetările viitoare urmează să extindă suprafaţa dar mai 
ales studiul infrastructurii locuinţei, precum şi prepararea 
peretelui de N. 

Note: 
1 .  Gh. Lazarovici, S.M. Petrescu, Daniela Ţârdoiu, D. Negrei, 
Sorin Ion, în CCA 2000, 2002, 2003; Ibidem, Tibiscum 1 1 ,  2003, 
p. 43 şi urm. 
2. Gh. Lazarovici, în Neoliticul Banatului, Cluj - Napoca, 1 979, p. 
1 1 7 şi urm. 
3. Gh. Lazarovici, în Relations Thraco - 11/yro - Heleniques, IRT, 
Bucureşti , 1 994, p. 62-74; Şocul Vinca C in Transilvania, Acta 
MP 1 1 , 1987, p. 37-38. 
4. W.Schier, FI.Draşovean, PY 79, 2, 2004, p. 1 45 şi urm. 
5. W. Schier, Vinca - Studien, 1 , 11, Habil. Munchen, 1995 .. -

Abstract: 
In the 2004 campaign our research was focused to study the 

house L.25, better preserved, and which offers more information 
related to the later complexes of Balta Sarată 11 horizon. L.25 
has two rooms, one to the South, and the other to the North. 
Between the rooms was a partition wall, with a leat of the doar. 
The floor of the house consists of a beaten yellow and black 
earth. In the Southern room we have discovered a very big 
fragment from a lid; in the central part of the room it was a 
grinding stane and in the NW. corner a loom: We had to specify 
that the research of the room B is not finished. To the North and 
East it seems that !here are two annexes. 

64. Călugăreni, corn. Eremitu, jud. Mureş 
Punct: Castrul roman 
Cod sit: 1 16616.01 
Colectiv: Nicoleta Man - responsabil, Coralia Crişan, 
Daniel Cioată (MJ Mureş) 

MJ Mureş a avut prevăzut în planul de cercetare pe anul 
2004 efectuarea unor săpături arheologice sistematice în castrul 
roman de la Călugăreni, comuna Eremitu. Pentru identificarea 
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cu certitudine a sitului arheologic în luna martie s-a realizat o 
periegheză urmată de ridicarea topografică şi încadrarea în 
planul de situaVe al zonei. in perioada 6 septembrie-? octombrie 
2004 au fost efectuate săpături arheologice sistematice, 
Săpături, care au fost coordonate de dr. Nicoleta Man, iar 
co!�ctivul de cercetare a fost format din muzeografii Coralia 

..cflşan şi Daniel Cioată, conform Autorizaţiei de săpătură 
arheologică sistemaUcă nr. 200/2004. 

Săpături arheologice au mai fost efectuate in anul 1 960 de 
către un colectiv de la Universitatea Babeş - Bolyai din Cluj -
Napoca, ale căror rezultate le-am utilizat pentru stabilirea 
orientării castrului şi idenUficarea liniilor de fortificatie exterioară. 
intreaga suprafaţă ocupată de castru (2,25 ha.) este în prezent 
ocupată cu culturi de toamnă, respectiv cartofi şi porumb. in 
consecinţă, cercetările noastre s-au desfăşurat intr-o fâşie de 
teren, de unde au fost recoltaţi cartofii. 

Secţiunea S1 (31 x2,5 m) a fost trasată pe latura de NV şi a 
surprins o parte a viei principa/is, rigola drumului şi o construcţie 
lungă de 30 m. compartimentată în cel puţin 6 încăperi. 

Stratigrafia verticală a surprins toate elementele 
caracteristice ale unui strat roman. Stratul de arătură atinge pe 
alocuri 30 m şi este bogat in pigmenţi de ceramică, chirpici, 
cărămidă, dislocate din stratul succesiv aparţinând epocii 
romane. 

Profilul sud-vestic surprinde pe toată lungimea sa un strat de 
dărâmătură cu o grosime de 0,5 cm, variabilă, din care coboară 
până în stratul de lut steril, gropi, care au fost interpretate ca 
fundaţii de zid, dezafectate in epoca medievală. Stratul este 
caracterizat de numeroase materiale arheologice, printre care 
fragmente ceramice tipice, fragmente de cărămidă, ţigle şi olane, 
fragmente de obiecte de sticlă etc. Nivelul este de asemenea 
bogat in pietre de diferite dimensiuni, care au aparţinut probabil 
zidurilor scoase din uz. Următorul strat, cu o grosime medie de 
cea. 0,2 m constă din pietricele mici legate cu un liant slab. intre 
m. 1 1  şi 1 5  ai secţiunii la o adâncime de cea. -0,54 m, apare un 
strat de arsură cu o grosime de 0,04 m. Stratigrafia verticală se 
continuă cu nivelul de lut steril, in care pătrund negativele de zid. 
Urmele zidurilor, pe latura lungă a clădirii, denotă faptul că 
aceasta a fost compartimentată în cel puţin 6 încăperi. 

Profilele scurte (nord-vestic, sud-estic) scot în evidenţă 
destul de clar extremitatea drumului roman, cu rigola dinspre 
partea nord-estică. Amenajarea drumului cuprinde un strat 
superior de piatră de râu, pr9babil o refacere a drumului la un 
moment dat, urmat de stratul iniţial de piatră de râu, prinsă cu un 
liant slab, de culoare gălbuie. Patul drumului a fost pregătit prin 
lasarea foarte puternică a pământului (cea. 0,2 m), de culoarea 
m�fonie închisă, care este imediat suprapus nivelului steril. 

Profilul sud-vestic surprinde pe toată lungimea intre cea. 0,3 
m şi 0,8 m stratigrafia drumului. Situaţia stratigrafică reiterează 
imaginea profilurilor scurte. Se distinge intre m. 7 şi 22 o lentilă 
consistentă de dărâmătură, care se ingroaşă intre m. 1 8,4 şi 
20,4 (0, 1 m); prezintă o aglomerare de resturi de materiale de 
construcţie (ţigle, olane, cărămizi), dar şi fragmente ceramice. Pe 
o anumită suprafaţă se disting refaceri ale drumului, cu pietre de 
mari dimensiuni . Cele două straturi de pietriş sunt sesizabile şi 
aici, urmate de acelaşi strat tasat de pământ maroniu închis şi 
respectiv de nivelul steril reprezentat de lutul galben. 

Din această secţiune au fost recuperate multe şi diverse 
materiale arheologice, cum ar fi: 
- ceramică romană, care poate fi clasificată in funcţie de pastă şi 
nivel de ardere în mai multe categorii :  vase din pastă gri
negricioasă, cu ingredierţi diverşi (mult nisip, mică), care oferă 
ceramicii un aspect rudimentar, vase din pastă gălbuie, poroasă, 
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care se fărâmiţează uşor şi vase din pastă cărămizie, bine arse 
de o calitate superioară. Pe câteva fragmente gri - negricioase 
au fost identificate decoruri ştampilate, formate din rozete şi 
frunze. Cunoscând ceramica romană din zonă am constatat că 
aceste categorii ceramice au fost cu siguranţă confecţionate in 
atelierele, care deserveau zona, amplasate undeva în zona 
aşezării din apropiere. Alături de ceramica locală au fost 
identificate câteva fragmente caracteristice centrului ceramic de 
la Cristeşti, şi anume ceramică cărămizie cu angobă roşie;de o 
calitate superioară. Ca formă, fragmentele de vase aparţin 
tipurilor ceramice obişnuite: farfurii cu fundul inelar, castroane şi 
baluri cu fundul inelar şi buza dreaptă sau răsfrântă, marcată de 
caneluri, ulcioare cu o toartă sau fără torV şi oale de diferite 
dimensiuni şi tipuri. 
- materiale de construcţie din ceramică. Din această categorie 
au fost recuperate din nivelul de dărâmătură multe cărămizi, ţigle 
şi olane care au aparţinut clădirii din apropierea drumului. Printre 
acestea se numără şi câteva cărămizi cu ştampila unităţii 
militare cantonate în castru Cohors 1 Alpinorum. Aceste ştampile 
aparţin aceluiaşi tip, cu aceleaşi caractere şi ligaturi, încadrate 
de tabu/a ansata. Ele se diferenţiază numai prin dimensiuni, 
ceea ce demonstrează că au fost ştanţate cu ştampile diferite. 
- obiectele din fier sunt puţine şi reprezentate prin cuie, piroane 
şi diferite îmbinări folosite în construcţii. 
- obiectele din bronz descoperite sunt tipic militare: aplici cu 
capul rotund şi piese de harnaşament. intre acestea se distinge 
o spatulă - sondă din bronz, fragmentară, de mici dimensiuni. 
- fragmentele de sticlă descoperite aparţin unor vase de mici 
dimensiuni din sticlă transparentă. A fost recuperată şi o mărgea 
din pastă vitroasă albastră cu irizări albe. 
- a fost descoperită o singură monedă din bronz, încă 
nedeterminată. 

în urma acestei campanii de săpătură arheologică se pot 
desprinde câteva concluzii: 
- castrul in totalitate, zidul de incintă, construcţiile interioare şi 
drumurile au fost ridicate din pietre de râu (Niraj) legate cu un 
mortar pe bază de lut şi nisip de proastă calitate. 
- cea mai mare parte a zidurilor au fost dezafectate în epoca 
medievală când incepe construcţia mănăstirii franciscane din 
localitate. 
- castrul a fost orientat cu porta praetoria spre E. 
- cea mai mare parte a castrului şi a aşezării se află slfb teren 
agricol, deci poate fi cercetat în proporVe de 90%. 
- săpăturile viitoare vor putea evidenţia mai exact fazele. de 
construcţie şi unele aspecte din viaţa politica - militară romană 
din zona Nirajului. [Nicoleta Man) 

65. Căscioarele, corn. Căscioarele, jud. Călăraşi 
Punct: D-aia parte 
Cod sit: 101733.04 
Colectiv: Done .Şerbănescu - responsabi l ,  Viorica 
Gureşoae (MCG Olteniţa), studenţi USH Bucureşti 

Situ! arheologic din punctul O-aia parte este situat la 
marginea comunei Căscioarele, pe malul de E al lacului Cătălui, 
la 1 50 m N de cunoscuta aşezare eneolitică Ostrove/ul. O primă 
etapă de investigaţii în aşezare s-a făcut prin mai multe sondaje 
efectuate între anii 1 963-1971 de Muzeul din Olteniţa. 
Săpături le sistematice au fost declanşate în anii 199 1 ,  iar anul 
1 992 colectivul de cercetare este format din Do ne Şerbănescu, 
Valeriu Sirbu şi Paul Damian. S-a stabilit că în acest punct se 
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află un complex de aşezări suprapuse aparţinând civilizaţiilor 
Dudeşti, Boian, Gumelniţa şi Latene, iar grosimea straturilor de 
depuneri arheologice depăşeşte 4 m. in sec. IV-III a. Chr. aici a 
existat o importantă cetate geto-dacică. 

Campania din acest an a avut ca obiectiv cercetarea 
complexului nr.4/1 992, reprezentat prin locuinţa eneolitică nr. 1 ,  
interceptat în Si l i ,  carourile 7-1 4, l a  adâncimea de -0,2-{),5 m .  in 
această zonă stratul Latene fiind foarte subţire, locuinţa 
eneolitică a fost distrusă în bună parte de lucrările agricole. 
Pentru cercetarea locuinţei a fost deschisă o casetă alăturată, 
lată de 2 m şi lungă de 0,3 m. L 1 este situată cu laturile lungi pe 
direcţia N-S şi are o lungime 1 2  m. Lăţimea locuinţei nu a putut fi 
precizată deoarece latura de E se află încă în zona rămasă 
necercetată. După îndepărtarea molozului locuinţei, format din 
chirpic ars la roşu-cărămiziu, s-a constatat că locuinţa avea două 
încăperi de dimensiuni diferite separate de un prag despărţitor. 
În încăperea din partea de S, aproape de intrare, se afla o vatră 
de formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite şi gardină scundă. 
Podeaua locuinţei era formată din lut bătut. in încăperea din 
partea de N, lângă peretele nordic a fost descoperit un complex 
de vase sparte pe loc, din care unele sunt întregibile. Dintre 
vasele descoperite semnalăm următoarele forme: fragmente 
dintr-un vas de mari dimensiuni decorat cu excizie largă, 
străchini decorate cu grafit, pahare cu partea inferioară 
tronconică şi corpul cilindric, castroane cu umăr lat, capace ş.a. 
în locuinţă s-au mai descoperit lame fragmentare, răzuitoare, o 
greutate de lut fragmentară şi un idol zoomorf. Cercetările din 
campania viitoare vor completa informaţiile obţinute privind 
tehnica de construcţie a locuiţei L.1 şi a amenajării spaţiului 
interior. Din analiza formelor de vase şi a decorului de pe ele, 
complexul cercetat aparţine fazei A1 a civilizaţiei Gumelniţa. 
Planşa 9. 

Bibliografie: 
V. Sârbu, Revista Bistriţei 8, 1 994, p .25 - 33; 
D .Şerbănescu, Contribuţii la cunoaşterea ritualului funerar 
practicat de purtătorii civilizaţiei Tei, CCDJ 1 6-17 ,  2001 , p. 234-
242; în CCA 1 993-1 996, înCCA 2001 , nr. 75. 

Zusammenfassung 
Die Forschungen in Căscioarele-D-aia parte wurden in der 

Zeitspanne 20. Juli-1 3 August 2004 durchgetohrt. Es wurde 
teilweise der Komplex Nr.4/1 992, d.h. das ăneolithische Haus 
Nr. 1 ,  welche im Schnitt I I I ,  Vierecke 7-14, Tiefe 0,2-{),5 m, zu 
finden war, erforscht . Da in diesem Teil des Grabungsortes die 
Lateneschicht sehr dunn ist, wurde der ăneolithische Bau 
groBenteils von den landwirtschaftlichen Arbeiten beschădigt. 
Um die ăneolithische Behausung besser erforschen zu konnen 
erofneten wir eine Kassette (2x 15  m). Die Ausrichtung des 
Hauses ist L 1 Nord-SOden mit seinen Langseiten, die este 
situate cu 1 2  m betragen. Die Breite des Hauseskonnte nicht 
festgelegt werden da der Ostteil noch nicht ausgegraben wurde. 
Nachdem wir den Bauabfall (ziegelroter - brauner Lehbewurf) 
entfernt haben, wurde festgestellt, daB das Haus zwei Răume 
besaB, die voneinander durch eine Schwelle abgegrenzt waren. 
lm sudlichen Raum, in der Năhe des Einganges, befand sich ein 
rechteckiger Herd, mit leicht erhobenem Rand. lm Nordraum lag 
eine Anhăufung von zerbrochenen GefăBen, einige davon 
ergănzbar. Die im năchsten Jahr geplanten Forschungen werden 
die Daten bezuglich der Bautechnik des Hauses und seinen 
lnnenvorrichtungen vervollstăndigen. Der Bau gehărt der Stufe 
Gumelniţa A1 an . 
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66. Căşeiu, corn. Căşeiu, jud. Cluj [Samum] 
Punct: Cetăţele 
Cod sit: 56675.02 
Colectiv: Dan lsac - responsabil (UBB Cluj), Adriana lsac 
(MNIT) 

Săpăturile din vara anului 2004 au avut ca obiectiv reluarea 
cercetărilor sistematice in vicus-ul militar, intrerupta în anul 
2000. Vicus-ul militar se întinde la E de castrul cohortelor 11 
Britannorum (milliaria) respectiv 1 Britannica (milliaria) equitata, 
fortificaţie cercetată sistematic între 1 986-20031 •  Săpăturile in 
vicus, efectuate cu intermitenţe intre anii 1 986-2000 au condus 
la câteva observaţii importante2. A fost identificat drumul care 
pornea din porta praetoria şi se pierdea în malul Someşului 
(1 986) precum şi drumul lat de 13 m ce pornea din porta 
principalis dextra reprezentând axul central al !ramei stradale a 
aşezării. Săpăturile sistematice din 1 995-1 998 in zona nord -
estică a vicusului au precizat două faze de locuire 
corespunzătoare celor două unităţi militare, ce au staţiona! un 
timp concomitent la SAMVM , anume coh. 11 Britannorum 
(milliaria) şi coh. 1 Britannica (milliaria) equitata. De asemenea, 
au fost identificate o serie de complexe ca gropi menajere, 
semibordeie cu vetre exterioare, fântâni, cuptoare dezafectate, 
elemente ale unor clădiri din lemn precum şi un mormânt de 
copil data! cu monedă. in 1 998 şi 2000, pe baza unei fotografii 
aeriene au fost efectuate două sondaje la N de castrul de piatră, 
idenificându-se o fortificaţie timpurie3 ce a fost abandonată de 
romani datorită inundaţiilor Someşului. Totodată la Căşeiu, 
poate în vicus, funcţiona o importantă statial de beneficiari 
consulari. 

Campania anului 2004 în vicus reprezintă practic o reluare a 
săpăturilor sistematice in aşezare după o intrerupere de mai 
multi ani. Scopul lor principal a fost de a preciza traseul drumului 
din �xteriorul porţii principa/is dextra. În consecinţă, a fost aleasă 
o zonă aflată la aprox. 1 1 5  m in dreptul porţii principalis dextra 
pentru a identifica duetul drumului principal ce porneşte din 
această poartă şi eventualele clădiri dispuse de-a lungul străzii .  
Au fost executate două secţiuni , S.20 cu dimensiunile de 2,5x1 8 
m şi lipită de aceasta o a doua suprafaţă S.21 (martor de 0,5 m) 
cu dimensiunile de 5x1 0 m. Metrajul a fost stabilit de la N spre S. 
S-a urmărit identificarea marginii nordice a viei principalis, care a 
fost intersectată de sondajul din anul 1 989, constatându-se cu 
acea ocazie că acest drum avea o lăţime de cea. 1 3  m şi o 
grosime in zona centrală de aproape 1 m. 

S.20 a reuşit să surprindă in capătul e i  sudic, in dreptul 
metrului 1 7, o lentilă de pietriş care nu poate aparţine decât viei 
principalis. Secţiunea a confirmat faptul că şi pe axul viei 
principa/is care traversează aşezarea civilă aceasta are două 
niveluri principale de locuire. lnexistenţa in zona cercetată a unei 
clădiri compartimentate având frontul spre drum pare a fi o 
realitate in această zonă, ştiindu-se5 că de regulă clădirile dintr
un vicus militar se grupează destul de evident de o parte şi de 
cealaltă a stradelei principale. Au fost surprinse cu claritate două 
niveluri de locuire. 
Nivelul ! .  

Este reprezentat de un strat relativ subţire de pământ 
compact de culoare gri-bej conţinând mulţi pigmenţi de cărbune, 
fragmente de cărămizi şi ţigle, material arheologic precum şi o 
impresionantă cantitate de oase menajere care pe porţiuni 
alcătuiesc un veritabil covor. in mod ciudat, in această secţiune 
nu s-au identificat nici un fel de elemente de construcţie sau alte 
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structuri precum urme de ziduri sau de pereţi de lemn, gropi de 
pari sau gropi menajere. S-a creat impresia, confirmată şi după 
executarea celei de a doua suprafeţe, a existenţei în zona 
investigată a unei spa�u liber, neacoperit. Acest prim nivel se 
dispune direct pe stratul cu un pământ castaniu-roşcat foarte 
compact şi care corespunde stratigrafic şi în aşezarea civilă 
nivelului preistoric, cu deosebirea că faţă de castru aici nu s-au 
identificat urme consistente ale aşezării de epoca bronzului 
(Suciu de Sus). 

Pe profilul de E, între m. 8-1 O, limita inferioară a nivelului 
amintit este marcat de o lentilă de pietriş ce alcătuia un fel de 
trotuar ce nu are corespondent pe profilul opus. În schimb, între 
m. 1 0- 12 la acelaşi nivel, a fost identificată o platformă alcătuită 
din bolovani mărunţi de râu dispuşi îngrijit şi care alcătuiesc un 
nivel de călcare clar, fără corespondenţă pe profilul opus de V. 
Dincolo de metrul 1 4  acest prim nivel conţine zone de arsură 
distincte printre care o dungă clară şi consistentă între m. 1 6-
1 7,50. Reprezintă o po�iune puternic arsă, remarcându-se la 
partea ei inferioară două proeminenţe verticale, ce reprezintă 
urmele a doi pari arşi. Fragmente de cărămidă şi ţiglă în cantităţi 
moderate sunt prezente şi în această po�iune. 

Pentru caracterul evident menajer şi probabil artizana! al 
zonei, fără a sesiza totuşi urmele unui cuptor, pledează 
descoperirea in cantităţi foarte mari a unor fragmente 
considerabile de zgură de fier rezultate evident ca urmare a unui 
proces tehnologic desfăşurat undeva pe aproape. Zgura se află 
de altfel în poziţie secundară împreună cu o cantitate 
impresionantă de material ceramic mărunţit şi abandonat în 
antichitate. Probabil gradul avansat de fragmentare a ceramicii 
indică depozitarea acesteia într-o zonă cu deşeuri artizanale
menajere din care se distinge cantitatea impresionantă de oase 
de animale. Aglomerarea evidentă a oaselor de animale de toate 
categoriile, bovidee, ovicaprine, păsări, mistreţi dar şi animale 
mari ca cornute sau bizoni (câteva exemplare de coarne 
specifice) ce alcătuiesc un adevărat covor, pledează pentru 
caracterul menajer al zonei ce nu a fost se pare acoperită. 
Materialul osteologie a fost recoltat în condiţii stratigrafice. spălat 
şi marcat în vederea unui studiu de specialitate. 

Ca materiale arheologice deosebite amintim în zona m. 1 -2 
descoperirea unui as de la Traian şi între m. 1 6- 17  o altă piesă 
de bronz foarte corodată dar sigur din sec. 11 p. Chr. La m. 1 3- 17 
au fost identificate fragmente de terra sigillata intregibile ş i  cu 
ştampilă de meşter, produse central-galice din prim jumătate a 
sec. 1 1 p. Chr. De asemenea, în aceeaşi po�iune a apărut o 
frumoasă fibulă romboidală de tip renan emailată ce constituie 
nu numai pentru situ! de la Samum o raritate. Au fost recoltate şi 
numeroase fragmente de vase din sticlă, funduri de pahare, 
partea inferioară a unei ampule precum şi numeroase buze de 
vase de diferite forme. 

in concluzie, in zona investigată s-a descoperit în mod 
paradoxal un material arheologic abundent dar puternic folosit şi 
depreciat, constând în ceramică, sticlărie, fragmente de ţigle şi 
cărămizi, câteva obiecte din fier şi os, monede. 

Ca şi in castru şi în S.20 în primul nivel s-au descoperit 
numeroase fragmente de ceramică lucrată manual de factură 
daci că. 
Nivelul l i .  

Acest nivel de locuire nu aduce elemente noi cu privire la o 
eventuală compartimentare a zonei. Logic, acest nivel trebuie să 
fi durat mai mult deoarece locuirea în vicus in această fază 
corespunde şederii în castru a cohors 1 Britannica milliaria 
equitata, începând cu domnia lui Hadrian. Nivelul respectiv 
constă dintr-un strat de pământ gri-negricios mai afânat ce 
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conţine pietricele, fragmente de ţigle şi olane, oase de animale şi 
un material arheologic bogat şi reprezentativ. Referitor la 
cărămizi, ţigle şi olane nu putem explica foarte clar apartenenţa 
acestora unui acoperiş ce ar trebui să semnaleze o construcţie 
acoperită. Acest material de construcţie se prezintă in stare 
extremă de fragmentare şi în pozi�e secundară, fiind aruncat 
împreună cu oasele menajere după folosire. O a doua explicaţie 
ar fi că aceste ţigle şi olane au apa�nut unui acoperiş susţinut 
pe stâlpi, care nu au fost însă semnalaţi. 

Elemente care apa�in acestui nivel sunt următoarele. Aprox. 
între m. 7-9 se distinge un nivel de balast şi pietriş cu o grosime 
de până la 0,25 m care pare a avea corespondenţă pe profilul 
opus unde lentila respectivă este mai sub�re. Poate reprezenta 
un trotuar sau un drum între două zone rezidenţiale. Un al doilea 
element cert se configurează intre m. 1 2-1 4 reprezentând 
resturile unei platforme alcătuită din pietre de carieră dispuse 
dezordonat, bolovani mărunţi de râu, fragmente de cărămizi 
precum şi două fragmente de râşniţă. Printre resturile platformei 
au fost semnalate numeroase fragmente ceramice şi zgură de 
fier ceea ce indică o utilizare dezordonată şi neîngrijită. 
Platforma nu are corespondenţă pe profilul opus şi nu este 
delimitată de un element sesizabil. Un al treilea element este o 
groapă surprinsă intre m. 1 0,5- 1 1 ,5, umplută cu pietriş şi spre 
fund cu ceramică şi fragmente de cărămizi. Un al patrulea 
element sesizat ca apa�inând acestui nivel este o groapă 
menajeră de formă dreptunghiulară aflată lângă profilul de E dar 
fără a porni din acesta, fapt pentru care este greu de atribuit 
nivelului 1 sau 1 1 .  

O semnificaţie specială o are stradela din capătul sudic al 
secţiunii pe care am interpretat-o ca marginea de N a viei 
principalis extinsă în vicus. Dacă această presupunere este 
corectă, este evident că acest drum principal capătă consistenţă 
de abia in faza a doua a aşezării, când în castru se mută coh. 1 
Britannica ce ia locul celeilalte cohorte de britani (cohors Il 
Britannorum milliaria) care este mutată la Romita. Sub această 
stradelă cu o grosime respectabilă nivelul 1 continuă liniar, din el 
provenind un material arheologic semnificativ. 

Materialul arheologic recoltat din acest nivel este deosebit 
de bogat, constând din ceramică romană inclusiv terra �igillata,. 
numeroase fragmente din vase de sticlă, obiecte din bronz, un 
seste� de la Diva Faustina (la m. 1 -2) şi câteva obiecte din fier 
dintre care piroane şi un cuţit. Nu s-au descoperit unelte sau 
arme. Şi în nivelul 1 1 este prezentă zgura de fier şi sticla vitrifiată 
(de fapt nisip supus unei temperaturi inalte în cuptor până ia 
aspectul sticlei). Acest material confirmă caracterul utilitar
artizana! al zonei. 

S.21 , măsurând 5x1 O m, de fapt o suprafaţă, a fost trasată 
spre E lăsându-se un martor de 0,5 m. Această suprafaţă nu a 
adus elemente noi faţă de precedenta secţiune. Impresia că în 
zonă, in dreptul viei principalis şi a po�ii principalis dextra se 
desfăşura o activitate economică se confirmă. Singurele 
elemente clar sesizate sunt o groapă de mari dimensiuni in 
dreptul metrilor 2-4 şi trei gropi dreptunghiulara de bârne ce nu 
par a avea neapărat o relaţie cu groapa. Alte elemente sunt o 
vatră de foc dintr-un nivel superior alcătuită din cărămizi şi ţigle 
şi resturile unei platforme construită din chirpic compact 
amestecat cu fragmente de ţigle şi cărămizi. 
Nivelul ! .  

Spre deosebire de S.20, acesta este reprezentat de un strat 
compact de balast galben de râu ce se dispune direct pe 
humusul antic care corespunde stratului preistoric (fără urme 
clare şi consistente în această zonă din vicus, comparativ cu 
castrul). Această stradelă ce acoperă cam două treimi din 
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lăţimea suprafeţei dar care probabil continua pe toată suprafaţa 
investigată fiind probabil deranjată de săpătură, reprezintă cu 
mare probabilitate prima fază a viei principa/is. Stradela, cu 
adâncimea medie de -85-90 cm coboară in pantă accentuată 
spre N. Sub acest drum, in măsura in care săpătura nu a depăşit 
1 m adâncime, cotă la care ea dispare, nu am sesizat elemente 
care să o străpungă sau care să apa�ină fazei 1 a drumului 
discutat aici. Dacă observaţia este corectă, înseamnă că atât 
S.20 cât şi S.21 au fost executate pe duetul viei principalis din 
faza 1 ,  ceea ce s-a şi urmărit de fapt. Tot acestui prim nivel, intre 
m 8-9 ii corespunde o platformă de chirpic compact amestecat 
cu fragmente de cărămizi, lipit pe profi lul de V, alcătuind un nivel 
cert de călcare. in restul suprafeţei nivelul roman timpuriu apare 
liniar, fiind constituit din acelaşi lut gri-gălbui conţinând un 
material arheologic relativ bogat. Este de amintit ceramica 
romană uzuală foarte numeroasă, precum şi ceramică lucrată 
manual de "factură dacică" şi fragmente de vase din sticlă. Se 
distinge un frumos ac de bronz de 1 5  cm lungime şi o monedă 
din păcate corodată. De asemenea sunt de amintit 2 fragmente 
de ace de cusut din os. Spre deosebire de S.20, in această 
suprafaţă surprinde cantitatea mult mai redusă de oase de 
animale precum şi bucătile de cărămizi, starea de fragmentare a 
materialului ceramic fiind mult mai puţin pregnantă. in plus, in 
nivelul 1 1  ceramica este plasată in mare măsură in situ, 
descoperindu-se numeroase vase intregi şi intregibile sparte 
datorită presiunii solului. 
Nivelul l i .  

Are consistenţa unui pământ de culoare închisă, punctat 
masiv de fragmente de chirpic şi cărămizi şi conţinând mult 
material arheologic indeosebi ceramică comună şi terra sigillata 
de import, sticlărie, un topor de fier bine păstrat, o daltă, un 
instrument medical din bronz, câteva bile de praştie. Nici in 
această suprafaţă cărămizile nu sunt ştampilate. 

Ca elemente distincte trebuie amintite resturile unor 
platforme alcătuite din bolovani mărunţi de râu şi fragmente de 
cărămizi, platforme aflate la cota de adâncime de -0,50-0,60 m şi 
care au fost surprinse şi in S.20. Este greLJ· de discutat 
deocamdată semnificaţia acestor nivele clare de călcare in spaţii 
deschise, platformele nefiind mărginite de o compartimentare 
distinctă. in capătul sudic al secţiunii, intre m. 9-1 O, la 
adâncimea de -0,40 m a apărut o vatră de foc deranjată, 
constituită din cărămizi şi tigle sparte refolosite, aşezate in cani 
şi la orizontală şi având forma unui arc de cerc. in interiorul 
vetrei există un strat superficial de arsură şi chirpic ars indicând 
o utilizare nu foarte intensă a vetrei. În capătul de N al 
suprafeţei , la m. 1 şi la adâncimea de numai -0,3 m s-a 
identificat o platformă compactă de chirpic şi cărămizi sparte 
printre care şi fragmente ceramice. Platforma reprezintă cel mai 
târziu nivel de călcare roman databil in sec. I I I  p. Ch. 

Elementul cel mai interesant il constituie însă o groapă aflată 
in interiorul suprafeţei intre m. 2-4 de o formă elipsoidală 
strangulată la mijloc. La golire s-a constatat că avea un caracter 
menajer conţinând un material arheologic relativ numeros: 
ceramică uzuală romană şi ceramică lucrată manual, sticlărie, 
capacul spart al unei lucerne cu decor, fragmente de cărbune şi 
oase de animale. Probabil legată de aceasta sunt urmele a doi 
stâlpi de formă dreptunghiulară şi o groapă dreptunghiulară la m. 
4-5, in mijlocul săpături i , din care provin câteva fragmente 
ceramice şi cochilii de melci. 

in concluzie, cele două secţiuni S.20 şi S.21 ' deşi nu conţin 
elemente spectaculoase ca cele surprinse in altă zonă a 
vicusului in săpăturile din anii 1 995-1 998, au prilejuit tragerea 
unor concluzii preliminare referitoare la această zonă din vicus 
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Samum aflată la o distanţă de cea. 1 1 5 m de porta principalis 
dextra. A fost surprins drumul din faza a 11-a a vicusului în 
capătul de S, dinspre Someş al ambelor secţiuni, acest drum 
dovedindu-se a executa o cotitură spre actualul curs al 
Someşului. Această a doua fază a drumului care este mult mai 
gros in comparaţie cu balastul apa�inând primului nivel, a 
funcţionat probabil pe toată durata staţionării la Căşeiu a cohors 
1 Britannica milliaria equitata Antoniniana. O a doua concluzie 
care ar putea să ne ajute in planificarea viitoarelor zone de 
cercetare în vicus a fost aceea potrivit căreia zona investigată in 
anul 2004 este una deschisă, fără clădiri şi in apropierea căreia 
a existat o activitate cu caracter artizan al şi menajer. 

Note: 
1 .  Dan lsac, Castru/ roman de la SAMVM-Căşeiu, Cluj-Napoca, 
2003. 
2. Dan lsac, A presumable gnostic amulet from SAMVM-Căşeiu. 
Orbis Antiquus. Studia in honorem loannis Pisonis, Cluj-Napoca, 
2004, p. 559, Fig. 1 .  
3. Dan lsac, Castrul roman de la SAMVM-Căşeiu, Cluj-Napoca, 
2003, p.40 sq. 
4. Ibidem, p. 48-58. 

67. Câmpulung, jud. Argeş 
Punct: Mănăstirea Negru Vodă, str. Negru Vodă, nr. 64 
Cod sit: 13506.03 
Colectiv: Gheorghe 1. Cantacuzino - responsabil (IAB), 
Maria Venera Rădulescu, Ştefan Trâmbaciu (MM 
Câmpulung) 

Cercetările arheologice de la ansamblul fostei reşedinţa 
domneşti de la Câmpulung, prin care au fost obţinute date 
asupra vechilor urme de locuire, a bisericii din sec. al XIV-lea, a 
elementelor de fortificare şi a altor urme de construcţii , au fost 
continuata in anul 2004. Lucrările s-au desfăşurat in partea de S 
a ansamblului Mănăstirii Negru Vodă. S-a urmărit cunoaşterea 
succesiunii depunerilor din diferite perioade şi a planului 
construcţiilor din această zonă, completarea informaţiilor privind 
zidurile existente la S de secţiunea (numerotată S.l) trasată in 
anii 1 975-1977 intre casa aflată la SV de biserică şi latura de E 
a incintei exterioare. Au fost trasate două secţiuni arheologice, 
una (S.24) având un traseu paralel cu cel al secţiunii S.1/1 977, 
la 4 m S de aceasta; cealaltă (S.25) dispusă perpendicular, 
situată la 22 m E de S.7/1 976. În această din urmă secţiune, 
săpătura nu a putut ajunge până la solul steril, oprindu-se in 
partea mediană la un pavaj de cărămidă iar in partea de E la 
cea. -1 ,5 m adâncime. 

Săpăturile au fost mult ingreunate de grosimea straturilor de 
moloz şi piatră, rezultat al lucrărilor care au însoţit transformările 
produse în cadrul ansamblului în sec. XVI I ,  XVI I I ,  XIX şi XX. 
Cercetările au permis observaţii privind succesiunea depunerilor 
din diferite etape de vieţuire din zona vechii reşedinţa voievodale 
şi a mănăstirii întemeiate pe locul acesteia de Matei Basarab, 
precum şi descoperirea a numeroase ziduri din diferite etape de 
construcţie. 

Complexele descoperite pot fi puse in legătură cu diferitele 
etape de evoluţie a ansamblului. Perioadei care a precedat 
ridicarea primelor clădiri ale reşedinţei voievodale ii poate fi 
atribuit un strat gros cu prundiş şi bolovani, aflat deasupra 
humusului de peste solul gălbui steril, descoperit in partea de E 
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a S.24. el reprezintă continuarea in acest loc a stratului 
corespunzător descoperit in săpăturile mai vechi, mai la E şi mai 
la N. 

Unele urme de construcţii ş i amenajări pot fi ipotetic datate in 
perioada reşedinţei domneşti. Prin trasarea secţiunii 24 s-a 
căutat să se verifice dacă in acest loc se găseşte un zid care 
fusese descoperit în S.l in 1 975 şi 1 977, cu 4 m mai la � şi care 
prin poziţia stratigrafică a nivelului de construcţie putea fi datat in 
cursul sec. al XIV-lea. Zidul nu se intinde in zona cercetată in 
acest an. 

În dreptul părţii superioare a unor depuneri suprapuse 
stratului cu prundiş şi bolovani amintit anterior se aftă, după cum 
s-a observat în S.24, partea superioară a unei porţiuni de 
fundaţie de piatră ieşită cu cea. 1 5  m in raport cu restul temeliei 
zidului de incintă al mănăstirii de pe latura sa estică, aflată la 
baza părţii dinspre interior (spre V) a acestuia; dacă nu 
reprezintă o particularitate de construcţie, aceasta ar putea 
părea restul fundaţiei unei construcţii anterioare. În acelaşi sens, 
la partea superioară a aceloraşi depuneri, mai spre V, se află 
nivelul de la care fundaţia unui zid paralel cu zidul de incintă al 
mănăstirii, descoperit la 6,70 V de acesta, are un aspect diferit, 
ridicând problema dacă nu reprezintă o primă fază. 

Poate fi ipotetic considerat ca datând din sec. al XIV-lea zidul 
orientat aprox. de la N spre S, descoperit parţial sub peretele 
estic al S.25, în partea de N a acestuia. Construit din bolovani 
legaţi cu mortar, cuprinzând şi unele cărămizi, el s-a păstrat pe o 
înălţime de 0,75-1 m. Fundaţia, adâncă de aproape 0,5 m, 
pătrunde până la cea. -1 ,9 m, iar nivelul de constructie se aftă la 
o adâncime de cea. 1 ,55 m. În d reptul fundaţiei s-au descoperit 
fragmente ceramice care pot fi datate în sec. XIV-XV, unul 
decorat în tehnica sgraffito. Atât amplasarea sa cât şi situaţia 
stratigrafică, mai precis adâncimea la care se aftă nivelul de 
construcţie, indreptăţesc presupunerea că zidul menţionat poate 
reprezenta latura de E a împrejmuirii bisericii voievodale din sec. 
XIV-lea, descoperită in 1 975-1977 pe laturile de S, V şi N. Colţul 
cu latura sudică este posibil să se afte dedesubtul resturilor de 
piatră, moloz şi mortar din sec. XVII-XIX care il acoperă. 

Tot din timpul reşedinţei domneşti pot data şi urmele stratului 
foarte gros de pământ gălbui nisipos cu pietriş şi bolovani mai 
mici, cu partea superioară in forma unui arc de cerc, având 
deasupra un strat subţire de pământ cenuşiu compact. 
Asemănarea acestor urme cu straturilor groase cu bolovani sau 
pietriş descoperite în 1 975-1 976 in alte puncte de pe această 
latură a ansamblului permit a se considera că ele reprezintă valul 
care apăra curtea spre S. Săpătura nu a putut atinge partea 
inferioară a valului. Cea superioară se aftă la o adâncime de cea. 
0,60 m, ca şi in celelalte locuri unde valul a fost descoperit. 

Din perioada in care reşedinţa domnească nu a mai fost 
folosită, iar biserica voievodală a devenit biserică a oraşului, 
datează depuneri cu urme de arsură şi cărbune şi cu resturi de 
cărămidă spartă şi urme de moloz. În această perioadă poate fi 
datată o vatră care, ţinând seama de poziţia stratigrafică, e 
anterioară ridicării construcţiilor mânăstireşti din sec. al XVII-lea. 
Urmele vetrei, descoperită in extremitatea de E a secţiunii , 
depăşind parţial limita acesteia spre N, se intind pe o lungime de 
peste 1 m şi o lăţime de peste 0,8 m, cuprinzând fragmente de 
cărămidă, multă arsură, precum şi resturi de cărbune. Ea 
aparţinea probabil unui complex de locuire situat in apropiere. in 
zona acestui complex a fost găsit un mic vas, o cană cu gura 
trilobată. Deasupra depunerilor mai sus amintite s-au descoperit 
mai multe blocuri de piatră sumar cioplită, de dimensiuni destul 
de mari. precum şi moloz, provenind de la demolarea unui zid 
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aflat in apropiere, foarte probabil cel descoperit în 8.1/1 975 şi 
1 977. 

Au fost descoperite importante urme de construcţii 
aparţinând mănăstirii întemeiate de Matei Basarab. În S.24 a 
fost scos la lumină zidul care limita la E incinta principală a 
mănăstirii, zid care a fost descoperit şi mai la N în săpăturile 
anterioare. Este un zid din piatră legată cu mortar (având pe 
alocuri şi fragmente din cărămidă), cu grosimea de 0,85 m, 
păstrând unele urme de tencuială. Un zid paralel cu acesta, 
construit într-o tehnică asemănătoare, având grosimea de 0,75 
m, a fost descoperit tot în S.24, cu 6,70 m mai la V. Trebuie să 
presupunem existenţa, din aceeaşi perioadă, a unui zid paralel 
cu latura sudică a zidului imprejmuitor al bisericii din sec. al XIV
lea, care a fost descope�it în 1 975 în lungul secţiunii S. 1 în 
dreptul părţii de N a S.25. In această zonă, pe o suprafaţă mare, 
cu o lungime de peste 6 - 7 m, se aftă alăturate ziduri ridicate in 
etape succesive, acoperite de straturi compacte cu piatră, 
mortar şi moloz, având spre sud aspectul unei platforme de 
zidărie cu grosimea de 0,4-0,5 m, cercetarea fiind de aceea mult 
ingreunată. 

În sec. al XVI I I -lea, perioadă în care în mănăstire au fost 
ridicate sau transformate mai multe clădiri, pot fi datate alte 
urme de construcţii descoperite. Pot fi atribuite acestei perioade 
un zid cu fundaţia puţin adâncă, orientat N-S, păstrat pe o 
înălţime de cea. 0,4 m, descoperit in capătul de V al S.24, 
precum şi două ziduri orientate aprox. E-V, descoperite în S.25. 
Cel dinspre N are o grosime de cea. 0,75 m şi este construit din 
piatră şi cărămidă. Partea sa inferioară nu a fost atinsă spre 
exterior din cauza stratu lui cu pietre, moloz şi mortar. Spre 
in terior, zidăria sa se ridică deasupra nivelului pavajului de 
cărămidă; aici fundaţia nu s-a putut găsi, putând eventual fi mult 
retrasă. Zidul dinspre S, aflat la 8,8 m de celălalt, are o grosime 
de peste 0,8 m şi este tencuit spre N. Pe faţa sudică, spre 
exterior, are urmele unor intervenţii ulterioare; aici se poate 
observa o fundaţie puţin lăţită, care porneşte de la un nivel aftat 
la o adâncime de mai puţin de 0,4 m. La N de zid s-a descoperit, 
pe o mare suprafaţă, ce se intinde pe mai mult de 5,5 m, un 
pavaj de cărămizi aşezate pe un pat subţire de mortar. Alte 
resturi de pavaj, suprapuse celui dintăi, păstrate pe o suprafaţă 
mică, au fost descoperite in aceeaşi secţiune la cea. 0,85 m 
adâncime, mai spre N. 

În sec. al XIX-lea pot f i  datate, în afara unor depuneri cu 
moloz, piatră şi cărămidă, un zid cu grosimea destul de mică 
(cea. 0,4-0,45 m), cu fundaţia puţin adâncă, construit de la o 
adâncime relativ redusă, din piatră şi cărămizi cu grosimea 
mare, caracteristică ultimei părţi a sec. XIX, descoperit în S.24. 
În sfârşit, din sec. XX datează, in afara unor gropi şi nivelări cu 
moloz şi piatră, resturile unei canalizări: o conductă groasă din 
ciment ducând spre un cămin colector realizat din ciment, 
descoperit pe latura vestică a S.25. Conducta a distrus pe o 
mare lungime pavajul de cărămidă şi zidul alăturat. Resturi de 
conductă asemănătoare au fost descoperite şi in S.24, ca şi cele 
ale unei ţevi metalice aflată în apropierea resturilor vechiului zid 
de incintă. 

Materialele arheologice descoperite sunt destul de variate. 
Pot fi menţionate materiale de construcţie - fragmente de piatră, 
fie nefinisate, fie sumar prelucrate, precum şi cărămizi, una de 
format special, sau fragmente de olane. între obiectele de metal 
se numără o dăltiţă de fier, lame de cuţit, verigi, cuie, scoabe, un 
fragment de pinten relativ târziu. 

Ceramica predomină cantitativ. Fragmentele ceramice cele 
mai timpurii aparţin sec. XIV-XV. Piesele au fost lucrate la roata 
rapidă, dintr-o pastă de lut omogenă, in compoziţie cu nisip fin şi 
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urme de mica, arderea fiind în general realizată în mediu 
oxidant. S-au găsit, sporadic, câteva fragmente cu aspect arhaic, 
atipice ca formă şi fără decor, lucrate dintr-o pastă zgrunţuroasă, 
arse neoxidant. Fragmentele ceramice de uz comun, 
nesmălţuite, cele mai frecvente de altfel, provin de la vase cu 
diferite forme: oale-borcan cu gâtui scurt şi buza răsfrântă în 
formă de .streaşină", decorate pe gât sau umeri cu un registru 
de incizii paralele, oale cu toartă, căni cu gât înalt, căniţe cu corp 
globular, ulcioare, castroane, capace de oale etc. Unele vase 
prezintă urme de ardere secundară. Din aceeaşi perioadă, în 
categoria ceramicii smălţuite se înscriu fragmente de farfurie cu 
fund inelar şi decor linear realizat în tehnica sgraffito, cu smalţul 
policrom (pete verzi şi brun pe fond crem). 

Mult mai diversă este ceramica din sec. XVI şi mai ales din 
sec. XVII-XVI I I ,  cea mai numeroasă cantitativ. De remarcat o 
căniţă cu gura trilobată, având buza decorată în exterior cu un 
registru de incizii şi smălţuită parţial în zona ciocului de scurgere, 
care poate fi datată din sec. al XVI-lea, găsită în apropierea 
vetrei din S.24. Fragmentele descoperite provin de la oale 
borcan, oale cu două toarte, căni, farfurii, străchini, baluri, 
ulcioare. Ceramica smălţuită este mai numeroasă, gama 
cromatică a smalţului fiind largă (verde în diferite nuanţe, brun, 
castaniu, galben). Farfuriile cu fund inelar au deseori ca decor o 
spirală strânsă, pornind din centrul vasului, realizată cu smalţ 
verde închis pe un fond verde deschis. S-au mai găsit farfurii cu 
marginea alveolată şi căni, acoperite cu smalţ verde. 

Ceramica monumentală este reprezentată de câteva 
fragmente de cahle-placă nesmălţuite, lucrate în tipar, din pastă 
de lut omogenă, supuse unei arderi oxidante. Sunt folosite 
motive decorative geometrice şi figurative. Dintre acestea din 
urmă amintim scena Sfântul Gheorghe ucigând balaurul. 
Subliniem importanţa unui fragment de cahlă-placă ce 
păstrează, în limba slavonă, inscripţia + nucam. De menţionat o 
mică piesă rotundă, asemănătoare unui pahar cu marginea 
foarte sC\Xldă, care putea decora o sobă cu cahle, descoperită 
peste pavajul din S.25. Cercetările arheologice din anul 2004 au 
putut îmbogăţi informaţiile privind vestigiile din zona cercetată. 
Cercetări viitoare vor putea completa planul construcţiilor care s
au succedat pe acest loc şi vor pulea confirma sau nu unele 
ipoteze. 
Planşa 9. 

68. Cârlomăneşti, corn. Verneşti, jud. Buzău 
Punct: Cetătuia 

' 

Cod sit: 50148.01 
Golectiv: Mircea Babeş - responsabil (F IB, IAB), Ion 
Motzoi-Chicideanu, Despina Măgureanu (IAB), Dorin 
Sârbu, Sebastian Matei (MJ Buzău), Andreea Cireaşă, 
Cătălin Constantin ,  Maria Magdalena Duţescu, Laureţiu 
Pleşa, Dan Călin Ştefan, Bogdan Tănase (studenţi F IB} 1  

Finanţarea a fost asigurată de Muzeul Judeţean Buzău şi 
Seminarul de Arheologie "Vasile Pârvan" al Universităţii din 
Bucureşti prin Grantul CNCSIS 1 532, Contract 33 379. 

Situl "Cetăţuia" de la Cârlomăneşti este reprezentativ pentru 
epoca bronzului (aşezare a culturii Monteoru) şi cea de-a doua 
epocă a fierului (locuire sporadică in sec. I I I  a. Chr., aşezare de 
tip dava a culturii geto-dace clasice în sec. 11-1 a. Chr.) 

Obiectivele cercetării - Continuarea cercetării in suprafaţă a 
staţiunii, in scopul reconstituirii planimetriei şi dinamicii 
habitatului de tip dava, respectiv cercetarea integrală a edificiului 
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absidat plasat în partea centrală a platoului, identificat în 1 979 şi 
cercetat în 2001 -2003. Săpătura actuală este situată aprox. 
central pe suprafaţa staţiunii, în arealele W3b - N, W4b - S şi 
W4b - N şi măsoara 1 93,5 m2. Rezultatele cercetărilor au fost 
prezentate succint în rapoarte de săpătură3. 

În arealul W4bS au fost cercetate 31 de complexe (cpl. ) , 
·atribuite sigur locuirii Latene (câteva dintre ele erau cunoscute 
din campaniile 2002-2003 şi neepuizate) . Un număr de 1 8  
complexe sunt gropi (Gr). Dintre acestea trebuie menţionată 
situaţia Cpl21 (a şi b), format din ,două gropi îngemănate, 
plasate în interiorul edificiului absidat. Dimensiunile iniţiale, 
umplutura (lut galben, cu concreţiuni calcaroase, asemenea 
celui din şanţul fundaţiei) şi poziţia Cpl. 21 , permiteau atribuirea 
unei destinatii speciale, eventual aceea de bothros. Reducerea 
semnificativă a dimensiunilor, apoi separarea celor două gropi, 
precum şi lipsa totală a materialelor arheologice ne face să ne 
îndoim acum de ipoteza iniţială. La adăncimea de -0,64 m, 
groapa 21 a măsoară 0,9x1 m, iar dimensiunile Cpl. 21 b la -0,6 
m sunt de 0,92x0,8 m; ambele continuă în profunzime şi vor fi 
săpate in campaniile viitoare 

Fundaţia Cpl. 1 - edificiul cu plan absidal. conturat complet 
în 2003 - a fost secţionată repetat, astfel încât s-au obţinut mai 
multe microprofile. Secţiunea şanţului de fundaţie pe traseul 
pereţilor laterali este trapezoidală. Delimitat cu precizie datorită 
umpluturii de lut galben, şanţul avea o adâncime iniţială de 
minimum 0,4 m şi lăţimea de maximum 0,5 m la gură, respectiv 
de 0,2 m la fund. Cu toate că adâncimea de săpare atinge 
constant -0,66-0,69 m de la suprafaţa actuală, măsurătorile 
realizate cu staţia totală indică diferenţe de adâncime, după cum 
urmează: la peretele de V baza fundaţiei este cu O, 1 5  m mai sus 
decât pe traseul absidei, şi cu 0,3 m mai sus fată de latura de E. 
Aceste diferenţe arată situaţia în plan a nivelului antic de 
călcare, care avea o uşoară înclinare dinspre SV spre NE. 

Complexul 17 a fost înregialrat în jumătatea de vest a 
arealului, încă din 2002, ca o zonă difuză cu textura uşor 
cenuşoasă care a livrat foarte mult material, fără să se 
diferenţieze cromatic net faţă de interiorul Cpl. 1 .  În 2004, la -
0,36 m, s-au putut înregistra destul de clar limitele Cpl. 17 .  
Dimensiunile complexului sunt: 4,6(E-V)x5,2 m (N-S). Limitele 
spre E şi S constau din "şiruri" de pietre de râu, crustă de vatră 
şi bucăţi de lipitură (de pereţi arşi). Limita spre N este neclară, 
fiind totuşi pusă în evidenţă de tăspândirea compactă a 
materialului arheologic ; ea este afectată de fundaţia peretelui 
interior şi de partea vestică a absidei Cpl. 1 , de gropile Gr1 2 şi 
Gr20. Vatra decorată V. 27 se găseşte aprox. pe acelaşi nivel cu 
Cpl. 17 ,  nivel pe care se aflau mai multe fragmente mari de 
amforă (gât şi terţi). Pe acelaşi nivel, la -0,46-0,54 m, erau mulţi 
bolovani de râu şi numeroase fragmente ceramice (borcane şi 
fructiere lucrate cu mâna, amfore Pseudo-Cos, pereţi de chiup). 
După cum erau dispuse multe dintre cioburi, în poziţie oblică sau 
verticală, se poate afirma că Cpl. 1 7  este un complex adâncit, cu 
o diferenţă de nivel probabilă faţă de nivelul de călcare antic de 
până la -0,30 m. 

Complexul 18 a fost observat în colţul de NE al arealului 
W4bS, fiind înregistrat la nivelul de -0,41 -0,52 m ca o 
aglomerare de material cu diametru! de cea. 2 m, care intră în 
profilele de N şi E. La demontare s-au scos multe pietre de râu, 
fragmente de borcane şi de fructiere lucrate cu mâna, pereţi de 
chiup, precum şi oase de vită şi de ovicaprine. O parte dintre 
acestea se aflau prinse între bucăţi de l ipitură arsă de la pereţi 
(una păstrează muruielile succesive, gălbui, altele itnpresiunile 
nuielelor din structură) şi bucăţi de crustă de vat�ă. Două bucăţi 
masive de crustă provin de la o vatră decorată. In Cpl. 1 8  este 
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inclus un rest de podină de lut galben, nears. Limita dinspre S a 
Cpl. 1 8  se aftă la 3,6 m de colţul de NE al arealului . Aici, pornind 
de la profilul de E pe o lungime de 0,5 m în interiorul arealului, la 
-0,58 m, apar bucăţi puternic arse de pereţi. Bucăţi de crustă şi 
de lipitură se aftă şi sub V. 1 O, ceea ce indică o nivelare a 
dărâmăturilor din această zonă, peste care s-a amenajat apoi 
vatra. Ca relaţii stratigrafice, Cpl. 1 8  este anterior vetrei V. 1 O, de 
care este suprapus, şi edificiului cpl. 1 ,  de care este secţionat. 

Complexul 25, de formă rectangulară, uşor adâncit faţă de 
nivelul interior de călcare al Cpl. 1 ,  a fost înregistrat în 2003, în 
interiorul edificiului absidat, în partea sa de SE, la adâncimea de 
-0,4 m. in 2004, el a fost secţionat longitudinal, pentru verificarea 
relaţiei sale stratigrafice, cu Gr21 b, şi transversal. Pe latura de E, 
"şirul" alcătuit din pietre şi fragmente ceramice, se continuă şi la -
0,5-0,7 m. Materialele se înşiruie clar, compact, pe o lungime de 
1 ,8 m, traseul lor păstrează orientarea şi linia paralelă cu 
peretele de E al construcţiei absidate. Nu au mai apărut însă alte 
materiale care să menţină lalura de V a complexului. in partea 
centrală au apărut răspândile, la -0,61 m, cioburi, bucăţi de 
lipitură de perete care păstrează impresiunile de nuiele şi un 
fragment de crustă dintr-o vatră decorată. Decorul incizat este 
asemănător cu cel al altor două fragmente descoperite in Cpl. 
1 8. Deşi cercetarea Cpl. 25 nu s-a încheiat, semnificative pentru 
funcţionalitatea sa sunt mandibula umană şi fragmentul de vatră 
decorală, iar pentru cronologie, un fragment dintr-o fibulă din 
bronz ce nu poate data mai devreme de mijlocul sec. 1 a. Chr. 

Descoperirile cele mai spectaculoase sunt legate şi in 
această campanie de suprafaţa acoperită de edificiu l absidat 
Cpl. 1 .  Este vorba despre două vetre decorate4, păstrate relativ 
bine in situ sub nivelul acestuia de călcare, respectiv de fund are. 

Prima vatră - V. 27- se găseşte în unghiul format de peretele 
de E şi cel interior ale Cpl . 1 .  Săparea fundaţiei respective a 
afectat uşor vatra; partea sa de NV a fost secţionată parţial de 
groapa de stâlp (Gr14) de la întâlnirea celor doi pereţi, fapt care 
dealtfel a şi determinat inclinarea vetrei pe direcţia SE-NV. 
Rămâne de verificat, prin secţionare, dacă podina pe care a fost 
amenajată vatra V. 27 aparţine interiorului Cpl. 1 7, deci dacă 
legătura stratigrafică şi funcţională este directă. 
Cea de a doua vatră - V. 28- a apărut în jumătatea de N a 
arealului, la adâncimea de -0,55-0,65 m (E-V). Este anterioară 
Cpl. 1 ,  căci traseul absidei îi taie colţul de N. Spre NV şi S s-au 
mai păstrat resturi din podina pe care a fost amenajată, sub 
forma unor pete de pământ albicios. 

Deşi la ambele vetre marginile (laturi şi colţuri) sunt 
deteriorate, se poate presupune că ele erau de formă 
rectangulară (pătrată), fiind "construi te" in relief prin adăugare de 
lut pe nivelul de călcare. Suprafaţa V. 27 a fost decorată prin 
imprimarea cu şnurul a două linii adâncite, care se încrucişează 
în unghi drept. În două din cele patru cadrane rezultate se mai 
pot observa două bucle elipsoidale, imprimate de asemenea cu 
şnurul .  Astfel de bucle s-au întâlnit ca ornamente secundare pe 
vatra din marele edificiu incendiat, Cpl.1 , descoperit de 
asemenea la Cârlomăneşti, in 1 972, în arealul E 1 cNord5. 
Analogii se pot face cu "vatra de cult" cu decor complicat din 
edificiul absidat din nivelul 1 1  de la Popeşti5, precum şi cu o vatră 
de la Zolotaia Balka (Ukraina), încadrată sec. 1 a. ChrJ Decorul 
vetrei V. 28 a fost realizat pe suprafaţa crustei prin incizii adânci 
şi largi, aplicate in lipitura încă moale. Decorul are o dezvoltare 
simetrică, meandrică, corespunzând fiecărei laturi şi îşi găseşte 
analogii la PopeştiB şi Seuthopolis9. 

O a treia vatră suprapusă de marele edificiu absidat Cpl.1 , 
este V. 30. Ea se păstra partial la adâncimea de -0,44-0,61 m, 
fiind înclinată E-V. Forma iniţi�lă este posibil să fi fost pătrată. in 
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jurul său , la N şi la V, pe cea. 0,20 m, se păstrează lipitura de lut 
crud a podinii pe care a fost amenajată. 

În arealul W4bN au fost cercetate 22 de complexe, dintre 
care 7 sunt gropi. 

Aflat la cea. 1 ,5 m N de absida edificiului din W4bS, Cpl.1 
din W4bN poate fi descris ca o suprapunere de straie succesive 
de lut galben şi pietriş compact, formând o bandă ce traversează 
arealul imediat la N de martorul dintre cele două areale, 
mergând până la adâncimea de cea. -0,40 m. La -0,55 m, Cpl . 1  
se împarte in două mari zone (gropi ?) care au primit indicativul 
cpl . 1  a (spre NV) şi cpl . 1  b (spre SE). Complexul 1 a este posibil 
să aibă legătură cu cpl. 1 9  din W4bS. Partea de E a Cpl .1 b 
suprapune Cpl. 1 O. Acesta a fost înregistrat in colţul de SE al 
arealului, ca o masă de chirpic ars la roşu, bucăţi de crustă de 
vatră şi pietre plate de râu unele suprapuse, câte 2-3. Între 
resturile de construcţie sunt prinse cioburi şi oase de animal. 
Situaţia descrisă este asemenătoare cu cea a cpl. 1 8  din W4bS, 
ceea a ce poate fi un indiciu pentru existenţa unui unic complex. 

Complexul 1 7  este o dungă de lut galben compact, cu 
concreţi uni calcaroase. Aceasta pleacă oblic de la profi lul de V şi 
se intinde pe o lungime de 3,60 m. Traseul vizibil la -0,45 m, 
avea lăţimea cuprinsă între O, 1 4-0,25 m. După prelucrarea 
planurilor, s-a constat că peste marginea de N a traseului de lut 
galben se suprapune marginea de S a traseului de pietre 
înregistrat în 2003. Acestea se găseau la -0, 1 5-0,28 m, înşiruite, 
câte 2-3 în rând, pe o lăţime de O, 1 5-0,3 m. Şirul de 2,9 m 
lungime, este uşor oblic spre NE. Funcţionalitatea presupusă a 
fost aceea de delimitare a masei de pietriş din cpl. 1 .  Rămâne 
de verificat care este rolul acestei structuri şi ce relaţie are cu 
Cpl. 9, cu Cpl. 1 din W4bN şi nu în ultimul rând cu marele 
edificiu absidat. Trebuie observat că traseul Cpl. 1 7  este paralel 
cu latura scurtă, de S, şi cu peretele despărţitor al construcţiei cu 
absidă. 

in colţul de NV al arealului , in C. A 1 ,  la -0,42 m, a fost 
înregistrat Cpl. 7, ca o aglomerare cu dimensiunile de 0,7x1 ,4 m. 
De sub o grămadă de pietre de râu, au apărut mai multe bucăţi 
de chirpic şi crustă de vatră, fragmente ceramice şi o cană mare, 
aşezată oblic, cu gura în jos, la nivelul -0,71 m. Cănii cenuşii , 
lucrate cu mâna, ii lipsesc o parte din gât şi din toartă. Toarta 
dezvoltă la partea inferioară un decor in relief, in formă de 
"mustăţi" . Un alt complex, Gr1 2, se găsea în mijlocul arealului 
W4bN. La adâncimea de -0,44-0,53 m, au apărut mai multe 
oase de vită în conexiune anatomică10. intre oase se găseau 
pietre de râu, fragmente ceramice lucrate cu mâna. După 
recoltarea oaselor, sub ele nu au mai apărut alte materiale, ceea 
ce indică cel mai probabil depunerea lor pe fundul unei gropi 
puţin adânci, a cărei formă şi umplutură nu s-au diferenţiat de 
solul din jur şi care aparţine ultimului nivel de ocupare Lateme. 

in arealul W4bN, au fost înregistrate şi două vetre, păstrate 
parţial in situ. Din vatra V. 1 6  s-a păstrat doar o mică parte, de 
formă triunghiulară prelungă. La secţionare s-a observat că a 
fost amenajată pe o podină de lut crud, galben-nisipos compact, 
şi că are un nivel de refacere. Asfel suprafaţa înregistrată la -
0,47 m, este crusta mai nouă, prima lutuială găsindu-se la -0,51 
m. Vatra v. 19 a fost surprinsă la adâncimea -0,60-0,65 m. De 
formă probabil rectangulară, intră in profilul de N pe o lungime 
de 1 ,38 m şi o lăţime de 0,60 m lăţime. 

Pe suprafaţa arealului W4bN au fost înregistrate câteva 
aglomerări compacte de lipitură de perete, arsă sau nearsă, 
respectiv resturi de podină lutuită care nu au dimensiuni suficient 
de mari pentru a fi considerate "complexe", dar care au aparţinut 
unor structuri de locuire. Am preferat să le numim resturi de 
construcţii şi să le înregistrăm ca atare. 
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Observaţiilor legate de stratigrafia verticală şi orizontală a 
depunerilor superioare din arealele cercetate în campaniile 
2001 -2003, li se adaugă in 2004 următoarele: 
- nivelului superior de locuire atribuit sec. 1 a. Chr. şi reprezentat 
de nivelul de săpare al şanţului de fundaţie al clădirii absidate ii 
va fi aparţinut şi Cpl. 1 2-W4bN. Acest nivel a fost distrus de 
intervenţiile ulterioare locuirii dacice; 
- nivelului de mijloc marcat de nivelul de amenajare al vetrelor V. 
3 şi V. 10 din W4bS, ii aparţin probabil in W4bN Cpl. 1 şi Cpl. 17 ,  
precum ş i  vetrele V .  1 6  ş i  V .  1 9, fără a avea deocamdată o 
legătură stratigrafică verificată; 
- de nivelul inferior corespunzător cpl. 25 din W4bS ţin şi cele 
două vetre decorate V. 27 şi V. 28, precum şi interiorul Cpl. 1 7. 
in arealul W4bN, Cpl. 9 este anterior complexului 17 ,  de care 
este tăiat. şi complexului 1 , de care este suprapus. 
Aceste observaţii stratigrafice arată că edificiul absidat aparţine 
ultimei faze de locuire din dava de la Cârlomăneşti, datată după 
mijlocul sec. 1 a. Chr, iar Cpl. 25 împreună cu vetrele decorate V. 
27 şi V. 28, interpretate1 1  ca altare, pot fi considerate drept o 
dovadă a folosirii cultice a aceluiaşi spaţiu consacrat din 
interiorul aşezării de tip dava de la Cârlomăneşti de-a lungul unei 
perioade mai îndelungate de timp. 

Campania de săpături arheologice din acest an a fost 
precedată de o cercetare de suprafaţă, efectuată intre 23-25 
aprilie 2004. Aria cercetată cuprinde suprafeţe plasate la N şi la 
S de situl din punctul Cârlomăneşti-Cetăţuia. 

Obiective: -verificarea unor puncte pentru care există 
semnalări de materiale arheologice şi identificarea altor puncte 
de interes arheologic; -alcătuirea unei hărţi a zonei, pentru a se 
încerca reconstituirea evoluţiei habitatu lui din microzona in care 
se află aşezarea de tip dava din punctul Cârlomăneşti-Cetăţuia. 

Punctele in care au apărut materiale arheologice se află pe 
teritoriul satelor Nişcov şi Săsenii Noi , corn. Verneşti , şi pe cel al 
comunei învecinate, Cândeşti, jud. Buzău. Înregistrarea şi 
cartarea lor s-a făcut cu ajutorul unor aparate GPS Au fost 
realizate ridicări topografice, însoţite de prelucrarea lor 
tridimensională, precum şi o bază de date care cuprinde: 
coordonatele şi descrierea sumară a punctelor care au furnizat 
materiale arheologice; descrierea vestigiilor materiale 
descoperite; fotografii în format digital. 

înainte de inceperea campaniei de săpături, in perioada 23-
27 august 2004 pe .,Cetăţuie" pe aproape intreaga suprafaţă a 
platoului (aprox. 0,67 ha), au fost intreprinsa prospecţiuni 
arheogeofizice12. A fost utilizată metoda 
magnetometrică/radiometrică (gradientul vertical cu separaţie de 
0,5 m). 

Obiective: identificarea nedistructivă a structurilor şi 
complexelor arheologice şi planificarea pe acest temei a 
viitoarelor săpături. 

S-a colectat un număr de 1 1 .725 de puncte/date magnetice 
care au permis identificarea mai multe asocieri de anomalii .. ce 
par a da o imagine fragmentară a locuirii din nivelul Latene în 
special". Se poate evidenţia o locuire intensă pe intreaga 
suprafaţă a platoului, existenţa unei organizări interne şi 
preponderenţa unei orientari a complexelor cu axa lungă aprox. 
pe direcţia N-S. Anomaliile magnetice puse in evidenţă descriu, 
de regulă, forme rectangulare, indicând un număr de cea. 1 0  
probabile edificii de dimensiuni mari, cu substrucţii destul de bine 
conturata. Două alte succesiuni liniara de anomalii par să indice 
in partea de N a sitului precum şi pe marginea platoului existenţa 
unei fortificaţii simple (palisadă). Rezultatele cercetării 
gradiometrice urmează a fi completate in 2005 prin cercetări de 

1 09 

rezistivitate electrică, permiţând concluzii mai precise, ce vor 
putea fi verificate prin săpăturile arheologice viitoare. 

Note: 
1 .  Textul raportului a fost redactat de Despina Măgureanu 
2. Materialul ceramic şi osteologie recoltat se află in custodia MJ 
Buzău, iar documentaţia la IAB. 
3. în CCA 2002, p. 98-99; în CCA 2003, p. 81 -82, pl. 34; în CCA 
2004, p. 76-77, pl. 1 7  - care se pot găsi şi on line la adresa 
www.cimec.ro 
4. Alte trei vetre decorate au fost descoperite 1 972 şi 1 972, in 
partea de SE a platoului (arealele E 1cN, E2cN şi E2dN), intre 
resturile a două construcţii de mari dimensiuni, D. Gugiu 
Măgureanu , Decorated Hearths Discovered in the Cârlomăneşti 
- Cetăţuia Settlement (the county of Buzău), în: Daco-Ge�i - 80 
de ani de cercetări arheologice sistematice la cetăţile dacice din 
Munţii Orăştiei, Deva, 2004, p. 249-258 
5. Ibidem, p. 249-250 şi fig.2 
6. R. Vulpe, Materiale 6, 1 959, p. 308, fig. 1 ,  7; idem, Aşezări 
getice din Muntenia, Bucureşti, 1 966, p. 32. 
7. T. Makiewicz, Przeglad Archeologiczny 24, 1 976, p. 1 09, 1 1 1 ,  
fig. l ,  2 
8. Fragment de crustă descoperit în 1 955, in sectorul Z3, data! 
în sec. 1 1-1 a. Chr.; el. R. Vulpe, Materiale 3, 1 957, p. 234, fig. 
1 8/2. 
9. Vatra din locuinta 1 ,  datată in sec. IV-I I I a. Chr. ; cf. D.P. 
Dimitrov, M. Eieikova, The Thracian City of Seuthopolis, Oxford, 
1 978, p. 48-52, fig. 77. 
10 .  Identificarea primară a fost făcută de către Valentin 
Dumitraşcu, IAB. 
1 1 .  Ipoteza aparţine domnului prof. dr. M. Babeş 
1 2. Lucrarea a fost executată pe bază de contract de către Călin 
Şuteu, Laboratorul Mobil de Prospecţii Arheogeofizice din cadrul 
Institutului de Arheologie Sistemică al Univ. Alba Iulia. 
Investigaţiile sunt finanţate prin Grantul CNCSIS 1 532 

69. Cârlomăneşti, corn. Verneşti, jud. Buzău 
Punct: La Arman 
Cod sit: 50148.04 
Colectiv: Ion Motzoi-Chicideanu - responsabil (IAB), Dorin 
Sârbu (MJ Buzău), Bogdan Cristea, student FIB 

Cimitirul din epoca bronzului, cultura· Monteoru, s�uat în 
punctul La Arman, constituie complexul funerar cel mai apropiat 
de staţiunea monteoreană din punctul Cetăţuie, situată la cea. 
450 m NE de Arman. Prin aceasta, cercetarea cimitirului poate 
aduce noi date privind faciesul local al culturii Monteoru, în 
completarea datelor deja obţinute in staţiune. În acelaşi timp in 
campaniile precedente au fost descoperite 1 5  morminte. Câteva 
complexe funerare prezentau particularităţi aparte, ce le 
deosebesc de marea majoritate a înmormântărilor monteorene 
cunoscute până astăzi. în acelaşi timp, un interes aparte il 
prezintă depunerea din bronzul târziu, care suprapune 
înmormântările, ce se plasează în vremea corespunzătoare 
stilurilor M. lc2-M.b. 

Săpătură de salvare, dar care are şi ca obiectiv cercetarea 
exhaustivă a cimitirului. Perimetrul necropolei cuprinde o arie 
destul de mare, din care cea mai mare parte este suprapusă de 
gospodăriile din extremitatea sudică a satului Cârlomăneşti, 
astfel că multe complexe au fost deja deranjate, iar altele sunt 
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ameninţate de activităţile umane. Campania din anul 2004 a 
continuat pe cea din anul 2003, la rândul ei precedată de o 
intervenţie de salvare din anul 200 1 .  

Finanţarea a fost asigurată de  Muzeul Judeţean Buzău cu 
fonduri puse la dispozi�e de Consiliul Judeţean şi fonduri din 
partea Seminarului de Arheologie Vasile Pârvan al Facultăţii de 
Istorie, Universitatea Bucureşti. 

În momentul inceperii săpăturilor din 2004 s-a dispus 
strângerea recoltei de porumb pe suprafaţa unde urmau a se 
deschide suprafeţele de cercetare. Obiectivul nu a fost afectat de 
lucrările agricole. Cele trei borne materializate in teren pentru 
rpcordarea la planul general şi la ridicarea topografică de 
ansamblu din anul 2002 se păstrau in bune condiţii. 
Iniţial se preconiza deschiderea a două suprafeţe, din care una 
alături de S . l l/2003, iar a doua pe terenul din spatele gospodăriei 
Marian Sandu, dar colectivul de cercetare şi fondurile, ambele 
reduse, au impiedicat acest lucru, astfel că s-a trasat o nouă 
suprafaţă doar pe platoul La arman, paralelă către N cu 
S. l l/2003. Amplasamentul noii suprafeţe de cercetare a fost 
impus, mai întâi de faptul că in secţiunea deschisă in campania 
precedentă fuseseră descoperite 1 1  complexe funerare, cu alte 
cuvinte un grup de inmormântări, care se puteau extinde şi către 
N, al doilea motiv fiind dictat de resursele limitate. 

Imediat sub un sol arabil, cu o grosime variabilă intre 0,20-
0, 1 5  m, s-au descoperit resturi materiale ce aparţin depunerii 
monteorene târzii, după cum o arată fără dubiu cioburile de la 
vase cu suprafaţă brăzdată cu măturica. Aceste materiale erau 
disipate pe suprafaţa secţiunii , fără a se grupa in complexe 
reale. După inregistrarea grafică şi foto a acestor resturi s-a 
săpat in continuare fiind descoperite două complexe funerare 
monteorene dup cum urmează: 
M. 1 6: a apărut la -0,24 m de la nivelul actual de săpare sub 
forma unei aglomerări de pietre de râu, bolovani de calcar şi un 
bolovan de conglomerat. După curăţare s-a observat că 
suprafaţa aglomerării de pietre avea o formă aprox. 
rectangulară. A fost secţionată pe direcţia VSV-ENE pentru a 
obţine un profil al intregului complex. În cursul cercetării s-a 
observat că intregul complex se găsea intr-o groapă săpată de 
la partea superioară a unei depuneri de sol cenuşiu, iar pietrele 
de râu şi bolovanii de calcar nu au fost aruncaţi la întâmplare, ci 
aşezaţi cu o oarecare grijă, căci, aproape de fundul complexului 
s-au găsit două vase intregi, iar pe latura de ENE, intre 
marginea gropii complexului şi umplutura din pietre s-a găsit o 
ceaşcă cu două terţi trase din buză şi suprainălţate, întreagă. 
Printre pietrele din umplutură s-au găsit şi câteva care prezentau 
urme de arsură. Pe fundul gropii s-au găsit câteva fragmente de 
oase aflate in stare avansată de putrezire şi d isparate. Din 
aceste motive nu a putut fi stabilită poziţia scheletu lui . Printre 
pietrele din umplutură s-au mai găsit şi mai multe cioburi 
disparate ca şi o bucată de chirpic ars, cu urme de nuiele. După 
cele trei vase intregi descoperite în mormânt, decorate cu linii 
incizate dispuse în zig-zag şi suprapuse de un şir de impresiuni 
circulare mici, întregul complex se poate plasa la nivelul stilului 
M. lc1 . 
M. 1 7: a apărut la -0,37 m de la nivelul actual de călcare sub 
forma unei aglomerări de pietre de râu, bolovani de calcar şi 
bolovani de conglomerat. Printre pietre se găseau mai multe cu 
urme de arsură, unele chiar inroşite puternic. În plan 
aglomerarea de pietre avea o formă rectangulară, fiind 
suprapusă la capătul de VSV de resturi ale depunerii 
monteorene târzii. Toată masa de pietre de râu şi bolovani de 
calcar, printre care s-au găsit şi bucăţi de chirpic ars cu urme de 
nuiele, a fost depusă intr-o groapă săpată în solul steril, ca şi in 
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cazul precedent, dintr-o depunere de sol cenuşiu. Întregul 
complex a fost secţionat pe direcţia VSV-ENE pentru observarea 
structurii pe profil. La demontarea umpluturii din pietre s-a 
observat, ca şi în cazul M . 16, că pietrele au fost aşezate cu grijă, 
fapt dovedit clar de un vas cu două torţi suprainlţate trase din 
buză găsit întreg şi în poziţie normală pe fundul gropii 
complexului. La marginea de ENE a complexului, între marginea 
gropii şi umplutura din pietre s-a mai găsit o bucată mai mare de 
chirpic ars cu urme de împletitură de nuiele. Pe fundul gropii, la 
cea. -0,7 m adâncime, a fost descoperit un schelet depus în 
decubit ventral cu picioarele îndoite şi aşezate pe stânga. 
Orientarea scheletului era 234° SV. În ceea ce priveşte poziţia 
scheletului s-a putut observa că trunchiul se găsea aşezat pe 
partea ventrală, cele două scapule, păstrate fragmentar găsindu
se deasupra capetelor superioare ale celor două oase humerus. 
Craniul, spart şi deplasat din vechime, se găsea pe partea 
stângă. Sub vertebrele cervicale şi sub coaste s-au găsit mai 
multe perle cilindrice şi tronconice dintr-o pastă albă (caolin ?), 
dar într-o stare de conservare care nu a permis recuperarea 
decât a câteva piese. Poziţia acestor piese, ce au făcut parte 
dintr-un colier, dovedeşte încă o dată că scheletul avea partea 
superioară aşezată pe partea ventrală, la fel ca în cazul M.1 1 ,  
descoperit în campania precedentă. Vasul cu două torţi 
descoperit la V de schelet, aprox. în dreptul bazinului, este o 
ceaşcă de tip kantharos, decorată cu o bandă din segmente 
lineare în relief dispuse în zig-zag, ornamentaţie care asigură 
plasarea complexului la nivelul stilului M.lc2. 
Cpl. 1 5: a apărut la -0,21 m de la nivelul actual de săpare. Este 
constituit dintr-un vas pântecos cu două torţi pe mijloc, gât 
aprox. cilindric şi gura dreaptă. Este lipsit de decor. Vasul se 
găsea, spart pe loc, în poziţie oarecum oblică, cu gura înclinată 
spre E. In jur nu s-a observat vreun contur de groapă, iar la 
secţionarea complexului nici pe cele opt profile nu a fost 
observată o groapă in care să fi fost depus vasul. Stratigrafic, 
vasul se găsea in depunerea cenuşie, din care au fost săpate 
gropile mormintelor. 
Cpl. 1 6: -descoperit la -0,3 m de la nivelul actual de săpare, era 
plasat la mijlocul secţiunii, parţial sub martorul de S dintre 
S.l l/2003 şi S. l l l/2004, corespunzând _Cpl.2/2003. Este constituit 
din cioburi de la cel puţin două vase care aparţin depunerii 
monteorene târzii. 

Imediat după deschiderea S. l l l/2004 s-au verificat bornele 
plan tate in anul trecut şi 'S-a trecut, concomitent cu desfăşurarea 
cercetării ,  la redactarea unui plan general al săpăturii la scara 
1/50, pe care au fost înregistrate complexele descoperite şi 
cercetate. Planul general al săpăturii a fost dublat de un plan al 
secţiunii la scara 1 /20. Ulterior planul general al săpăturii a fost 
racordat la ridicarea topografică a întregului sit arheologic 
Cârlomăneşti, efectuată in anii precedenţi. Pentru mormintele 
descoperite în anul 2004 s-au redactat câte un plan şi un profil la 
scara 1 /1 O, acelaşi lucru fiind făcut şi pentru Cpl. 1 5. Observaţiile 
făcute in cursul cercetării arheologice au fost consemnate in 
jurnalul de şantier. 

Documentaţia grafică a fost completată prin diapozitive color 
şi fotografii digitale. În ambele cazuri, imaginile au fost stocate in 
baza de date a colectivului de la Arman. 

Întregul material arheologic a fost spălat, etichetat şi ambalat 
in cursul activităţii şantierului , ulterior fiind transportat şi depus la 
Muzeul Judeţean Buzău. Materialul osteologie din cele două 
morminte, a fost trimis la Centrul de cercetări antropologice 
Francisc Reiner pentru determinări antropologice. 

în urma campaniilor 2001 , 2003-2004, pe platoul La arman a 
fost descoperit un cimitir aparţinând culturii Monteoru, din care s-
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au cercetat 17 complexe funerare. Cimitirul pare a fi fost biritual, 
căci unul dintre mormintele descoperite în 2003 - M.1 0, după 
toate probabilităţile, era de incineraţie. Particularităţile unora 
dintre structurile funerare descoperite constituie deocamdată 
noutăţi pentru standardul funerar Monteoru , ceea ce sporeşte 
importanţa necropolei de la Cârlomăneşti - La arman. in acelaşi 
timp, proximitatea faţă de staţiunea monteoreană de pe Cetăţuie, 
oferă posibilitatea comparării informaţiilor obţinute în aşezare cu 
cele din zona funerară a acesteia. 

Un interes aparte îl oferă depunerea monteoreană târzie, 
documentată prin câteva complexe cu o elemente speciale de 
structură schelet de ovicaprină, piese din metal în umpluturi ce 
exclud o funcţie utilitară. [Ion Motzoi-Chicideanu, Dorin Sârbu] 

Bibliografie: 
1 . Motzoi-Chicideanu, D. Gugiu, SCIVA 52-53, 2001 -2002, p. 5-
41 ; 
N. Miriţoiu , A. Soficaru, N. Sultana, SCIVA 52-53, 2001 -2002, p. 
43-51 ; 
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Abstract 
During the second campaign of archaeological researches in 

the cemetery from Cârlomăneşti - La arman, were discovered 
another two skeleton graves - G. 16  and 1 7. The both tombs had 
a stane, limestone and burnt adobe filling, and were dogged in 
the sterile soil. For each tomb the filling had been carefully 
arranged in the pits as is proved by the vessels discovered on 
the bottom. For the first grave - G . 1 6  - the skeleton was fully 
destroyed so the exact position and orientation could noi be 
registered. In the G. 1 7  the skeleton was founded on the bottom 
lying apparently flexed on the leit side, but the upper part of the 
body was disposed on the belly. 

The funerary inventories are represented for the G . 16  by 
two cups, each with an M. lc1 style decoration and an 
undecorated cup, and for the G . 1 7  by a two hand led cup with a 
Mlc2 style decoration and some beads !rom a necklace. 

After two campaigns in the cemetery from Cârlomăneşti - La 
arman were discovered 1 7  mortuary features which could be 
positioned in the span time corresponding to the so-called M. lc2-
M.Ib phases of the Monteoru culture. 

70. Ceplea, corn. Plopşoru, jud. Gorj 
Punct: Valea Satului 
Cod sit: 81308. 01 
Colectiv: Gheorghe Calotoiu - responsabi l ,  Mădălina 
Mărgineanu (MJ Gorj) 

Satul Ceplea (corn. Plopşoru) este situat pe DN 1 75 Tg Jiu 
Craiova, la 65 km S de Tg Jiu şi la 1 ,5 km E de râul Jiu. 

Aşezarea preistorică pe care o cercetăm de trei ani se află în 
apropierea Casei Cepleanu şi la cea. 50 m SV de pârâul Valea 
Satului . in acest an, între 1 2-30 iulie au continuat cercetările în 
punctele Valea Satului şi Biserica Dacilor, ultimul fiind situat pe 
un promontoriu la cea. 1 ,5 km N de primul punct. 

in punctul Valea Satului chiar în faţa casei Cepleanu au fost 
trasate trei secţiuni orientate N-S: 8 . 1 /2004 (1 0x2 m), 

1 1 1  

S.2/2004(8x2 m) şi S.3/2004 {8x2 m). Toate cele trei secţiuni au 
o stratigrafie aprox. identică, S.3/2004 se prezintă astfel: 
-0-0, 1 2  m sol vegetal; 
-0,1 2/0,1 5-D,68/0,75, strat negru-cenuşiu; 
-0,68/0,75-1 ,30/1 ,42 m, strat arheologic de culoare cenuşiu 
deschis; 
-1 ,30/1 ,42 sol steril din punct de vedere arheologic; 

Primele două sectiuni sunt mai sărace în material 
arheologic. in schimb, în 's3/2004, a fost dezvelită o parte dintr-o 
locuinţă cu o vatră în interior. 

În S.3/2004, începând cu caroul 4 şi continuându-se în 
carouri le 5 şi 6, la o adâncime de -0,8�,98/1 ,05 şi întinzându
se pe o suprafaţă de 2,2x1 ,8 m apar bucăţi mari de chirpic cu 
urme de nuiele, provenind de la o locuinţă de suprafaţă. in 
partea de SE a locuinţei sub chirpic a fost dezvelită o vatră cu 
dimensiunile de 1 ,05x0,98 m care avea mai multe vase întregi şi 
fragmentare. Sub aceste vase se afla un strat de cenuşă cu 
grosimea cuprinsă între 0,2-0,35 m în care se găseau şi vase 
fragmentare. 

Pe unele po�iuni de la baza vetrei se observă o crustă 
puternică de arsură, iar în partea de SE erau fragmente mari de 
vase. Pe această crustă a fost descoperită jumătate din partea 
inferioară a unei forme de tipar din piatră pentru turnat topoare. 

Materialul arheologic se compune din ceramică, piatră şi os. 
O cantitate însemnată de material ceramic a fost găsită pe vatra 
din locuinţă. 

Vasele de formă tronconică sunt lucrate dintr-o pastă de 
bună calitate având în compoziţie nisipul fin. Buzele vaselor sunt 
drepte sau uşor evazate. Vasele au o culoare cărămizie pe 
interior cu urme de arsură secundară şi sunt prevăzute cu 
apucători sub formă de urechiuşe. 

Vasele de formă bitronconică au buza uşor evazată cu două 
toarte ce pornesc chiar de sub ea. Pe diametru! maxim al vasului 
sunt dispuse câte patru apucători late, mici. Sub buze unul dintre 
vase prezintă un ornament cresta! organic. Pasta este de o 
calitate bună având în compoziţie nisipul fin. Culoarea vaselor 
este cărămizie sau cenuşie. 

Vas bitronconic din pastă fină cu buza evazată şi lobată cu 
fundul drept, pe diametru! maxim este un şir de lut. Din buze 
pornesc două tortiţe şi din brâul de la mijloc pornesc linii 
verticale, paralele spre gură. Sub margine sunt linii concentrice 
incizate. 

Pe pântec, în partea superioară este un şir circular de câte 
trei linii. Deasupra acestui şir sunt patru proeminenţe mici, 
diametral opuse. Vasul prezintă în interior urme de arsură 
secundară. 

O altă categorie ceramică o constituie căniţele din pastă fină 
cu două toarte supraînălţate. Pe pântec prezintă incizii verticale. 
Pe partea interioară a toartei prezintă câte o incizie. Pe exterior, 
la baza tortiţelor se poate observa câte o liniuţă verticală. 

Pe vatră au mai fost descoperite şi vase tronconice 
fragmentare: un vas tronconic fragmentar lucrat din pastă fină 
având ca degresant nisipul, cu buza dreaptă. Sub buză erau mai 
multe apucători mici sub care era dispus un brâu prevăzut cu 
apucători organice. Fundul vasului este drept iar în interior vasul 
prezintă urme de arsură secundară. Culoarea vasului este roşie 
la exterior şi cenuşiu deschisă în interior. 

Vas tronconic fragmentar cu buza dreaptă şi două apucători 
dreptunghiulare perforate sub buză. Vasul are o formă cilindrică. 

Vas tronconic fragmentar din pastă fină, de culoare 
cărămizie având ca degresant nisipul fin , prezintă apucători 
perforate de formă pătrată. 
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Castron fragmentar cu buza in patru colţuri, lucrat din pastă 
fină iar pe pântec prezintă o toartă rotundă in secţiune. 

în S.312004 a fost descoperit un picior de cupă mică cu incizii 
dispuse paralel şi vertical. 

Perete de cană din pastă fină ce are ca ornament incizate 
romburi dispuse grupat sau câte unul. 

Pe un alt fragment de vas au fost incizate triunghiuri in reţea 
încadrate intr-un chenar. 

Un alt fragment de vas din pastă neagră are incizate liniuţe 
orizontale şi oblice iar un alt fragment ceramic prezintă un 
ornament in miniatură, şi anume, motivul sub formă de şnur şi 
motivul alveolar. 

O parte din vase, in special cele din pastă grosieră au sub 
buză motivul crestat şi alveolar, dublu sau simplu. Din aceste 
categorii fac parte vasele de provizii cu buza dreaptă, lucrate 
dintr-o pastă zgrunţuroasă. 

Mai sunt fragmente de vase care au încrustate sub buze 
liniuţe oblice; iar altele sunt sub formă de bob de linte imprimate 
sub buză. 

Un alt fragment de vas care ne reţine atenţia este lucrat 
dintr-o pastă grosieră şi are buza crestată sub care prezintă un 
motiv şnuruit organic. 

Vase tronconice se găsesc in mai multe situri arheologice 
din Oltenia, cum sunt cele de la Vierşani-Jupâneşti (Gorj), 
Vlădeşti (Vâlcea) şi Oprişor (Mehedinţi). 

Vasele bitronconice descoperite la Ceplea - Plopşoru 
prezintă asemănări cu piesele de la Oreviţa Mare, Malovăţ, 
Vierşani - Jupâneşti. 

Castroanele cu buza dreaptă au analogii la Vierşani
Jupâneşti şi în zone din nord-vestul Olteniei iar pentru 
castroanele cu buza in colţuri avem asemănări la. Vierşani
Jupâneşti, lşalniţa, acestea fiind de factură Gârla Mare. 

Ceştile prezintă analogii la Vierşani Jupâneşti şi nord-estul 
Olteniei. 

Cupa cu piciorul scund de la Ceplea-Piopşoru apare şi la 
Vierşani Jupâneşti şi la Oreviţa Mare. 

Sunt descoperite multe vase tronconice lucrate din pastă 
grosieră pe care se află brâuri alveolate situate de regulă sub 
buză. 

în câteva situaţii canelura este intâlnită pe puţine fragmente 
ceramice, pe buze de vase. 

Ca decor mai întâlnim triunghiuri haşurate, romburile 
haşurate, linii verticale, orizontale sau oblice grupate in două sau 
trei şiruri, motivul meandrului. 

In aşezarea de la Ceplea-Piopşoru au fost descoperite 
câteva fusaiole bitronconice, iar in acest an pe vatră a fost găsită 
partea inferioară a unui tipar de piatră pentru turnat topoare. 

Cercetările noastre de până acum de la Ceplea - Plopşoru 
au evidenţiat existenţa unei aşezări specifice culturii Verbicioara, 
faza a I I I-a şi inceputul fazei a IV-a cu unele influenţe din mediul 
Gârla Mare. 
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Gh. Calotoiu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Verbicioara in 
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Abstract 
In the archaeological research from Ceplea "Valea Satului" 

was discovered a hearth (1 .05x 0.98 m) which was placed inside 
of a surface dwellings; 

1 1 2 

On the surface of the hearth and inside it were many pots (some 
of them fragmentary) made of a fine clay; inside the hearth was 
also find a hali part of a mould for casting axes. 

Besides there was discovered some pottery fragments 
usually made of a thicker paste. The pottery is specific to the 
Verbicioara culture, the I I I  - IV phases. 

The archaeological research until the present day showed 
the existence of a settlement specific to the Verbicioara culture, 
the I I I  - IV phases, with some influences from the Gârla Mare 
culture. 

71. Cerişor, corn. Lelese, jud. Hunedoara 
Punct: Peştera de la Cauce 
Cod sit: 90084.03 
Colectiv: Corneliu Beldiman (UCDC Bucureşti), Sabin 
Adrian Luca, Diana-Maria Sztancs (ULB Sibiu), Cristian 
Roman, Dragoş Diaconescu (MCC Hunedoara) 

Raport final privind studiul industriei preistorice a materiilor dure 
animale 

Demersul de faţă urmăreşte să ofere o sinteză finală asupra 
inventarului artefactelor din materii dure animale descoperite în 
Peştera de la Cauce de la Cerişor (CRC). Asupra aspectelor 
preliminare şi a metodologiei a se vedea raportul nostru anterior, 
capitolele rezervate industriei materiilor dure animale (în 
continuare, IMDA) din monografia sitului (voi. 1-1 1), ca şi raportul 
din prezentul volum asupra IMDA din situ! de la Şeuşa
"Gorgan"1. 

Situ! CRC oferă, intre altele, prilejul derulării unor analize 
complexe multidisciplinare asupra materialelor recuperate, prin 
recursul la colaborarea cu specialişti din diverse domenii 
(arheologi, speologi, geologi, mineralogi, arheozoologi, 
cercetători specializaţi in tratamentul statistic al datelor, în 
studiul IMDA şi al industriei litice etc.). Trebuie subliniat şi cu 
acest prilej faptul că IMDA descoperită în situ! CRC reprezintă 
lotul cel mai consistent de acest fel provenind dintr-un sit de 
peşteră de pe teritoriul României, supus analizei conform 
metodologiei actuale. Acest lot ne-a fost oferit, într-o primă 
tranşă, spre studiu şi valorificare ştiinţifică exhaustivă in 
septembrie 2003. O primă evaluare a IMDA s-a publicat sub 
forma listei efectivului şi a încadrărilor tipologice preliminare2; un 
studiu asupra lotului disponibil la acea dată (N = 38) a fost 
inserat in volumul editat cu prilejul organizării sesiunii naţionale 
de rapoarte arheologice de la Cluj-Napoca din mai 20043. De 
asemena, analiza detaliată a unei piese de excepţie a fost 
publicată recent4. în iulie 2004, autorii prezentului studiu au 
procedat la examinarea exhaustivă a materialului osteologie 
recoltat din nivelurile de locuire preistorică ale sitului, în paralel 
cu realizarea diagnozei arheozoologice de către dr. Georgeta El 
Susi. Prin acest demers au fost identificate noi artefacte finite din 
os şi corn de cervide, precum şi piese aflate în diverse stadii 
tehnice ale «lanţului operator» al fabricării, augmentându-se în 
mod consistent efectivul semnalat iniţial şi constituindu-se baza 
documentară a elaborării capitolului monografiei sitului, voi. 1 15. 
Lotul IMDA definitiv de la CRC inclus în lucrarea de faţă 
cuprinde 78 piese (N total = 78). Efectivul ne-a fost pus la 
dispoziţie de autorii cercetărilor, praf. univ. dr. Sabin Adrian Luca 
şi Cristian Roman, fiind studiat de noi în mod direct şi exhaustiv. 
Piesele sunt inventariate în colecţiile MCC Hunedoara. 
Materialul analizat provine din cercetările derulate în sit în 
campaniile 1 997, 1 998 şi 1 999. Autorii săpăturilor au precizat, 
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pe criterii stratigrafice, apartenenţa la o cultură sau alta a 
pieselor din MDA; incadrările respective au fost preluate, ca 
atare, in cadrul demersului nostru. Nu avem la dispoziţie decât 
rareori date asupra complexelor de provenienţă a artefactelor 
(cazul lingurii-spatule CRC/1 5 şi al mărgelelor pe cochilii de 
Dentalium CRCNII 5-6). Totodată, anterior definitivării acestui 
raport, am beneficiat de rezultatele studiului efectuat asupra 
materialului paleofaunistic, datorat dr. Georgeta El Susi6• 
Accesul la aceste categorii de materiale şi date a fost de natură, 
astfel , să augmenteze valoarea documentară a lotului pieselor 
analizate. 

Pentru repertorierea artefactelor şi buna lor departajare şi 
identificare/regăsire pe nivelurile corespunzătoare diferitelor 
culturi definite in situl din .Peştera de la Cauce", am adoptat 
următoarele sigle: CRC/1 = cultura Starcevo-Criş; CRC/11 = 
cultura Turdaş; CRC/1 1 1  = cultura Petreşti; CRC/IV = cultura 
Tiszapolgar; CRCNI = cultura Coţofeni ; CRCIVII = cultura 
Wietenberg. in aceste condiţii, fiecare piesă va avea un indicativ, 
format din: abrevierea sitului/numărul nivelului şi numărul de 
ordine în cadrul repertoriului; exemplu: CRC/1 3; CRC/IV 4 etc. 
Repertoriul include, in formulă tabelară, datele de identificare 
esenţiale referitoare la piesele analizate: indicativul, tipul, 
marcajul original. 

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 va 
derula distinct pentru fiecare cultură atestată in sit. 
Materii prime 

Se ccnstată, in general, frecvenţa utilizării metapodiilor de 
ovicaprine şi a cornului de cerb; se înregistrează şi recurgerea la 
materii prime insolite, precum segmenful de mandibulă, folosit 
pentru realizarea unui vârf de mari dimensiuni (cultura 
Tiszapolgar). 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, de practicarea unor ocupa�i în situl 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 costal de erbivor 
nedeterminabil (1 ); 3. corn de cerb (1 ). Prin urmare, speciile 
reprezentate sunt, în ordine: ovicaprinele, erbivorele 
nedeterminabile, cerbul. 
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 Tiszapolgar 

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 
domestică (1 ). Speciile atestate sunt, in ordine: 1 .  ovicaprine; 2. 
porc domestic; 2. erbivore nedeterminata; 3. cerb; 4. bovine 
domestice. 
Cultura Coţofeni 

Categoriile de materii prime după identificarea scheletică 
sunt in 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 

1 1 3 

care a procurat materii prime pentru IMDA sunt: 1 .  cerbul; 2. 
câinele; 3. ovicaprinele; 4. erbivorele nedeterminabile. 
Cultura Wietenberg 

în ceea ce priveşte materiile prime prezente in 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. cochili ile fosile de gasteropode (Dentalium 
sp.). Ele provin, aşadar, de la următoarele specii :  1 .  erbivore 
neidentificabile; 2. ovicaprine; 3. cerb; 4. gasteropode fosile. 
Tipologia 

Datele relative la structura tipologică a fiecărui lot pe culturi 
sunt redate sintetic în tabelele nr. 1 -3. Se constată 
predominarea vârfurilor diverse (grupa tipologică 1 A. N = 27; in 
cadrul ei, frecvente sunt cele realizate pe metapodii de 
ovicaprine şi pe raze de corn de cerb. Între tipurile noi 
înregistrate in lotul studiat se numără: 1 A21 (cultura Starcevo
Criş); 1 A22 (cultura Turdaş); 1 A23, 1 A24, 1 A25 (toate 
apa�inând culturii Tiszapolgar); 1 B7 (cultura Turdaş); 1 F1 1 
(cultura Starcevo-Criş); 1 G9 (cultura Coţofeni); eboşele şi 
deşeurile de fabricare a vârfurilor pe metapodii de ovicaprine şi a 
artefactelor din corn de cerb. În acest context. remarcabile şi 
spectaculare sunt, fără îndoială, vârful amenajat pe segment de 
mandibulă de bovină domestică (1 A24) şi eboşele din compacta 
de corn de cerb (V A1 b) şi matricea de extracţie respectivă (V 
A3 b3). Structura tipologică generală a lotului analizat include: 3 
categorii tipologice (1 : Unelte; I I I :  Podoabe; V: Diverse), 8 grupe 
tipologice (1 A: Vârfuri; 1 B: Netezitoare; 1 F: Linguri-spatule; 1 G: 
Vârfuri oblice; I I I  A: Dinţi perforaţi; I I I  C: Cochilii perforate; I I I  G: 
Brăţări; V A: Piese tehnice) şi 24 tipuri. 
Cultura Starcevo-Criş 

Structura tipologică a lotului apa�inând culturii Starcevo-Criş 
(N = 17) include un număr de 3 categorii ( 1 = Unelte; I I I  = 
Podoabe; V = Diverse), 8 grupe tipologice (1 A = Vârfuri; 1 B = 
Netezitoare; 1 F = Linguri-spatule; 1 G = Vârfuri oblice; I I I  G = 
Podoabe - Brăţări; V A =  Piese tehnice) şi 1 1  tipuri. Remarcăm 
ca tipuri noi: 1 A21 = Vârf pe fragment diafizar de os lung fasonat 
distal şi proxima!; 1 F1 1 = Lingură-spatulă rectangulară cu 
margini paralele şi extremităţi convexe; V A 1 b = Eboşe de corn 
de cerb; V A3 b3 = Deşeuri de corn de cerb - ax. Cea mai bine 
reprezentată este categoria uneltelor (1); aceasta include 9 
piese, dintre care 4 sunt vărfuri. Aşa cum deja s-a precizat, a 
fost identificată prezenţa a două tipuri nou definite de unelte, 
adăugate în lista deja existentă a IMDA preistorice, respectiv 1 
A21 şi 1 F1 1 .  Remarcăm şi prezenţa unui exemplar (fragmentar) 
de brăţară din cochilie de lamelibranhiate de origine 
mediteraneană (Spondylus sp.), care augmentează repertoriul 
acestui gen de descoperiri din aria culturilor neoliticului timpuriu 
din România. 
Cultura Turdaş 

Structura tipologică a lotului atribuit culturii Turdaş (N = 20) 
include un număr de 2 categorii (1 = Unelte; V = Diverse), 5 
grupe tipologice (1 A = Vârfuri; 1 B = Netezitoare; 1 F = Linguri
spatule; 1 G = Vârfuri oblice; V A = Piese tehnice) şi opt tipuri. 
Cea mai bine reprezentată este categoria uneltelor (1); aceasta 
include 1 2  piese, dintre care 9 sunt vârfuri diverse; restul 
reprezintă tipuri prezente in câte un exemplar. Remarcăm 
prezenţa unui tip nou definit pentru lista tipologică existentă a 
IMDA, respectiv 1 A22 = Vârf pe rază de Gorn (pumnal sau 
perforator). 
Cultura Petreşti 

Structura tipologică a lotului atribuit culturii Petreşti (N = 1 )  
include o singură categorie ( 1  = Unelte), o grupă tipologică ( 1 A =  
Vârfuri) şi un singur tip, 1 A7 a. 
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Cultura Tiszapolgar 
Structura tipologică a lotului atribuit culturii Tiszapolgar (N = 

14) include un număr de 2 categorii (1 = Unelte; V =  Diverse), trei 
grupe tipologice (1 A = Vârfuri; 1 G = Vârfuri oblice; V A = Piese 
tehnice) şi 1 O tipuri. Cea mai bine reprezentată este categoria 
uneltelor ( 1) ; aceasta include 1 2  piese, dintre care 8 sunt vârfuri 
de os diverse, iar unul de corn de cerb; materiile prime în curs de 
prelucrare sunt prezente cu 2 piese (raze de corn de cerb). 
Remarcăm prezenţa a patru tipuri adăugate listei tipologice a 
IMDA existente: 1 A23 (Vârf pe fibula fără epifiză), 1 A24 (Vârf pe 
segment de mandibulă), 1 A25 (Vârf pe radius proxima!), 1 G9 
(Vârf oblic pe segment perforat de rază de corn de cerb). 
Cultura Coţofeni 

Structura tipologică a lotului atribuit culturii Coţofeni (N = 1 2) 
include un număr de 3 categorii (1 = Unelte; I I I  = Podoabe; V = 

Diverse), 5 grupe tipologice (1 A =  Vârfuri; 1 G = Vârfuri oblice; I I I  
A =  Dinţi perforaţi; I I I  C = Cochilii perforate; V A =  Piese tehnice) 
şi 9 tipuri. Cea mai bine reprezentată este categoria uneltelor ( 1) ; 
aceasta include 8 piese, dintre care 7 sunt vârfuri de os diverse, 
iar unul de corn; podoabele sunt prezente cu 3 piese, respectiv 2 
canini inferiori de câine, provenind probabil de la acelaşi individ 
şi o cochilie fosilă perforată. Este de remarcat din nou prezenţa 
vârfului oblic de tip 1 G9, semnalat anterior, pentru prima oară, in 
lotul atribuit culturii Tiszapolgar. 
Cultura Wietenberg 

Structura tipologică a lotului atribuit culturii Wietenberg (N = 

1 4) include 3 categorii (1 = Unelte; I I I  Podoabe; V = Diverse), cu 
3 grupe tipologice (1 A =  Vârfuri; I I I  C = Cochilii perforate; V A =  
Piese tehnice) şi 7 tipuri. 
Morfometria 

Parametrii morfometrici (exprimaţi in mm) sunt redaţi sintetic 
în tabelul nr. 6. În tabelul respectiv nu s-au reda! decât 
parametrii intregi sau intregibili. 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 = 36). Pe criteriile claselor de lungimi se observă 
predominarea vârfurilor de clasă mică şi medie ( 1 1  şi I I I) (tabelul 
nr. 7). 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. 
Fabricarea - Debitajul 

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 in scheme de debitaj 
complexe, care mai includeau şi: abraziunea în suprafaţă şi 
şănţuirea axială. În cazul culturilor Coţofeni şi Wietenberg, in 
sfera debitajului se înregistrează impactul probabil al folosirii 
uneltelor de tăiat/cioplit metalice (topor, cuţit de cupru şi bronz). 
Predilectă apare recurgerea la şănţuirea axială in fabricarea 
vârfurilor pe metapodii de ovicaprine, în cadrul culturilor 
Starcevo-Criş, Turdaş şi Tiszapolgâr. Datele relative la etapa 
debitajului în cadrul lotului analizat sunt redate sintetic în tabelul 
nr. 8. 
Cultura Starcevo-Criş 

Etapa debitajului înregistrează aplicarea unui număr de 3 
procedee tehnice distincte. Acestea sunt: percuţia 
directă/despicarea (PD/D); cioplirea (PD/C); şănţuirea axială 
(Şa). Ele au fost utilizate in mod unic (PD/D, două cazuri; PD/C, 
un caz) sau într-o succesiune de două (Şa + PD/D, un caz). 
Domină percuţia directă/despicarea (PD/D), aplicată exclusiv. O 
menţiune specială se cuvine a fi făcută artefactelor care 

1 1 4 

documentează, de o manieră edificatoare şi foarte expresivă sub 
raport tehnic, in premieră pentru cultura Starcevo-Criş, aplicarea 
schemei de debitaj a cornului de cerb in vederea obţinerii, prin 
Şa, a unor eboşe (benzi de compacta cu lăţimea de cea. 20 
mm). Sunt prezente atât eboşele, cât şi resturile de debitaj 
(segmentul de ax păstrând urmele clare ale aplicării procedeului 
şănţuirii axiale bilaterale). De asemenea, un deşeu de prelucrare 
(metapod distal de ovicaprine) păstrează, pe una din feţe, 
urmele şănţuirii axiale. Datele disponibile arată prelucrarea 
indubitabilă in cadrul sitului a metapodiilor de ovicaprine şi a 
cornului de cerb. 
Cultura Turdaş 

Etapa debitajului înregistrează aplicarea unui număr de 5 
procedee tehnice distincte. Acestea sunt: percuţia 
directă/fracturarea (PD/F); percuţia directă/despicarea (PD/D); 
cioplirea (PD/C); abraziunea in suprafaţă (As); şănţuirea axială 
(Şa). Ele au fost utilizate in mod unic (PD/F, două cazuri; PD/D, 
un caz; PD/C, două cazuri); intr-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). Un fragment de eboşă 
documentează, ca şi in cazul culturii Starcevo-Criş, aplicarea 
schemei de debitaj a cornului de cerb in vederea obţinerii, prin 
Şa, a unor eboşe (benzi de compacta cu lăţimea de cea 20 mm). 
Un alt deşeu de prelucrare (metapod distal de ovicaprine) 
păstrează, pe ambele feţe, urmele şănţuirii axiale. 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. Datele 
disponibile arată prelucrarea indubitabilă in cadrul sitului a 
metapodiilor de ovicaprine şi de cervide, ca şi a cornului de cerb 
şi de căprior. 
Cultura Petreşti 

Dat fiind faptul că acestei culturi îi este atribuită o singură 
piesă (CRC/1 1 1  1 ) . etapa debitajului înregistrează aplicarea unui 
lanţ tehnic reunind două procedee, respectiv: şănţuirea axială 
(Şa) şi percuţia directă/fracturarea (PD/D). Ca şi in cazul 
precedent, se constată conturarea unei scheme de debitaj a 
metapodiilor de ovicaprine pentru realizarea vârfurilor de tip 1 A7. 
Cultura Tiszapolgar 

Etapa debitajului înregistrează aplicarea unui număr de 3 
procedee tehnice distincte. Acestea sunt: percuţia 
directă/fracturarea (PD/F); percuţia 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), in scopul 
rezolvării etapei iniţiale a realizării vârfurilor de os. Datele 
disponibile arată prelucrarea indubitabilă în cadrul sitului a 
cornului de cerb. 
Cultura Coţofeni 
• Etapa debitajului înregistrează aplicarea unui număr de 2 
procedee tehnice distincte. Acestea sunt: percuţia 
directă/fracturarea (PD/F); percuţia 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 (şase cazuri), in scopul rezolvării etapei iniţiale 
a realizării vârfurilor de os şi corn. Datele disponibile arată 
prelucrarea indubitabilă in cadrul sitului a cornului de cerb şi, 
probabil, a cochiliilor fosile de gasteropode. 
Cultura Wietenberg 

Etapa debitajului înregistrează aplicarea unui număr de 
două procedee tehnice distincte. Acestea sunt: percuţia 
directă/fracturarea (PD/F); percuţia directă/despicarea (PD/D). 

www.cimec.ro



Cronica cercetări lor arheologice d in România - campania 2004 

Ele au fost util izate în mod unic (PD/D, 2 cazuri; PD/F, 2 cazuri). 
Datele disponibile arată prelucrarea indubitabilă in cadrul sitului 
a cornului de cerb şi căprior şi, probabil, a cochiliilor fosile de 
gasteropode. 
Fabricarea - Fasonarea si Fixarea in suport 

Procedeele fasonării şi ale finisării sunt mult mai diversificate 
decât acelea aplicate in 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 
perfora�ilor (alezarea); amenajarea dispozitivu lui care servea la 
fixare prin suspendarea pe o fibră oarecare (perforaţii) etc. 
Datele relative la procedeele fasonării sunt sintetizate in tabelul 
nr. 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 in etapa 
fasonării pentru obţinerea unei porţiuni inguste 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 posibil itatea 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 I I I  C1 ; netezitorul de tip 1 81 era fixat 
axial distal, iar cel de tip 1 87 era foarte probabil fixat axial distal 
sau axial lateral intr-un mâner de lemn (fixare axială de tip 
pozitiv). 
Cultura Starcevo-Criş 

Procedeele fasonării/finisării decelate in cazul lotului IMDA 
atribuit culturii Starcevo-Criş sunt in număr de 3: abraziunea 
multidirecţională (Am, 3 cazuri); raclajul axial (Ra); tratamentul 
termic (TrT, un caz). Aşa cum se observă, in majoritatea 
cazurilor, abraziunea multidirecţională şi raclajul axial sunt 
procedeele de modelare decelabile aplicate in etapa fasonării; 
vârful de tip 1 A21 prezintă şi indicii de aplicare a tratamentului 
termic. 
Cultura Turdaş 

Procedeele fasonării/finisării decelate in cazul lotului IMDA 
atribuit culturii Turdaş sunt in număr de opt: abraziunea 
multidirecţională (Am); cioplirea (PD/C); perforarea unilaterală 
(Ptu); raclajul axial (Ra); retuşarea (Rt); tăierea transversală 
(TI); tratamentul termic {TrT); finisarea prin abraziune/lustruire 
(Fn/A, L). Se constată, in majoritatea cazurilor, că Am a fost 
singurul procedeu decelabil aplicat in etapa fasonării (7 cazuri); 
avem şi un caz in 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), al tfel 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 
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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; !asanarea 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 A7 
a). Amenajările specifice sunt reprezentate in 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 
sfredelu lui . Frecventă pare recurgerea la tratamentul termic 
(TrT), decelabil in nouă cazuri, majoritatea pieselor fiind 
constituită de vârfurile de os. 
Cultura Petreşti 

Se constată că Am a fost singurul procedeu decelabil aplicat 
in etapa fasonării. 
Cultura Tiszapolgăr 

Procedeele fasonăriilfinisării decelate în cazul lotului IMDA 
atribuit culturii Tiszapolgar sunt în număr de 6: abraziunea 
multidirecţională (Am); cioplirea (PD/C); despicarea (PD/D); 
perforarea unilaterală (Ptu); 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 in suport. Amenajările specifice sunt 
reprezentate in lotul analizat de perforaţia unilaterală iniţiată 
(neterminată) a piesei CRC/IV 9 (vârf de tip 1 G9). Frecventă 
pare recurgerea la tratamentul termic (TrT), decelabil în 5 cazuri, 
majoritatea pieselor fiind constitu ită de vârfurile de os. 
Cultura Coţofeni 

Procedeele fasonăriilfinisării 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 CRCNI 7 de tip 1 G9); 
dispozitivul de suspendare a dinţilor este obţinut tot prin 
perforare (piesele CRCNI 3-4). Vârful de tip 1 A10 (CRCNI 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 + Pf8 + Se + 
Fn/Rot, un caz; Şa + PfB + Fn/Rot, un caz; PfB + Fn/Rot, un 
caz. Recurgerea la tratamentul termic (TrT) este decelabilă in 
trei cazuri, majoritatea pieselor fiind constituită de vârfurile de os 
şi corn. 
Cultura Wietenberg 

Procedeele fasonăriilfinisării decelate in cazul lotului IMDA 
atribuit culturii Wietenberg sunt in număr de trei: abraziunea 
multidirecţională (Am, un caz); cioplirea (PD/C, un caz); 
tratamentul termic (TrT, două cazuri). Procedeele de modelare 
sunt aplicate in formulă simplă (necombinate, Am, un caz) şi 
combinate câte două (PD/C + Am, un caz). Vârfurile CRCNII 3 
şi CRCNII 4 prezintă şi indicii de aplicare a tratamentului termic. 
Dat fiind efectivul redus al lotului respectiv, datele nu au 
expresivitate statistică minimă. 
Urme de utilizare 
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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 respective. 
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/1 1 1  1 ) ;  in 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. 9. 
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 in două 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 in 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 in timpul folosirii. 
Cultura Turdaş 

În cazul lotului atribuit culturii Turdaş se constată prezenţa 
următoarelor tipuri de urme de uzură: tocirea/lustrul (Tc/L); 
fracturarea prin ftexiune sau aplicarea unor forţe pe o direcţie 
laterală in 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, in mod curent, afectarea părţii 
active a vârfurilor de os şi a lingurilor, respectiv modificarea 
aspectului conferit prin fasonare/finisare; 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 (trei cazuri); două piese nu par a mai fi fost 
utilizate după fracturarea extremităţii distale. 
Cultura Petreşti 

Pentru vârful de tip 1 A7 a ca reprezentant unic al IMDA 
aparţinând culturii Petreşti se remarcă prezenţa urmelor de 
uzură următoare: tocirea/lustrul (Tc/L); fracturarea prin flexiune 
sau aplicarea unor forţe pe o direcţie laterală în raport cu axul 
principal al piesei (FL). 
Cultura Tiszapolgăr 

în lotul atribuit culturii Tiszapolgăr avem prezenţa 
următoarelor tipuri de urme de uzură: tocirea/lustrul (Tc/L); 
fracturarea prin ftexiune sau aplicarea unor forţe pe o direcţie 
laterală în raport cu axul principal al piesei (FL). Aceste urme 
sunt indicii singulare de utilizare pentru două 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 
fasonarelfinisare; 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 (trei 
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cazuri); patru piese nu par a mai fi fost utilizate după fracturarea 
extremităţii distale. 
Cultura Cotofeni 

În lot�l 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 trei 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). 
Functionalitatea prezumată 

Aspecte ale paleoeconomiei ilustrate de IMDA. Ocupaţii 
documentate. Caracterul habitatului. 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 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 şi a pieilor; util izarea 
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 
artefactelor diverse - mai ales vârluri - din corn de cervide (cerb 
şi căprior); podoabe - elemente de colier (dinţi perforaţi) şi 
cochilii întregi perforate. Vârfurile domină în mod absolut toate 
laturile, de la cele banale, de tip 1 A 1 ,  la cele fabricate 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; este 
cazul probabil al l ingurii-spatule CRC/1 5 şi sigur al unor piese de 
podoabă, cum este brăţara din cochilia scoicii Spondylus. 
Problema ocuparu sezoniere (primăvară-toamnă) sau 
permanente a peşterii poate beneficia de argumentele oferite de 
studiul materialului paleofaunistic şi al IMDA. Este vorba de 
estimarea vârstei de sacrificare a speciilor domestice şi de 
sezonul vânării cervidelor de la care provin fragmente de 
neurocranii cu frontale păstrate; coarnele cu baza axului 
păstrată pot oferi, de asemenea, indicii preţioase asupra 
sezonului de achiziţie (prin vânătoare - bois de massacre sau 
prin culegere - bois de chute). Posibilitatea de a "importa" 
artefacte fabricate în 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 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-sit). Pentru 
lotul analizat lipsesc indiciile legate de contextele specifice de 
fabricare (arii de debitaj, "ateliere" etc.), aceasta şi datorită lipsei 
datelor privind inventarul exact al complexelor de provenienţă; 
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unele piese tehnice (materii prime neprelucrate, eboşe, piese 
reamenajate, deşeuri) sunt 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. Fiind vorba de un sit de peşteră, acesta era probabil 
ocupat permanent sau sezonier, in perioada primăvară-toamnă; 
gama tipa-funcţională a lotului IMDA analizat este compatibilă cu 
specificul activităţilor ipotetice derulate intr-un astfel de sit; astfel, 
vânătoarea şi creşterea animalelor şi prelucrarea produselor 
rezultate din aceste ocupaţii de bază par să aibă un reflex 
preponderent in seria artefactelor d iscutate de noi: prelucrarea 
IMDA, a materialelor litice prin debitaj laminar, a pieilor, a fibrelor 
de origine vegetală şi animală etc. 
Cultura Starcevo-Criş 

Amenajarea unui complex de tipul locuinţei in interiorul 
peşterii ar pleda pentru o ocupare de mai lungă durată. Autorii 
cercetărilor opinează chiar pentru ocuparea permanentă a 
peşterii in etapa corespunzătoare culturii menţionate. Aceeaşi 
concluzie pare a fi susţinută de inventarul IMDA şi de rezultatele 
analizei arheozoologice, prin decelarea sezonului de sacrificare 
a animalelor domestice, mai ales ovicaprine7• 
Cultura Turdaş 

Depunerile corespunzătoare acestui nivel sunt considerate a 
avea, cel puţin pa�ial, caracter ritualic. De aici concluzia unei 
ocupări speciale a sitului şi, aparent, structura specifică a 
inventarului ceramic, ca şi a celui din alte materiale. Piesele 
IMDA arată însă clar că avem de-a face şi cu activităţi de 
achizi�e (sacrificarea animalelor domestice, vânătoarea) şi de 
prelucrare consecutivă a materiilor prime necesare IMDA 
(metapodii de ovicaprine şi de cervide, coarne de cervide - cerb 
şi căprior). De asemenea, sunt indicii clare legate de utilizarea 
acestui instrumentar în derularea unor activităţi de producţie: 
prelucrarea pieilor, a lemnului, împletitul etc. Datele diagnozei 
arheozoologice susţin o atare interpretare, sugerând ocuparea 
quasi-permanentă a sitului. 
Cultura Petreşti 

Autorii cercetărilor pledează pentru caracterul ritualic al 
depunerii respective. Locuirea apa�inând acestei culturi, cu totul 
sporadică, nu permite decât acceptarea ipotezei unei ocupări de 
scurtă durată, in timpul sezoanelor calde (primăvară-toamnă). 
Prezenţa unei singure piese IMDA, probabil aduse in sit din altă 
parte, pledează în favoarea acestei supoziţii. 
Cultura Tiszapolgăr 

Pe baza analizei depunerilor, autorii cercetărilor pledează 
pentru caracterul sezonier (anotimpurile calde, primăvară
toamnă) al ocupării sitului in etapa aferentă culturii menţionate; 
este vorba, ipotetic, de o locuire propriu-zisă. Datele asupra 
IMDA şi cele ale studiului arheozoologic au confirmat această 
concluzie. 
Cultura Coţofeni 

Depunerile respective sunt consistente şi apa�in unor lesturi 
de locuinţe şi alte structuri de locuire; pe această bază am putea 
avea in vedere ocuparea permanentă a peşterii în etapa 
aferentă culturii Coţofeni, ipoteză susţinută şi de datele relative 
la IMDA şi de diagnoza arheozoologică. 
Cultura Wietenberg 

Vestigiile primului subnivel, incluzând mai multe complexe, 
de tipul gropilor şi a două morminte de inhumaţie, ar putea indica 
un caracter ritualic şi funerar al sitului. Subnivelul superior 
include resturile unor locuinţe de suprafaţă, ilustrând, după 
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inventarul ceramic, IMDA şi datele studiului arheozoologic, 
ocuparea probabilă de caracter sezonier. 

in tentativa noastră de biais diacronic de-a lungul celor cinci 
culturi prezente prin vestigii in situl CRC se constată, in general, 
frecvenţa utilizării metapodiilor de ovicaprine şi a cornului de 
cerb; se înregistrează, in 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 = 36; in cadrul ei, cele realizate pe 
metapodii de ovicaprine şi pe raze de corn de cerb sunt cele 
frecvente. Subliniem identificarea unui număr de opt tipuri noi, 
care completează lista tipologică elaborată in 1 999. Trebuie 
evidenţiată, de asemenea, raritatea unor piese la scara intregii 
arii de răspândire in România a culturii Starcevo-Criş, precum 
brăţările din cochilii de scoici de origine mediteraneană -
Spondylus sp. ( I I I  G3 g); această grupă tipologică este prezentă 
în lot cu un exemplar, păstrat in condiţii foarte bune. Din punct 
de vedere dimensional, singura grupă tipologică expresivă este 
aceea a vârfurilor (1 A), dat fiind efectivul ei general cu valoare 
relativ înaltă in cadrul lotului (N = 36). Pe criteriul claselor de 
lungimi, se observă predominarea vârfurilor de clasă mică şi 
medie ( 1 1  şi I I I) .  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 in scheme de 
debitaj complexe, care mai includeau şi: abraziunea in suprafaţă 
şi şănţuirea axială. Impactul probabil al folosirii uneltelor de 
tăiat/cioplit metalice (topor, cuţit de cupru şi bronz) se 
înregistrează în prelucrarea MDA in cazul culturilor Coţofeni şi 
Wietenberg. Predilectă apare recurgerea la şănţuirea axială in 
fabricarea vârfurilor pe metapodii de ovicaprine, în cadrul 
culturilor Starcevo-Criş, Turdaş şi Tiszapolgar. Piesele tehnice 
din corn de cerb (eboşe şi resturi de debitaj) documentează, in 
premieră pentru cultura Starcevo-Criş şi fără analogii cunoscute, 
deocamdată, de noi, aplicarea unei scheme de debitaj in 
vederea obţinerii, prin Şa, a unor eboşe (benzi de compacta). 
Piesele tehnice atestă, de asemenea, de o manieră indubitabilă, 
prelucrarea in cadrul sitului a metapodiilor de ovicaprine şi de 
cervide, ca şi a coarnelor de cervide (cerb şi căprior). 
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) etc. 
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. in cazul vârfurilor atribuite culturii Coţofeni percuţia 
directă/despicarea pare un procedeu frecvent aplicat in etapa 
fasonării pentru obţinerea unei po�iuni inguste a pă�ii 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 
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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 din�i perfora�; fixarea axială 
de tip negativ este aceea care priveşte cochiliile de tip I I I  C1 ; 
netezitoarele de tip 1 81 şi 1 87 erau foarte probabil fixate axial 
distal sau axial lateral într-un mâner �e lemn (fixare axială de tip 
pozitiv). 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 func�onalitatea pieselor respective. 
Aproape nelipsite sunt urmele de tocire şi de lustru, intense sau 
superficiale, ca şi fracturile curente, rezultate prin aplicarea unor 
fo�e 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/1 1 1  1 ) ;  în 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. În 
cazul artefactelor studiate, asocierea diverselor tipuri de piese 
din MDA ilustrează, în 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-sit). 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, decât excepţional, 
practicarea unui meşteşug specializat. Efectivele pe culturi nu 
sunt prea consistente, ceea ce limitează semnificativ încheierile 
formulabile; este, de altfel , bine cunoscut că amplitudinea 
efectivului condiţionează valabilitatea concluziilor. Prilejul de faţă 
este unul de aplicare integrală în premieră a protocolului de 
analiză asupra unor loturi IMDA apa�inând culturilor Starcevo
Criş, Turdaş, Petreşti, Tiszapolgar, Coţofeni şi Wietenberg. 
Considerăm că datele etalate au valoare ilustrativă pentru 
fenomenul paleotehnologic abordat şi devin 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 în condiţii optime, 
piesele apa�inând IMDA din "Peştera de la Cauce" de la Cerişor 
oferă ocazia analizei 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 parametri aparte, unele piese fiind, până 
acum, unicate în gama tipologică a IMDA preistorice din 
România. În încheiere, considerăm că aportul IMDA la 
elucidarea unor aspecte paleotehnologice şi paleoeconomice 
specifice culturilor preistorice este în 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, în 
provenienţă din aceleaşi medii culturale [C. 8eldiman, D. M. 
Sztancs]. 
Anexa 3. 

Note: 
1 .  8eldiman 1 999; Beldiman, Luca, Roman, Diaconescu 2004; 
Beldiman 2004; 8eldiman, Szfancs 2005b; Luca, Roman, 
Ciugudean, 8eldiman 2005. 
2. Beldiman 2004. 
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3. 8eldiman, Luca, Roman, Diaconescu 2004; Sztancs 2004. 
4. 8eldiman, Sztancs 2004. 
5. Beldiman, Sztancs 2005a; Luca, Roman, Ciugudean, 
Beldiman 2005. 
6. El Susi 2004. 
?. Ibidem 
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nivelele neo-eneolitice şi de epoca bronzului, în Luca, Roman, 
Ciugudean, Beldiman 2005 (sub tipar) 
Luca S. A. , Roman Cr., Ciugudean H., Beldiman C. ,  Cercetări 

. arheologice in Peştera Cauce (//) (sat Cerişor, corn. Lelese, jud. 
Hunedoara), UL8 Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi 
Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context 
European, 8ibliotheca Septemcastrensis 5, Sibiu (sub tipar) 
Luca S. A., Roman Cr., Diaconescu Dr., Orlandea E., Suciu C., 
8eldiman C., Cercetări arheologice in Peştera Cauce (1) (sat 
Cerişor, corn. Lelese, jud. Hunedoara), UL8 Sibiu, Institutul 
pentru · Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural 
Transilvănean în Context European, Bibliotheca 
Septemcastrensis 4, Sibiu 
Sztancs D.-M., Recenzie la Luca S. A.; Roman Cr.; Diaconescu 
Dr., Cercetări arheologice in Peştera Cauce (1) (sat Cerişor, 
corn. Lelese, jud. Hunedoara). Cu contribu�i de Eugen 
Orlandea, Cosmin Suciu şi Corneliu 8eldiman, UL8 Sibiu, 
Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural 
Transilvănean în Context European, 8ibliotheca 
Septemcastrensis 4, Sibiu, Corviniana 8, p. 277-280 

Resume: 
L'industrie prehistorique des matieres dures animales dans 

le site Cerişor-.Grott& de Cauce", comm. Lelese, dep. de 
Hunedoara, Roumanie. L'etude propose une analyse morpho
technologique detaillee menee sur un lot d'objets (des outils en 
grande majorite) tsavailles sur matieres dure animale diverses -
os (en grande partie), bois de cert, defense de sanglier, dents de 
canides, coquille de Spondylus sp. lis ont ete decouverts 
recemment dans le site Cerişor - .Grotte de Cauce", dep. de 
Hunedoara, Roumanie. Les artefacts sont attribuees a plusieurs 
cultures prehistoriques: Starcevo-Criş du Neolithique ancien; 
Turdaş, Petreşti et Tiszapolgar du Neolitique recent; Coţofeni de 
la periode de transition a I'Âge du bronze; Wietenberg a I'Âge du 
Bronze moyen et recent. Les pieces ont ete decouvertes dans 
des contextes stratigraphiques bien precises pendant les fouilles 

www.cimec.ro



Cronica cercetări lor arheologice din România - campania 2004 

menees en 1 997-1 999 par Sabin Adrian Luca, Cristian Roman et 
Dragoş Diaconescu; elles sont conservees 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 78 pieces; les auteurs des fouilles 
mentionnent aussi la decouverte dans le niveau appartenant â la 
culture Wietenberg des deux coquilles de Dentalium sp. dont 
n'ont ete malheureusement disponibles pour l'examen directe. 
Le Repertoire offre les dates concernant les indicatifs et les 
types des objets, leur marquage et les planches 
correspondantes. Chaque objet est individualise par un indicatif 
obtenu en combinant: la sigle du site, le numere du niveau de 
provenance et le numere d'ordre dans la liste des artefacts de 
chaque culture: CRC/1 = culture Starcevo-Criş; CRC/11 = culture 
Turdaş; CRC/1 1 1  = culture Petreşti; CRC/IV = culture Tiszapolgar; 
CRCIVI = culture Coţofeni; CRCIVII = culture Wietenberg; 
exemples: CRC/1 3; CRC/IV 4 etc. L'etude technique decrit les 
etapes du debitage, du fayonnage, les traces d'utilisation -
decelees â l'ooil nu et â binoculaire. 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/IV 6) et les temoignes d'extraction des bandes 
ou baguettes en compacta de bois de cert. La typologie est 
dominee par les pointes diverses (N = 36); la plupart sont des 
pointes sur metapodes d'ovicaprins et sur andouillers de cert. 
Parmi les types deceles en premiere pour !'industrie osseuse 
prehistorique de Roumanie â l'occasion de cette etude on 
retient: 1 A21 (pointe sur eclat diaphysaire d'os long fa9onne â la 
partie distale et proximale; culture Starcevo-Criş), 1 A22 (pointe 
sur andouiller/poignard; culture Turdaş); 1 A23 (pointe sur fibula), 

. 1 A24 (pointe sur segment de mandibule); 1 A2.5 (pointe sur tibia 
proximale, toutes les trois appartenant â la culture Tiszapolgar); 1 
F1 1 (petite cuiller-spatule rectangulaire ayant les extremites 
convexes, culture Starcevo-Criş); 1 G9 (pointe/biseau sur 
andouiller pertore, culture Coţofeni). Le plus remarquable reste, 
sans nul doute, la grande pointe sur segment de mandibule de 
bovines. On note aussi les vestiges d'extraction des bandes 
minces ou baguettes en compacta de bois de cert par double 
rainurage (baguettes et segment d'axe portant des traces 
specifiques - culture Stareevo-Criş). Parmi les pieces rares on 
compte un cuiller-spatule entier en os ( 1  F3 b2) conserve dans 
des conditions exceptionnelles et un fragment de bracelet sur 
· coquille de Spondylus sp., appartenant a la culture Starcevo
Criş. La morphometrie mis en evidence un seul groupe 
typologique significatif, celui des pointes (1 A), dans laquelle on 
peut decele la predominance des pointes petites (5 1 -1 00 mm) et 
de longueur moyenne (1 0 1 - 150 mm). L'etape technique du 
debitage fait appel â l'outillage en pierre taille ou poli et atteste 
l'application des solutions techniques simples, comme la 
percussion directe et fracturation par flexion; le fendage; 
l'entaillage; sciage longitudinala. Le rainurage des deux cotes 
semble etre la solution preferee du debitage des metapodes 
d'ovicaprins dans les cultures Starcevo-Criş, Turdaş et 
Tiszapolgar. Toute â la lois, cettes solutions techniques se 
combinent dans des schema complexes (ayant deux-trois 
composantes) avec d'autres procedees, comme l'abrasion en 
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surtace (debitage par usure en surtace). L'impact probable de 
l'utilisation des outils metalliques (hache ou couteau en cuivre et 
en bronze) pour achever le debitage est envisageable dans le 
cas des cultures Coţofeni et Wietenberg. Dans l'etape du 
faQonnage et de finition on a applique des procedees plus 
diversifies que pour le debitage: l'abrasion multidirectionnelle 
domine, tandis que la pertoration (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 Coţofeni, une 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 frequent; mais dans ce point 
de vue il faut tenir compte aussi des situations de brulure par 
accident. Les traces d'util isation decelees sant: extremites 
distales (actives) fortement lustrees et emoussees (pointes, 
cuillers-spatules; ces derniers presentent frequemment des 
facettes d'abrasion superposees, bien marquees); fracturation 
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 bois de cert). Dans un cas (piece 
CRC/1 1 1  1 ,  pointe sur metapode d'ovicaprins) le reamenagement 
de la partie distale apres la fracturation semble âtre probable. En 
ce qui concerne le râie fonctionnel des objets etudies et 
l'insertion de I'IMDA dans la paleoeconomie de l'epoque, on 
peut conclure, hypothetiquement, que les pointes diverses ont 
servi a pertorer du cuir ou des materiaux textiles, 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 ele 
utilises pour consomme les bouilles de cereales. La pointe 
pertoree de type 1 G9 semble etre utilisee comme P,artie active 
emmanchee d'une arme. Quelques andouillers ont ele detaches 
de l'axe en vue de l'utilisation comme maMre premiere. La 
parure est exceptionnellement representee par deux canines de 
chien pertorees et un fragment de bracelet sur coquille de 
Spondylus sp. Le râie fonctionnel des ebauches en bois de cert 
(bandes minces) reste a etre precise. L'etude beneficie des 
dates sur le contexte de la decouverte des objets (complexes 
comme le logement de la cultura Starcevo-Criş; la sepulture no. 
1 de la culture Wietenberg) et des dates de la diagnose 
archeozoologique (voir le chapitre signe par le dr. Georgeta El 
Susi dans ce volume) sur le materiei des toutes les niveaux du 
site, ce qui offre des indices sur la fabrication des artefacts sur 
place el surtout sur l'occupation saisonniere et permanente du 
site. Les conclusions de l'etude sant limitees de quelque sorte 
par les effectifs relativement reduits. Les artefacts en matieres 
dures animales de Cerişor - "Grotte de Cauce" ont permis 
d'appliquer en premiere le protocole d'analyse integrale â des 
materiaux de Roumanie datent au Neolithique recent, a la 
periode de transition â I'Âge du bronze et â I'Âge du bronze 
recent. Cette approche en biais diachronique pendant plusieurs 
âges de la Prehistoire a permis de mettre en lumiere des types 
rarement attestes jusqu'a maintenant dans I'IMDA prehistorique 
du pays (plusieurs pointes, une cuiller-spatule, vestiges 
d'extraction des bandes ou baguettes en compacta de bois de 
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cert par double rainurage) et de deceler l'utilisation combinee 
des plusieurs solutions technique de fabrication. Toute a la fois, 
on a pu envisager le deroulement hypothetique de quelques 
activites domestiques routinieres dans une habitation en grotte 
pendant des occupations saisonnieres ou permanentes. 

72. Cetea, corn. Galda, jud. Alba 
Punct: La Pietri 
Cod sit: 4393. O 1 
Colectiv: Vasile Moga - responsabil , Cristinel Plantos 
(MNUAI), Cristian 1. Popa (Univ. Alba Iulia) 

Localitatea Cetea se află situată la 20 km N de municipiul 
Alba Iulia, fiind un sat de munte cu vatra dezvoltată de-a lungul 
cursului superior al Văii Cetea. Locul numit La Pietri cuprinde trei 
formaţiuni calcaroase învecinate, ce domină, începând cu locul 
numit Băile Romane (La Cascadă) in aval, malul stâng al Văii 
Cetea. 

Siturile arheologice din această zonă sunt cunoscute şi 
semnalate încă de la mijlocul sec. al XIX-lea, pasionaţi de 
antichităţi, precum J. F. Neigebauer, K. Torma strângând o serie 
de materiale arheologice păstrate in diferite colecţii. Cele dintăi 
săpături La Pietri vor fi realizate de către K. Herepey, in jurul 
anului 1 900, care va intreprinde cercetări in necropola tumulară 
de la începutul epocii bronzului din locul numit Picuiata. 
Săpăturile vor fi reluate în anul 1 943 de către fraţii Dumitru şi Ion 
Berciu, care vor efectua sondaje pe cele trei pietre de la Măruiţa, 
Picuiata şi Boian, în paralel cu investigarea altor puncte din 
hotarul satului. Alte sondări ale punctelor menţionate vor fi 
realizate în anul 1 985, de către 1. Glodariu şi Vasile Moga. Cu 
prilejul cercetărilor amintite au apărut vestigii atribuite culturilor 
Petreşti, Coţofeni, bronzului timpuriu, culturii Wietenberg, primei 
epoci a fierului, dacice, romane şi medievale timpurii. 

Actualmente, zonele ce conservă depuneri arheologice din 
preajma celor trei vârfuri calcaroase sunt supuse unei puternice 
eroziuni naturale, cât şi unor intervenţii antropice (realizarea unor 
drumuri pentru atelaje sau maşini, braconări), situaţie ce impune 
cercetarea cât mai grabnică a sectoarelor afectate. 

Săpăturile arheologice s-au concentrat în trei puncte 
distincte din cadrul complexului arheologic Cetea La Pietri şi 
anume: Picuiata, /erboasa şi Măriuţa. 

La marginea de N a aşezării preistorice şi dacice de la 
Picuiata amenajările repetate ale drumului au dus la distrugerea 
unei necropole tumulare, ale cărei urme se mai disting pe teren. 
De altfel, de aici este cunoscut un mormânt Wietenberg de 
incineraţie, apărut în mantaua unuia dintre tumuli . 

Cercetările din acest an au vizat o construcţie funerară ce 
părea mai puţin afectată de lucrările amintite, pietre din mantaua 
tumulului, alături de material ceramic preistoric, fiind scurse în 
drumul actual. S-a trecut, prin urmare, la decopertarea stratului 
vegetal, care acoperea mantaua din piatră de calcar locală, 
bolovani de râu şi gresii, realizată pe întreaga suprafaţa a 
amenajării funerare. Au putut fi delimitate, astfel dimensiunile 
tumulului (notat de noi cu Tl/2004, ce avea un diametru de cea. 
1 5  m, cu o înăltime maximă de 1 ,2 m. 

În toate cele patru cadrane, între pietrele mantalei au apărut, 
dispersate pe întreaga suprafaţă, fragmente de oase umane. Au 
putut fi identificate doar trei cazuri în care oasele păstrau o 
poziţie anatomică relativă. Într-un caz, în cadranul S-E, au fost 
aflate pa�i din scheletul unui copil (M1 ) depus, probabil, in 
poziţie chircită în mantaua tumulului , lipsit de inventar funerar. 
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Alte două aglomerări de oase umane, fără a se putea preciza 
tipul de înmormântare au apărut de o parte şi alta a martorului 
orientat pe direcţia V. Materialul arheologic recoltat din manta 
constă dintr-o cantitate apreciabilă de ceramică apa�inând 
culturii Coţofeni, şi rare fragmente ce pot fi atribuite bronzului 
timpuriu, culturii Wietenberg şi epocii dacice. Probabil legate de 
aceste din urmă materiale ar putea fi trei obiecte lucrate din fier. 
În cadranul de NV, la -0,6 m a apărut, sub mantaua tumulului 
urma unei vetre, alături de care s-au găsit fragmente ceramice 
Coţofeni, două piese de obsidian, urme de cărbune şi chirpici. 

Situaţia stratigrafică surprinsă in cazul T1 de la Picuiata ne 
indică, cu destulă claritate, ridicarea construcţiei funerare în 
bronzul timpuriu, peste o locuire din faza finală a culturii 
Coţofeni. Acest lucru este sugerat de vatra amintită, ca şi de 
nivelul de călcare Coţofeni surprins indeosebi in cadranul de S
E, compus din ceramică, obiecte de lut ars sau piatră şi material 
osteologie. 

Cercetările vor trebui continuata, in vederea dezvelirii 
propriu-zise a tumulului, care să permită datarea sa mai precisă. 
lerboasa 

Periegheze întreprinse in zona invecinată locului numit La 
Pietri a dus la identificarea unei amenajări cu aspect tumular, pe 
platoul numit lerboasa, situată între Pârâul Lupului şi Pârâul 
Medrii. Această construcţie era braconată până in zona sa 
centrală, putându-se observa la partea superioară urma unei 
mantale din piatră. Zona braconată a fost taluzată, 
neidentificându-se însă materiale arheologice. În imediata 
apropiere a construcţiei amintite se observa pe teren o altă 
movilă cu diametru! de cea. 5 m, care a fost dezvelită integral. 
Adosate acestei construcţii erau două mici cercuri de piatră, pe 
latura de est. 

Măriuţa se constituie dintr-o stâncă calcaroasă, despicată in 
două de pârâul Cetii, ce formează aici o cascadă, de unde 
derivă şi numele de "Băile romane sau "La Băi". Stânca a fost, 
probabil, amenajată în antichitate, mărturie fiind terasele şi 
urmele de trepte ce se pot observa şi astăzi. Locuirea de aici s-a 
concentrat pe versantul nordic al acesteia. S-a constatat 
existenţa unor urme evidente de braconaj arheologic dar şi 
alunecări de teren ce au dislocat in unele locuri nivelurile de 
depunere arheologică. Pentru clarificarea caracterului locuirii de 
aici dar şi a stratigrafiei generale s-au trasat, pornind de la limita 
nordică a stâncii, două secţiuni magistrală, notate SI ( 1 5x2 m) şi 
Sll ( 12x2 m), fiind despă�ite de un martor de 0,5 m. Acestea 
sunt dispuse una în prelungirea celeilalte având orientarea SSE
NNV. Cercetările din SI au dus la surprinderea pa�ială a unei 
locuinţe dacice ce a relevat un interesant material arheologic. 
(Suprafaţa cercetată: 80 m2) 
Picuiata 

În toate cele patru cadrane, ale tumulului cercetat, între 
pietrele mantalei au apărut, dispersate pe intreaga suprafaţă, 
fragmente de oase umane. Au putut fi identificate doar trei cazuri 
în care oasele păstrau o poziţie anatomică relativă. Într-un caz, în 
cadranul S-E, au fost aflate pa�i din scheletul unui copil (M1) 
depus, probabil, în poziţie chircită in mantaua tumulului, lipsit de 
inventar funerar. Alte două aglomerări de oase umane, fără a se 
putea preciza tipul de înmormântare au apărut de o parte şi alta a 
martorului orientat pe direcţia V. 

Materialul arheologic recoltat din manta constă dintr-o 
cantitate apreciabilă de ceramică apa�inând culturii Coţofeni, şi 
rare fragmente ce pot fi atribuite bronzului timpuriu, culturii 
Wietenberg şi epocii dacice. Probabil legate de aceste din urmă 
materiale ar putea fi trei obiecte lucrate din fier. în cadranul de 
N-V, la -0,6 m a apărut, sub mantaua tumulului urma unei vetre, 
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alături de care s-au găsit fragmente ceramice Coţofeni, două 
piese de obsidian, urme de cărbune şi chirpici. Situaţia 
stratigrafică surprinsă in cazul T.1 de la Picuiata ne indică, cu 
destulă claritate, ridicarea construcţiei funerare in bronzul 
timpuriu, peste o locuire din faza finală a culturii Coţofeni. Acest 
lucru este sugerat de vatra amintită, ca şi de nivelul de călcare 
Coţofeni surprins indeosebi in cadranul de S-E, compus din 
ceramică, obiecte de lut ars sau piatră şi material osteologie. 

Cercetările vor trebui continuata, în vederea dezvelirii 
propriu-zise a tumulului, care să permită datarea sa mai precisă. 
lerboasa 

in urma dezvelirii integrale a movilei mai sus menţionate s-a 
conturat un ring de piatră, cu diametru! de 2,2 m care în zona 
centrală se adâncea până la -1 m, în care au fost identificate 
doar trei fragmente ceramice specifice bronzului timpuriu. 
Adosate acestei constructii erau două mici cercuri de piatră, pe 
latura de E, lipsite de ma'terial arheologic. Precizăm insa că pe 
toată suprafaţa construcţiei, pe nivelul de amenajare au apărut 
foarte multe urme de cărbune. Destinaţia acestei construcţii, 
cercetată pa�ial, rămâne neclară. Deşi prezintă un aspect 
tumular, în cadrul acesteia nu au fost descoperite resturi de oase 
inhumate sau incinerate. Probabil reprezintă o construcţie cu o 
altă destinaţie, databilă in perioada timpurie a epocii bronzului 
pentru care, în prezent ne lipsesc analogii. Este necesară o 
abordare, pe viitor, a intregului complex, in vederea precizării 
exacte a destinaţiei acestui obiectiv. 
Măriuta 

C�rcetările din S. l au dus la surprinderecr pa�ială a unei 
locuinte dacice ce a relevat un interesant material arheologic. 
Alături de ceramica specifică epocii, inclusiv pictată, au fost 
scoase la iveală două monede republicane de argint, una emisă 
de L. M. Censorinus iar cealaltă de M. Antonius, M. Barbatius 
Philippus, Octavianus. Tot din lumea romană menţionăm şi un 
ataş de situlă alături de câteva fragmente de la un vas de bronz. 
Alături de aceste descoperiri mai amintim, tot din cadrul acestui 
complex, trei fibule din bronz, piese din fier, zgură, un 
pandantiv(?) din piatră, fusaiole etc. A fost surprinsă, pa�ial şi o 
vatră de lut făţuită, nivel pe care s-a şi oprit săpătura din acest 
an. Materialele descoperite se încadrează pe parcursul sec. 1 a. 
Chr-1 p. Chr. Din punct de vedere stratigrafic, se poate spune, cu 
rezerva că sterilul nu a fost atins pe toată suprafaţa secţiunii în 
discuţie, că imediat sub stratul vegetal se află un nivel de 
scursură cu materiale arheologice din diferite epoci amestecate. 
Sub acesta, in cadrul carourilor 1 -4 se află nivelul de dărâmătură 
al constructiei dacice de aici. in carourile 5-8, imediat sub stratul 
vegetal, apÎue nivelul de scursură, iar sub acesta sterilul. in ceea 
ce priveşte rezultatele din Sl l ,  acestea au pus in evidenţă 
existenţa nivelului de scursură de pe versant, in care au apărut 
amestecate materiale apa�inând bronzului mijlociu şi Latene-ului 
târziu, sub acesta aflându-se sterilul arheologic. 

Descoperirile deosebite din această campanie, necesitatea 
dezvelirii integrale a complexului prezentat, observaţiile de pe 
teren ce ne sugerează existenţa aici a unui interesant centru de 
locuire, aflat nu foarte departe de Piatra Craivii, fac necesară 
continuarea într-o formă extinsă a cercetărilor de aici. 

in cursul anului 2005 se află in vedere realizarea ridicării 
topografice a sitului de aici pentru ca din anul 2006 cercetările de 
aici să aibă caracter sistematic. 

Resume 
�e 1 2  et 1 4  juillet 2004 on a efectuee des recherches 
archeologique de sauvatage a Cetea, dans le point .La Pietri". 
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Le sit est afectee par le facteur d'erozion natural et aussi par le 
braconage archeologique. 

Les excavations ont ete concentra en trois points distincts: 
- Măriuta - on a decouvert des materiales apartenant a bronze 
ancien,

' 
la culture Wietenberg, a l'epoque dacique (un complex 

datee dans les siecles 1 a. Chr-1 p. Chr) et a la periode 
medievale ancienne. 
- Picuiata - on recherches partiallement un turnul apartenant du 
bronze ancien qui ete amenaja sur une etablissement Coţofeni 
I I I .  
- lerboasa - on a cercetee un complex ritual apartenant, 
probablement, du bronze ancien. 

73. Cheia, corn. Târguşor, jud. Constanţa 
Punct: Vatra satului 
Cod sit: 630 18. 02 
Colectiv: Valentina Voinea - responsabil, Cătălin 
Dobrinescu (MINAC), Valentin Radu, Adrian Bălăşescu 
(MNIR - CNCP), Tiberiu Potârniche, Delia Drăghicescu, 
George Neagu, Florin Rusu, Andrei Heroiu, Marina Vâlcu, 
Marian Vâlcu (studenţi UO Constanţa) 

Aşezarea, cu un sigur nivel de locuire, este situată in vatra 
satului Cheia, pe un mic promontoriu, la aprox. 500 m N de 
pârâul Casimcea şi 700 m NE de Peştera La Izvor. La marginea 
de NV a aşezării , intr-o zonă puternic afectată de lucrări 
agricole, se poate observa un turnul aplatizat. 

Obiectivele cercetării: 
- cercetarea locuinţei neincendiate LI pe toată suprafaţa păstrată 
prin deschiderea secţiunii SE (identificată in secţiunea SCI 1 
2002); 
- prelevarea unor probe din zona menajeră a locuinţei LI şi din 
groapa menajeră C7 pentru analize interdisciplinare; 
- periegheză in microregiunea Cheia-Târguşor pentru 
identificarea resurselor naturale specifice zonei - depozite de 
silex, calcar, lutărie şi a locuirilor neo-eneolitice. 

in campania 2004 au fost deschise următoarele secţiuni :  
- SD (2x1 6 m) - orientare N-S, perpendiculară pe secţiunea S.C; 
- SE (3x9 m) - orientare V-E, paralelă cu profilul de N al secţiunii 
SC I ; 

in secţiunile deschise stratigrafia nu diferă mult de cea din 
campaniile anterioare: 
SD: 
-0-0,3 m - US3000 - nivel vegetal; 
-0,3-0,65 m - US.3025 - ultima secvenţă de locuire Hamangia 
I I I ;  
-0,65-0,7 m - US3027 - US3028 - US3029 ultimul nivel de 
călcare; 
-0,7-0,85 m - US3030 - prima secvenţă de locuire. 
S.E: 
-0-0,3 m - US3000 - nivel vegetal; 
-0,3-0,85 m - Locuinţa LI ,  carou riie 1 ,  2 (US3031 , 3033, 3034, 
3035); 
-0,3-0,7 m - nivelul exterior locuinţei LI (US3032). 
Locuinţa LI 

in secţiunea SE am continuat cercetarea locuinţei 
neincendiate LI, descoperită in campania anterioară (SC 1/2002). 
Partea superioară a nivelului de distrugere a fost in mare parte 
afectată de lucrări agricole, multe piese fiind antrenate în stratul 
vegetal (US3000). 
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Cea mai mare parte a inventarulu i arheologic din locuinţă a 
fost concentrată în ultimul nivel ocupaţional (US.3031 ) foarte 
multe microlite de silex, lame, gratoare, nuclee, vârfuri de os, 
corn, fragmente ceramice. Direct peste ultimul nivel ocupaţional 
s-au descoperit fragmente dintr-o vatră plăcuţe groase, puternic 
arse, iar în apropierea lor cenuşă şi cărbune. Nu s-au surprins 
amenajări interioare, ultima refacere a podelei fiind la dortr -0,25 
m adâncime. Grosimea podelei depăşeşte pe alocuri 0,3 m. 
Pentru amenajarea şi refacerea podelei s-a folosit sediment 
argilos omogen, fără impurităţi. in carou! 1 ,  unde podeaua s-a 
conservat mai bine, au fost delimitate patru faze constructive. 
Complexe arheologice cercetate în secţiunea SD (2x1 6 m) 
Groapa C.7 

Singurul complex identificat până în prezent în secţiunea SD 
îl reprezintă o groapă menajeră C7, de formă aprox. circulară 
(diametru = 1 ,25 m), care taie ultimul nivel de călcare (US3027/-
0,71 m). În umplutura gropii (US3026-0,71 /1 , 1 25 m) au fost 
descoperite numeroase oase de animale (mai ales bovine), 
piese de silex (microlite) şi fragmente ceramice. 

Obiectivele cercetării viitoare: 
-extinderea suprafeţei cercetate pentru surprinderea în 
suprafaţă a structurii de locuire SL 1 (locuinţă şi anexe), studiată 
pa�ial în campaniile anterioare (SC 1/2002 şi SE/2004); 
- prelevarea sedimetului din zona menajeră corespunzătoare SL 
1 pentru realizarea analizelor de micro/macro faună; 
- realizarea unor prospecţiuni în zona tumulului situat la NV de 
aşezare pentru identificarea necropolei; 
- identificarea altor locuiri Hamangia în zona Grădina - Cheia
Târguşor. 
Planşa 10. 

Fauna de la Cheia 
Adrian Bălăşescu, Valentin Radu 

Cercetările arheologice de la Cheia Uud. Constanţa) au dus 
la prelevarea, până în prezent, a 2727 de resturi faunistice dintre 
care cele mai predominante sunt cele de mamifere care 
reprezintă 98;7%. Dintre acestea s-au determinat până la nivel 
specific 1 444 de resturi. 

Alte clase de animale (1 ,3%) descoperite la Cheia sunt: 
Bivalvia (scoici), Pisces (peşti), Reptilia (reptile) şi Aves (păsări). 
Remarcăm prezenţa somnului (Silurus glanis) de mari 
dimensiuni la Cheia, staţiune situată la câţiva km. depărtare de 
lacul Taşaul, singurul din zonă care ar fi putut adăposti peşti de 
mari dimensiuni. Prezenţa acestuia s-ar putea explica numai 
dacă presupunem că locuitori aşezării realizau expediţii de 
pescuit sau existau pescari care să locuiască doar pe perioada 
estivală pe malul lacului sau cel mai probabil prin intermediul 
schimburilor cu locuitorii aşezărilor riverane. 

Lista speciilor de mamifere identificate este destul de lungă 
şi ea numără atât specii domestice (Bos taurus, Ovis aries, 
Capra hircus, Canis familiaris) , cât şi sălbatice ( Vulpes vulpes, 
Martes martes, Lynx lynx, Equus hydruntinus, Equus sp.- talie 
mică, Sus serata, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Bos 
primigenius, Lepus europaeus). 

Mamiferele domestice sunt majoritare ca număr de resturi 
(NR) - 94,25% şi număr minim de indivizi (NMI) - 72,73 %. În 
cadrul activităţii de creştere a animalelor, exploatarea cornutelor 
mari şi mici joacă un rol important dacă avem în vedere 
procentajele deţinute de acestea. Astfel vita domestică 
reprezintă 51 ,6% ca NR şi 29,5% ca NMI, iar ovicaprinele 42,3 
% ca NR şi 39,8% ca NMI .  Vârstele de sacrificare la bovinele 
domestice ne arată că acestea erau exploatate mai ales pentru 
produsele lor secundare (lapte) şi secundar pentru carne, iar 

1 22 

ovicaprinele erau utilizate mai ales pentru carne şi secundar 
pentru produsele lor secundare (lapte şi posibil lână). 

Porcul domestic (Sus domesticus) este absent în cadrul 
spectrului faunistic de la Cheia. Acest lucru nu trebuie să ne 
surprindă, deoarece suinele domestice sunt slab reprezentate în 
cadrul aşezărilor Hamangia. O explicaţie ar ţine de faptul , că în 
general, suinele domestice sunt considerate ca un semn al 
gradului de sedentarizare al populaţiilor preistorice. in aceste 
condiţii ne punem întrebarea dacă absenţa şi prezenţa lor în 
procentaje reduse nu ar putea fi pusă pe seama unor populaţii 
cu o mai mare mobilitate, dacă avem în vedere şi procentajele 
crescute ale cornutelor domestice mari şi mici descoperite în 
diferite aşezări. 

Mamiferele sălbatice sunt slab reprezentate ca NR şi NMI 
ceea ce certifică că vânătoarea a avut un rol secundar în 
paleoeconomia animalieră, ea suplimentând şi completând 
rezervele de hrană. Cele mai vânate animale sunt bourul (1 ,45% 
NR şi 4,55% NMI) , cerbul (1 ,32% NR şi 4,55% NMI) , equideele 
(0,76% NR şi 4,55% NMI) şi mistreţul (0,55% şi 2,27% NMI) .  
După cum se observă sunt animale de talie mare şi medie, a 
căror vânătoare implica o serie de riscuri care, însă, erau 
compensate de cantitatea mare de carne, piei, oase, coarne 
care se obţinea. 

La Cheia, în afara unei falange întreagă care considerăm că 
apa�ine cu siguranţă lui Equus hydruntinus s-au mai identificat 
şi alte piese fragmentate din vechime care apa�in unui equideu 
de talie mică: un corp mandibular, primul molar inferior de lapte, 
un axis, un radius, două coxale, trei tibii (două fragmente 
proximale şi unul distal) şi un calcaneu. Datele biometrice ale 
acestor piese arată clar faptul că specia este de talie mică şi 
extrem de gracilă, ea apropiindu-se de dimensiunile lui Equus 
hydruntinus descoperit la Durankulak. În acest moment al 
studiului nu putem spune cărei specii apa�in cu precizie 
fragmentele osoase identificate menţionate mai sus. Sperăm ca 
viitoarele cercetări de la Cheia, să ne furnizeze noi fragmente 
osoase, inclusiv dentare, care să caracterizeze mai bine specia. 
Dinţii sunt consideraţi în general elementul anatomic cel mai bun 
pentru determinarea specifică a diferitelor specii de ecvidee. Din 
păcate, singurul fragment (primul molar inferior de lapte) avut la 
dispoziţie este extrem de graei!, iar desenul suprafeţei de 
masticaţie nu este extrem de reliefat pentru a putea spune cu 
precizie specia. 

Staţiunea de la Cheia poate fi comparată, din punct de 
vedere arheozoologic, cu alte două staţiuni Hamangia, cea de la 
Techirghiol şi cea de la Durankulak, care prezintă şi 
eşantioanele faunistice cele mai bine reprezentate din punct de 
vedete numeric. Aceste aşezări, care chiar dacă sunt situate în 
medii geografice d iferite, prima în Dobrogea centrală, în 
interiorul provinciei, iar celelalte două, în apropierea litoralului 
Mării Negre, au acelaşi tip de paleoeconomie. Astfel , cornutele 
mari şi mici deţin procentaje aproape egale (ca NR), cu un plus 
pentru bovine la Cheia şi Techirghiol şi cu un plus pentru 
ovicaprine la Durankulak; suinele sunt reduse ca număr, chiar 
absente la Cheia; vânătoarea joacă un rol secundar. 

Bibliografie 
Valentina Voinea, Cătălin Dobrinescu, Aşezarea Hamangia de la 
Cheia. Campaniile 2001 - 2002, Pontica 25-26, 2002-2003 
Adrian Bălăşescu, Valentin Radu, Studiul arheozoologic 
preliminar al materialului faunistic de la Cheia ljud. Constanţa), 
Pontica 25-26, 2002-2003 
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74. Chelmac, com. Conop, jud. Arad 
Punct: Cetate 
Cod sit: 10480.01 
Colectiv: Dumitru Ţeicu, Florin Mărginean (MBM Reşiţa) 

Localitatea Chelmac este situată pe malul sudic al Mureşului 
la cea. 1 5  km E de Lipova. Zona arheologică numită Cetate se 
află la 600 m NE de sat, unde se mai observă ziduri la suprafaţa 
solului. Aici , la Chelmac-Cetate, au fost localizate ruinele abaţiei 
Eperis atestată în izvoarele istorice la finele veacului al Xl i-lea. 
Investigaţiile de la Chei:Tiac, de la abaţia din veacul al Xl i-lea, se 
înscriu în cadrul temei de cercetare ,.Biserici şi mănăstiri 
medievale din Banaf condusă de dr. Dumitru Ţeicu şi cuprinsă 
în planul de muncă pe anul 2004 al MBM Reşiţa. 

Ruinele de la Chelmac se întind pe o suprafaţă de cea. 0,5 
ha. Ele sunt acoperite de vegetaţie abundentă formată din 
pâlcuri de copaci groşi, arbuşti, spini şi rugi. 

Istoriografia mai veche ori mai recentă din Banat a localizat 
la Chelmac, pe malul sudic al Mureşului, ruinele abaţiei catolice 
Eperies. Janos Karăcsony, înalt prelat catolic, cu foarte 
temeinice preocupări istorice în cel dintăi studiu consacrat 
mănăstirilor medievale bănăţene a localizat abaţia benedictină 
Eperies la N de Chelmac, spre malul Mureşulu j 1 .  Pornind de la 
informaţiile istorice sumare consemnate în actele din 1 1 77, 1 21 9  
şi 1 233 el susţinea că ,.putem stabili cu precizie că, lângă Mureş, 
între Bulci şi Lipova, a existat o aşezare cu numele Eperies, apoi 
o cetate documentele din 1 1 77 şi 1 233 ne dovedesc că renumita 
mănăstire Eperies era situată aici, la N de Chelmac, pe malul 
Mureşului unde şi astăzi se pot vedea nişte ruine, faptul că pe 
locul mănăstirii s-au ridicat apoi o cetate este natural şi normal"2. 
Demonstraţia istoricului maghiar a fost preluată mai apoi de 
istoriografia germană şi română din Banat. Koloman Juhasz, 
istoricul german, care a abordat istoria mănăstirilor catolice 
bănăţene publica chiar fotografii vechi cu ruinele de la Chelmac, 
pe care le-a identificat cu ruinele mănăstirii Eperies. Istoriografia 
română a adoptat o poziţie similară. 

Acestea au fost acumulările istoriografiei multiculturale 
bănăţene în ceea ce priveşte una din cele mai importante abaţii 
catolice medievale din Banat. Cercetările de arheologie 
medievală derulate cu susţinerea financiară germană au adus 
lămuriri şi nuanţări în această chestiune. S-a stabilit acum o 
topografie clară a monumentelor de arhitectură medievală 
ecleziastică şi de fortificaţie de la Chelmac. Zona plină de 
vegetaţie şi pădure, care a acoperit zidurile situate la N de satul 
Chelmac a fost curăţată, defrişată, pregătindu-se in acest fel 
cercetarea arheologică. Ruinele se întind pe o suprafaţă de 
aproape jumătate de hectar, aşezate pe malul unui braţ mort al 
Mureşului. Se distinge pe teren un zid lung, orientat E-V, care 
măsoară 40 m şi are o grosime de 3,2 m. Structural el este 
format dintr-un emplecton din piatră de carieră şi puţină 
cărămidă, iar feţele zidului erau realizate din piatră ecarisată. 
Înălţimea păstrată este variabilă, măsurând de la nivelul actual 
de călcare între 0,5 m şi 3 m înălţime. Se mai păstrează 
fragmente de zidărie masivă cu aceeaşi grosime de 3,2 m la V 
de acest zid lung. Ele au orientarea N-S şi se leagă de zidul 
lung. Atât la zidul vestic cât şi la cel orientat E-V au fost 
surprinse locuri de tragere pentru armament, pe direcţia E şi N ,  
care blocau în acest fel accesul pe culoarul Mureşului. S-au 
săpat două suprafeţe, notate in plan S1 şi S2, care măsurau 6/3 
şi o adâncime de -4 m. Sub grinzile incendiate s-a găsit material 
arheologic (ceramică, cercei de bronz) şi resturi menajere, ce pot 
fi încadrate în sec. XV-XVI I .  Cercetarea arheologică a 
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demonstrat în acest fel că ruinele de la nordul satului Chelmac 
apa�in unei fortificaţii medievale, s-a demolat un mit istoriografic 
preluat din istoriografia pozitivistă şi amplificat până în momentul 
actual. 

Cercetările de teren au identificat şi locaţia mănăstirii 
medievale Eperies. Ruinele acesteia se află în intravilanul 
Chelmacului, nu departe de intrarea in sat. O parte din acestea 
au fost acoperite de construcţii recente de case şi anexe 
gospodăreşti doar un spaţiu restrâns a rămas liber. Ele se 
identifică în grădina şi curtea caselor de la nr. 1 8-21 din 
Chelmac. 

Mănăstirea Eperies era situată la cea. 800 m S de vechiul 
curs al Mureşului din perioada medievală. Ea se poziţionează la 
1 50 m S de digul de apărare al Mureşului. Zidurile bisericii au 
fost ridicate numai din cărămidă arsă aşezată în cani. 
Monumentul are din punct de vedere al soluţiei constructive o 
analogie foarte apropiată cu mănăstirea Khemenche, din 
apropiere de lgriş. Stabilirea planului bisericii este greu de 
realizat în acest stadiu al cercetării atât datorită construcţiilor 
moderne cât şi proprietăţii private, pe care este amplasată. 

Note: 
1 .  Karăcsony, 1 905, p. 78 
2. Ibidem, p. 76-77 

75. Chişlaz, com. Chişlaz, jud. Bihor 
Punct: Lângă sat 
Cod sit: 28549.01 
Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Autostrada" 

Colectiv: Doina lgnat - responsabil, Ioan Crişan (MTC 
Oradea) 

Cercetările arheologice au fost determinate de proiectul de 
construire al Autostrăzii Transilvania. Ele s-au desfăşurat în 
două etape pe baza a două contracte ale MTC Oradea cu 
Compania Naţională de Drumuri şi Autostrăzi Naţionale. in prima 
etapă, de diagnostic, efectuată în luna ianuarie 2004, a fost 
identificat situl, iar în etapa a doua, care s-a derulat în lunile 
august-noiembrie a aceluiaşi an, situl a fost cercetat în vederea 
eliberării terenului de sarcină arheologică. 

Cercetările întreprinse în luna ianuarie în condiţiile în care 
suprafeţele de pe traseul viitoarei autostrăzi erau pa�ial 
acoperite de zăpadă au condus la descoperirea unor materiale 
pe baza cărora s-a presupus că în apropierea satului Chişlaz ar 
exista o aşezare neolitică similară aşezărilor de pe valea 
Barcăului . 

Cercetările sistematice întreprinse au constat din periegheze 
şi sandale practicate pe traseul autostrăzii între km 30+500-
34+000. In abordarea sitului nu s-a putut aplica cu sricteţe planul 
din proiectul de cercetare datorită unor condiţii obiective între 
care aceesul la teren şi culturile agricole aflate in faze diferite de 
vegetatie şi apoi de recoltare. 

int�e km 30+500 şi 31 +800 au fost cercetat un teren situat în 
apropierea satului Chişlaz pe un interfluviu cuprins între două văi 
puţin adânci, ambele afluenţi pe stânga a răului Barcău. Terenul 
este cunoscut şi sub numele de Sălaşul Banc. Au fost trasate 
următoarele secţiuni: S001 =20x1 ,5 m, S002 = 20x1 ,5 m, S003 
= 1 Ox1 ,5 m, S004 = 20x1 ,5 m, S005 = 1 Ox1 ,5 m, S006 = 20x1 ,5 
m, S007 = 20x1 ,5 m. in toate secţiunile straturile de sol au 
aceleaşi caracteristici: stratul vegetal prăfos de culoare galbenă 
gros de 0,45 m este urmat de un strat lutos de culoare galbenă 
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în grosime de cea O, 1 m. Sondele săpate in fiecare secţiune au 
atins adâncimea de -O,S m. Nu au fost identificate materiale 
arheologice. 

Între km 31 +SOO - 32+200 pe malul stâng al unui mic afluent 
al râului Barcău, la marginea satului au fost trasate secţiunile 
S 17  =10x1 ,5 m şi S 1S  = 17x1 ,5 m. În ambele secţiuni 
succesiunea stratigrafică este u rmătoarea: intre 0-0,3 m, strat 
vegetal gălbui-roşcat, intre -0,3-0,5 m strat negru-gălbui steril din 
punct de vedere arheologic. În secţiunea S17  intre m. 0-3 si S-1 O 
au fost practicate două sonde in care intre -0,6 -o,s m adâncime 
apare lutul steril din punct de vedere arheologic. 

Între km 32+200-32+700 au fost practicate secţiunile S01 = 
50x1 ,5 m, S02= 50x1 ,5 m, S03= 20x1 ,5 m, S04=25x1 ,5 m, SOS= 
50x1 ,5 m. în cele cinci secţiuni sub stratul vegetal gros de 0,3 m, 
gălbui prăfos, urma un strat gălbui-nisipos cu aspect de 
depunere aluvionară având grosimea de 0,3 m. În fiecare 
sectiune au fost efectuate sonde de control care au ajuns până 
la -1 ,5 m adâncime. Nici unul din straturi nu conţine depuneri 
arheologice. 

Între km 32+500 -32+700 la suprafaţa solului, pe po�iunile 
arate, au fost descoperite câteva fragmente ceramice atipice şi 
mici bulgări de chirpic. Pentru a verifica terenul au fost trasate 
sectiunile S06 = 20x1 ,5 m; S07 =25x1 ,5 m; SOS = 25x1 ,5 m şi 
soi A =  22x1 ,5 m. În sectiunile S06, S07, S07 A solul este steril 
din punct de vedere arhe�logic. Excepţie face SOS in care intre 
m. 1 2-14 şi 23-25, la -O,S m au fost descoperite sfărâmături de 
chirpic. Între -O,S-0,95 m adâncime stratul este steril din punct de 
vedere arheologic şi apare apa freatică. Cercetările perieghetice 
şi cele sistematice atestă faptul că in această zonă există o 
aşezare preistorică dar ea nu este situată pe suprafaţa destinată 
a fi ocupată de viitoarea autostradă. 

Între km 32+ 700 şi 33+ 1 00 au fost trasate următoarele 
sectiuni: S01 O = 20x1 ,5 m; S01 1 = 1 Ox1 ,5 m, S012 = 20x1 ,5 m, 
so1

'
2 A = 1 Ox1 ,5 m; S01 3  = 20x1 ,5 m, S01 4 = 1 Ox1 ,5 m, S01 5  = 

1 Ox1 ,5 m, S01 6  = 20 x 1 ,5 m. În secţiunile S01 O, S01 1 ,  S01 2, 
S012  A, S014, S01 5  şi S 16  solul este steril din punct de vedere 
arheologic. În S01 3  între m. 2-4, 6-S şi 1 6- 1 S la -0,35 m au fost 
descoperite câteva mici fragmente ceramice de factură 
preistorică şi altele lucrate la roată databile in sec. 1 1 1-IV, precum 
şi bulgări de chirpic. Materialele ceramice menţionate se 
plasează într-un strat de pământ negricios situat sub stratul 
vegetal între -0,35-0,55 m. Sub acest strat, până la -0,7 m, există 
un strat galben lutos la baza căruia apare lutu l .  Descoperirirle 
semnalate provin, desigur, din două aşezări diferite existente in 
zonă, dar care nu sunt amplasate pe traseul viitoarei autostrăzi. 
Acest fapt impune supravegherea lucrărilor de excavaţie de pe 
parcursul construirii autostrăzii între km 33+000 şi 33+1 00 m. 

Între km 33+100 ş i  34+000 au fost trasate următoarele 
sectiuni: S01 9 = 20x1 ,5 m; S020 = 26x1 ,5 m, S02"1 = 20x1 ,5 m, 
S022 = 30x1 ,5 m; S023 = 26x1 ,5 m, S024 = 20x1 ,5 m, S025 = 
1 Ox1 ,5 m, S026 = 20x1 ,5 m. Succesiunea stratigrafică este 
similară cu cea din sectorul prezentat anterior, dar fără depuneri 
arheologice. 

76. Chitila, corn. Chitila, jud. I lfov 
Punct: Fermă 
Cod sit: 179294.01 
Colectiv: Gheorghe Mănucu-Adameşteanu - responsabil, 
Vasile Boroneanţ (MMB), Cătălin Nicolae (MNIR), Irina 
Nicolae (ciMeC), Mihai Florea Cătălina Soloveanu (FIB), 
studentii :  Luciana Banu, Marian Dinu, Florin Cismaru, 
Monic� Nicolaescu, Robert Petrache, Andrei Stan, Andra 
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Samson, Costin Zamfir (F IB), Cristina Muja (Facultatea de 
Biologie - Univ. Bucureşti), Bogdan Drăghici, Bianca 
Drăghici (UNA Bucureşti) ,  Liviu Ghinea (Universitatea 
Media), Ionuţ Fronescu (masterand, Facultatea de 
Geologie - Univ. Bucureşti), Valentin Dumitraşcu (UV 
Târgovişte) Adina Boroneanţ (IAB)* 

Asezarea neo-eneolitică 
În anul 2004 s-au reluat săpăturile arheologice de la Chitila, 

punctul Fermă. Te/1-ul (mai precis ce a mai rămas din el) este 
situat pe malul drept al râului Colentina, în dreptul unei mici 
insuliţe aflată într-o buclă a acestuia, la aprox. 500 m spre NV de 
cantonul CFR de lângă linia ferată Bucureşti - Ploieşti. 

Cercetarea sitului a inceput in anui 1 9S2 şi a continuat până 
in anui 1 9S5 sub forma unor săpături de salvare conduse de dr. 
Vasile Boroneant. 

in anul 2002
' 
săpături le au fost reluate, de această dată sub 

formă sistematică, fără însă a mai atinge amploarea săpăturilor 
din anii 'SO. Lucrările din toţi aceşti ani s-au desfăşurat cu 
finanţarea (sau ca-finanţarea) Muzeului Municipiului Bucureşti. 
Menţionăm că in aceeaşi zonă, pe o suprafaţă având 
dimensiunile de aprox. 200x200 m au existat o aşezare Boian, 
un tel/ Gumelniţa, o aşezare Tei şi o necropolă medievală (toate 
punctele sunt menţionate in lista monumentelor istorice). 

Campania de săpături arheologice din aşezarea neo
eneolitică de la Chitila, punctul Fermă din anul 2004 s-a 
desfăşurat in două etape. 

Prima etapă (intre 21 .05-Q3.06.2004) a fost determinată de 
interventiile localnicilor asupra unuia din profilurile săpăturii din 
anii pre�edenţi, care au dus la prăbuşirea pa�ială a acestuia. în 
urma unei vizite la faţa locului am recuperat o serie de materiale 
arheologice (ceramică, unelte din silex), dar şi (mai multe) oase 
umane, care proveneau dintr-un mormânt. Revenind du�ă 
câteva zile, am observat că zona fusese din nou răscolită. In 
aceste conditii am decis deschiderea unei casete de 3x2 m 
pentru a salva mormântul distrus pa�ial de intervenţiile 
localnicilor. Groapa mormântului era de formă ovală. Mormântul 
apa�ine unui individ adult, cu scheletul în bună stare de 
conservare. Scheletul era orientat pe axa SV-NE. Poziţia 
scheletului era decubit dorsal, cu mâna dreaptă in zona 
abdominală, cu braţul stâng pe lângă corp având palma pe 
umărul stâng. în dreptul palmei drepte s-a găsit o monedă din 
argint, iar în regiunea sternului o mărgea din metal, probabil tot 
argint. 

Moneda este un aspru otoman emis în vremea sultanului 
Selim 1 1  (1 566-157 4), având greutatea de 0,36 g, datele ne-au 
fost furnizate de domnul Aurel Vâlcu - numismat la Institutul de 
Arheologie .Vasile Pârvan" - Bucureşti, căruia îi mulţumim şi pe 
această cale. Umplutura mormântului a fost cernută in totalitate 
la sita de 4 mm, nemaigăsindu-se însă alte materiale care să 
facă parte din inventarul funerar. Deoarece groapa mormântului 
a tăiat nivelele neo-eneolitice, din umplutură s-au recuperat o 
gamă variată de materiale - fragmente ceramice, piese din silex, 
o mărgea şi o statuetă din lut ars, toate specifice culturilor Boian 
şi Gumelniţa. Descoperirea acestui mormânt readuce în discuţie 
datarea mormintelor descoperite la începutul anilor 'SO de dl. 
Vasile Boroneant. 

A doua etapă (intre 1 3.09-04. 1  0.2004) a constat in săpătura 
propriu-zisă, activitate care s-a desfăşurat în condiţii precar�. 
datorită lipsei de personal şi a unei finanţări corespunzătoare. In 
aceste condiţii am renunţat la reluarea săpăturii d in anii 
precedenţi şi am decis efectuarea mai multor sondaje prin 
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casete de 2x2 m pentru a afla intinderea aşezării şi detalii privind 
stratigrafia. După o caroiere a zonei sitului au fost deschise întâi 
trei astfel de casete, la 8 m distanţă una de alta. Din păcate 
activitatea arheologică a fost întreruptă de mai multe ori de 
intervenţiile proprietarului terenului (de fapt noul proprietar, 
patronul unei agenţii imobiliare), care in final ne-a interzis 
�ccesul şi a astupat sondajele efectuate de noi cu pământ. 
Intreaga cantitate de sediment din cele trei sondaje a fost 
cernută la sita de 4 mm recuperându-se astfel o gamă variată de 
materiale arheologice, specifice culturilor Boian şi Gumelniţa. in 
cel de al treilea sondaj a apărut o vatră, pe care însă nu am mai 
apucat să o cercetăm. Tot din cel de al treilea sondaj au apărut 
şi mai multe fragmente de craniu uman. 

Şi anul acesta, ca şi anul trecut au fost făcute o serie de mici 
periegheze pe ambele maluri ale răului Coleniina, in aval fata de 
sit, ocazie cu care au fost recuperate mai multe materiale 
arheologice din două zone afectate de interventii umane cu 
mijloace mecanice, făcute fără aprobarea sau

' 
consultarea 

arheologilor. 
Din păcate nici anul acesta nu am reuşit să ne atingem 

obiectivele propuse, pentru anul următor singurul obiectiv fiind 
impiedicarea intervenţiilor neautorizate şi salvarea sitului de la 
distrugere. 

Materialele faunistice, antropologice şi litice, precum şi 
piesele din metal descoperite au fost încredinţate spre analiză 
specialiştilor provenind de la MNIR-CNCP, CCA Bucureşti şi 
IAB. Toate materialele descoperite se află la MMB. 

Note: 
*La săpături au participat şi elevii şcolii generale din comuna 
Chitila coordonaţi de profesorul de istorie Gheorghe Ghinea prin 
bunăvoinţa doamnei directoare Ştefania Duminică. 
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Andrei O. Soficaru, Nicuşor M. Sultana, Nicolae Miriţoiu, 
Expertiza antropologică a osemintelor umane descoperite la 
Chitila Fermă, in anul 2002, Bucureşti, Materiale de Istorie şi 
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E. Nicolae, E. Păunescu, Un tezaur din sec. al XVI-lea 
descoperit la Radu Vodă, comuna Izvoarele, judeţul Giurgiu, 
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Gh. t. Cantacuzino, Unele probleme istorice privind aşezările 
medievale muntene in lumina cercetărilor arheologice de la 
Cernica, SCIV 1 4, 1 963, 2, p. 361 -387. 

Abstract: 
The 2004 archaeological excavations at Chitila-Fermă 

consisted in two small campaigns, the first one being a rescue 
excavation. In the first campaign a medieval grave was 
excavated, dating from the 1 61h century. In the grave a Ottoman 
cain was discovered, analized by Aurel Vâcu. In the second 
campaign three small test pits were opened in order to determine 
the extent of the settlement and to tind more regarding the 
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stratigraphy. Unfortunately the excavations were brutally 
interrupted by the intervention of the land's owner which 
restricted aur access and destroyed the test pits. 

Analiza monedei 
Aurel Vâlcu (IAB) 

in urma cercetărilor întreprinse in anul 2004 in zona aşezării 
neo-eneolitice de la Chitila, punctul Fermă, intr-un mormânt a 
fost descoperită o monedă din argint cu o greutate de 0,36 g, 
foarte uzată şi prezentând o perforaţie. După eliminarea 
depunerilor, moneda s-a dovedit a fi un aspru otoman cu avers 
de tip Aa1 emis în numele sultanului Selim 11 (1 566-1 574). 
Ţinând cont de faptul că asprii de la Selim 1 1 au circulat in Ţara 
Românească până la sfârşitul sec. al XVI-lea, aşa cum se poate 
observa din structura tezaurului monetar găsit la Radu Vodă, 
jud. Giurgiu2 mormântul ar putea fi data! in această perioadă. 
Până in prezent, in preajma Bucureştiului a mai fost descoperită, 
ca urmare a cercetărilor din anii 1 960-1 962, la Cernica, sat 
Căldăraru, mănăstirea lezărul o singură monedă, un şahi de la 
Selim 1 13. 

Note: 
1 .  E. Nicolae, E. Păunescu, Un tezaur din sec. al XVI-/ea 
descoperit la Radu Vodă, comuna Izvoarele, judeţul Giurgiu, 
SCN 1 0  (1 993), 1 996, p. 1 1 7, fig. 4) 
2. E. Nicolae, E .  Păunescu, op.cit. , p. 1 09-1 35) 
3. Gh. 1. Cantacuzino, Unele probleme istorice privind aşezările 
medievale muntene in lumina cercetărilor arheologice de la 
Cernica, SCIV 14, 1 963, 2, p. 361 -387. 

Asezarea de sec. I I -V p. Chr 
Situl de sec. I I-V p. Chr este aşezat pe un ostrov, care se 

află intre un braţ colmatat al răului Colentina şi malul drept al 
răului, la 500 m spre SV faţă de aşezarea neo-eneolitică. 

in campaniile din acest an s-a continuat lucrul în partea de N 
a sitului in secţiunile I I I  şi IV, care au fost prelungite spre S. De 
asemenea a fost deschisă o nouă secţiune, S.V, pentru 
identificarea de noi locuinţe. A fost recuperată o însemnată 
cantitate de ceramică, lucrată cu mâna sau la roată de 
provenienţă locală. Pe lângă ceramică, ca urmare a cernerii 
sedimentului, au fost recuperate numeroase piese din metal 
(fier, bronz, argint), confirmând încă o dată existenţa in această 
zonă a unei populaţii specializate in reducerea minereului şi 
prelucrarea metalelor. Numeroasele piese din fier din gama 
tipologică a cuielor, piroanelor şi scoabelor, precum şi l ipsa unor 
elemente de arhitectură a caselor (pereţi, resturi de acoperiş, 
fundaţii) ne conduc spre ideea existenţei unor locuinţe din lemn, 
idee întărită şi de situarea aşezării pe un ostrov. Au fost 
descoperite şi noi piese din os cu diferite semne gravate cu o 
piesă din metal cu vârf unghiular. 

Din stratul de amestec de la suprafaţă au rezultat şi câteva 
fragmente ceramice incizate şi imprimate cu motive în S sau cu 
şiruri de impunsături succesive, specifice culturii Tei din epoca 
bronzului . 

Toate artefactele descoperite se înscriu din punct de vedere 
tipologie in gama materialelor de sec. I I-V din spaţiul carpato
danubian. 

Materialele descoperite se afiă la MMB şi sunt in curs de 
prelucrare şi studiu . 

Bibliografie: 
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Vasile Boroneanţ, Chitila-Fermă. Studiu Monografie. 1. Istoricul 
cercetărilor, Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie 14, 
2000, p. 49-54. 
Vasile Boroneant, Cercetările arheologice de la Chitila Fermă din 
anul 2001. Date

' 
preliminare şi stratigrafia, Bucureşti. Mate9ale 

de Istorie şi Muzeografie 1 6, 2002, p. 3-39. 
Vasile Boroneanţ, Câteva oseminte de cal ornamentate 
descoperite la Chitila-Fermă, Bucureşti. Materiale de Istorie şi 
Muzeografie 17 ,  2003, p. 1 1 -26. 

Abstract: 
This year excavations continued in the sections I I I  and IV. A 

new section, S.V, was opened in order to tind new houses. The 
2nd.5111 centuries settlement produced more iron tools and 
weapons, fragments of bronze buckles and a large quantity of 
ceramics. 

Among other very important things recovered worth a special 
mention a new series of engraved bones. The engravings look 
like a form of writing. 

n. Ciocadia, corn. Bengeşti-Ciocadia, jud. Gorj 
Punct: Codrişoare 
Cod sft: 7891 7.01 
Colectiv: Vasile Marinoiu - responsabil, Dumitru Hortopan 
(MJ Gorj) 

Campania de cercetări arheologice realizată în anul 2004 la 
Ciocadia Codrişoare s-a desfăşurat în perioada 1 6-30 august, 
având ca obiectiv principal descoperirea şi investigarea unor 
elemente noi care să precizeze destinaţia sitului . 

Ca şi în ani i precedenţi cercetările au fost îngreunate de 
faptul că punctul Codrişoare este situat pe proprietăţile private 
ale cetăţenilor din satul Ciocadia, care nu au fost întotdeauna 
înţelegători în legătură cu demersul nostru ştiinţific. Această 
realitate a avut drept rezultat deschiderea secţiunilor din anul 
2004 pe altă proprietate decât cele din campaniile precedente 1 • 

Au fost trasate o secţiune S1 /2004 cu dimensiunile de 14x2 
m şi o casetă C1 /2004 de 4x2 m. 

Secţiunea 81 /2004 a fost trasată pe direcţia N-S la 5 m NE 
de 81 /2003. Încă de la înlăturarea stratului vegetal au ieşit la 
iveală fragmente de cărămizi, ţigle ş i  de vase ceramice lucrate 
cu mâna sau la roată, precum şi un fragment de bronz. 

Dacă în anii trecuţi au fost sesizate fundaţiile unor construcţii 
realizate din pietre de râu legate cu mortar de var, în 2004 au 
apărut doar pietre de râu, de diferite mărimi, dispuse însă 
aleatoriu pe întreaga suprafată a 81 /2004. 

Între -0, 1  şi -0,58 m se
' 
află stratul de cultură roman care 

conţine fragmente ceramice de la vase de culoare neagră şi 
cărămizie lucrate cu mâna sau la roată şi fragmente de materiale 
de construcţii (ţigle, cărămizi, olane). 

În caroul 1 ,  la -Q,22 m s-a descoperit un fragment de ţiglă 
care avea imprimată o ·ştampilă dreptunghiulară care se pare că 
apa�inea unui detaşament dintr-o legiune (LE[G] V sau VII?), 
probabil Legiunea a VIl-a Claudia. 

De asemenea s-a descoperit şi multă piatră măruntă de râu 
asociată pe unele locuri cu cenuşă şi cărbuni. 

Din punct de vedere stratigrafic se constată o situaţie 
identică cu aceea din campaniile precedente: 
-0-0 ,1 m este stratul vegetal; 
-0, 1-Q,58 m este stratul de cultură romană, negru-cenuşiu , 
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- de la -o,58 m incepe stratul galben, steril din punct de vedere 
arheologic. 

Caseta C1 /2004 a fost trasată la 2 · m SE de S1 /2004, 
păstrându-se aceeaşi orientare. Şi în această casetă s-au găsit, 
la diferite adâncimi, fragmente de la vase ceramice de culoare 
neagră, lucrate cu mâna sau la roată (un fragment prezintă ca 
decor şnurul), o parte dintr-un opaiţ şi mai multe fragmente de la 
ţigle, olane şi cărămizi. Pe lângă aceste materiale arheologice s
au depistat urme de arsură şi de cărbuni . 

Stratigrafia este similară cu cea din 81/2004. Materialele 
arheologice descoperite coroborate cu cele din anii trecuţi 
plasează acest sit in sec. 11 - IV p. Chr. 

Spre deosebire de campaniile precedente când au fost 
scoase la iveală podoabe, piese de port, arme, piese de 
harnaşament, obiectele arheologice recuperate din 81 /2004 şi 
C1 /2004 sunt alcătuite, cu excepţia fragmentelor de bronz, în 
exclusivitate din obiecte ceramice. 

Asupra destinaţiei sitului date foarte importante ne oferă 
fragmentul de �glă cu ştampilă descoperit în S1 /2004. Aşa cum 
presupuneam noi, încă din anul 2000, se pare că la Ciocadia 
Codrişoare a existat un punct militar de supraveghere a drumului 
roman care urma dealurile subcarpatice şi ajungea la marea 
arteră rutieră construită de-a lungul Oltului . Aşa se explică într
un fel de ce până acum nu a fost identificat un eventual castru în 
perimetrul sitului arheologic de la Săcelu unde a fost o 
importantă aşezare rurală romană2 şi o staţiune balneară. 
Distanţa dintre cele două localităţi este de numai 7 km în linie 
dreaptă, iar fortificaţia de la Ciocadia Codrişoare ar putea 
îndeplini cu succes sarcinile apărării aşezării şi staţiunii de la 
Săcelu. 

Obiectivele investigaţiilor viitoare sunt verificarea 
informaţiilor unor locuitori care menţionează existenţa unor ziduri 
groase de cea. 0,8-1 m şi a unor construcţii în apropierea zonei 
cercetate de noi. 

Note: 
1 .  V. Marinoiu, D. Hortopan, Cercetări arheologice efectuate la 
Bumbeşti Jiu-Vârtop şi Ciocadia-Codrişoare, judeţul Gorj, 
campaniile 2000-2001, Litua 9, 2003, p. 40-42; idem, în CCA 
2003, p. 87-88; idem, în CCA 2004, p. 96-97. 
2. V. Marinoiu, Romanitatea in nordul Olteniei, Craiova, 2004, 
p.1 72-1 81 ." 

Abstract: 
The purpose of the archaeological research !rom Ciocadia 

Codrişoare was the identification of some elements which can 
determine the destination of the site. The archaeological 
evidence consists on some bronze fragments, pottery (building 
materials and pot fragments made either by hand or by wheel). It 
seems that at Ciocadia Codrişoare it was a military observation 
post which oversaw the Roman road following the 
Subcarpathian hills and reaching to the road which was 
alongside of the Olt river. The archaeological evidence !rom 
Ciocadia Codrişoare dates this site between the 1 51 ·2nd centuries 
A.D. 

78. Cioroiu Nou, corn. Cioroiaşi, jud. Dolj 
Cod sit: 71849.01 
Colectiv: Dorel Bondoc (MO Craiova) 

in anul 2004, din motive obiective, săpăturile de la Cioroiul 
Nou s-au desfăşurat relativ târziu ,  în perioada lunilor octombrie-
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noiembrie. Terenul vizat spre a fi cercetat era acoperit de culturi 
agricole aflate in proprietatea unor persoane particulare. După 
obţinerea acordului proprietarilor, a fost trasată o sec�une 
S1/2004 (30x2 m), orientată E-V. 

Cercetări arheologice la Cioroiul Nou s-au mai întreprins în 
anii 1 9381 ,  1 959-196 1 2  şi 2000-20023. Săpătura din anul 2004 s
a concentrat asupra sistemului de fortificare de pe mijlocul laturii 
vestice a platoulu i fortifica!; dimensiunile sale, după măsurătorile 
lui D. Tudor, sunt de 240x1 35 m. 

Secţiunea a surprins un val de pământ, împreună cu berma 
şi şanţul aferente, după cum urmează: 
- Valul (va//um); are o lăţime la bază de 9 m. Coama sa a fost 
mult tasată, astfel încât înălţimea păstrată este de 0,8 m. Nu au 
fost depistate urme de palisadă. 
- Berma; a fost realizată dintr-un humus de culoare gri-cenuşie şi 
avea lăţimea de 2,5 m. 
- Şanţul (fossa); lăţimea constatată la gură este de 6 ,5 m. Din 
păcate la adâncimea de -2,2-2,3 m, nu s-a mai putut săpa, ca 
urmare a nivelului pânzei freatice. Pe fundul şanţului este vizibil 
un strat consistent de ţigle şi cărămizi fragmentare sau întregi. 
Acest fapt mă face să cred că nu a fost vorba despre un proces 
lent de colmatare; dimpotrivă, este foarte posibil ca şanţul să fi 
fost astupat in mod voluntar, încă din antichitate. 

În fapt, este vorba despre sistemul de fortificare pus in 
evidenţă de săpăturile mai vechi4• 

În spatele valului se găsesc mai multe complexe, apa�inând 
diverselor nivele de locuire. 

Materialul arheologic descoperit constă in: 
- ceramică de uz comun; 
- ceramică pictată; 
- ţigle şi cărămizi intregi sau fragmentare; 
- obiecte din fier; 
- fibule; 
- fragmente sculpturale5. 

Ca urmare a lipsei unor indicii clare, multă vreme s-a crezut 
că fortificaţia de la Cioroiul Nou, ar fi fost realizată de populaţia 
civilă a aşezării, spre a-i servi de adăpost in caz de pericol6. însă 
descoperirile epigrafice mai vechi7 şi mai noi8 sugerează faptul 
că fortificaţia ar fi putut fi ridicată de o vexilaţie a Legiunii VII 
Claudia din provincia Moesia Superior. Este deasemenea 
posibil, ca la Cioroiul Nou să se fi aflat la un moment dat, şi 
militari apa�inând Legiunii IV Flavia9• 
Planşa 1 1 .  

Note: 
1 .  D. Tudor, Oltenia romană, Bucureşti, 1 958, p. 1 76 şi urm. 
2. ldem, Săpăturile arheologice de la Cioroiu/ Nou, în MCA 8, 
1 962, p. 547-553; idem, Templul şi statuetele romane de la 
Cioroiu/ Nou, in Omagiu lui P. Constantinescu-laşi, Bucureşti, 
1 965, p. 1 09-1 1 5; D. Tudor, 1. Diaconescu, Gh. Popilian, 
Şantierul arheologic Cioroiul Nou (1 960- 1 961 ) ,  Apulum 6, 1 967, 
p. 593-605. 
3. D. Bondoc, Un detaşament din legiunea VII Claudia la Cioroiu/ 
Nou, jud. Dolj, SCIVA 1 -2, 51 , 2000, p. 1 1 7- 121 ; idem, A 
Detachment of Legio VII Claudia at Cioroiul Nou (Dolj County, 
Romania), Die Archăologie und Geschichte der Region des 
Eisernen Tores zwischen 1 06-275 N. Chr., Kolloquium in 
Drobeta-Turnu Severin ( 1 -4 Oktober 2000). Rumănisch
Jugoslawische Kommision fOr die Erforschung der Region des 
Eisernen Tores-Archăologische Abteilung - IV, Bucureşti 2001 , 
p. 1 77-1 82; L. Petculescu, D. Bondoc, în CCA 2001 , p. 69-70; L. 
Petculescu, E. Oberlander-Târnoveanu, D. Bondoc, in CCA 
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2002, p. 1 04-105; L. Petculescu, D. Bondoc, D. Bălteanu, S. 
Răduţă în CCA 2003, p. 88-89. 
4. D. Tudor, Săpăturile arheologice de la Cioroiul Nou, MCA 8, 
1 962, p. 549. 
5. D. Bondoc, Inscripţii şi piese sculpturale romane. Muzeul 
Olteniei Craiova/Roman inscriptions and sculptura/ pieces. The 
Museum of Oltenia, Craiova, Craiova, 2004, p. 33-36, nr. 39.3-
39. 1 0. 
6. D. Tudor, Templul şi statuetele romane de la Cioroiul Nou, în 
Omagiu lui P. Constantinescu-laşi, Bucureşti, 1 965, p. 1 09. 
7. 1DR, 11, 1 41 ,  cu bibliografia. 
8. D. Bondoc, Un detaşament din legiunea VII Claudia la Cioroiul 
Nou, jud. Dolj, SCIV 1 -2, 5 1 , 2000, p. 1 1 7- 12 1 .  
9 .  ldem, Câteva piese sculpturale şi epigrafice aflate la Muzeul 
Olteniei Craiova, SCIVA 3, 48, 1 997, p. 272. 

79. Constanţa, jud. Constanţa [Tomis) 
Punct: Str. Traian/Bd. Marinarilor 
Cod sit: 60428. 12 
Colectiv: Gheorghe Papuc - responsabil, Constantin 
Băjenaru, Laurenţiu Cliante (MINAC) 

Conform contractului încheiat cu Camera Notarilor Publici 
Constanţa, s-au efectuat săpături arheologice de salvare pe 
terenul amplasat la intersecţia Străzii Traian cu Bulevardul 
Marinarilor, situat in perimetrul oraşului romano-bizantin Tomis. 
Zona este cunoscută pentru densitatea complexelor arheologice, 
chiar dacă a fost afectată de unele intervenţii moderne, cele mai 
importante fiind structurile care au apa�inut vechii Gări a 
oraşului (construită la mijlocul sec. XIX). 

Săpătura a constat in trasarea a două secţiuni orientate N-S 
pe aproape întreaga suprafaţă propusă pentru viitoarea 
construcţie (70 m2): S. l cu dimensiunile de 3x1 2 m şi S. l l  cu 
dimensiunile de 4x1 2 m, cu un martor de 1 ,5 m între ele. 

Stratigrafia, urmărită de sus in jos, se prezintă in felul 
următor: 
- strat vegetal (0,3-0,4 m grosime); 
· nivel de umplutură modernă şi contemporană cu pământ 
negricios şi urme de la fostele construcţii existente in această 
zonă (indeosebi beton) şi de la intervenţiile pentru infrastructură 
(gropi pentru cabluri electrice şi telefonice, canalizări, inclusiv 
cămine de vizitare); se află la cotele -0,4-0,9 m, cu gropi care 
merg până la -1 ,75-2 m; 
• un alt nivel de umplutură modernă, ceva mai vechi, apa�inând 
epocii de funcţionare a Gării Vechi (anii 1 860-1 960}: acestui 
nivel ii apa�in şi resturile constructive identificate in S. l (drum 
pietruit şi fundaţie pentru peronul gării): -0,9-1 ,5-1 ,75 m; 
• nivel de pământ brun-cenuşiu , cu câteva resturi ceramice din 
sec. V-VI, apa�inând perioadei romano-bizantine (adâncime 
cea. -1 ,5-1 ,75 m în S 1, carou! 1 ) .  Este un nivel discontinuu, care· 
a fost afectat in mare parte de intervenţiile moderne. De 
remarcat că in S. l ,  caroul 1 şi in S. l l ,  caroul 1 au fost identificate 
două gropi masive din sec. V-VI , din care s-a recuperat material 
specific epocii . Aceste gropi se adâncesc până către -4 m şi au 
afectat in bună măsură structurile de zidărie mai vechi existente. 
Cel mai probabil acestui nivel ii apa�ine zidul din piatră legată 
cu pământ identificat sub martorul dintre cele două secţiuni; 
· nivel de umplutură cu resturi menajere din sec. IV, identificat in 
SI , carouri le 3·4 între -1 ,5 şi ·2,5 m (se compune din multe 
resturi ceramice, opaiţe şi monede); acestui nivel pare să-i 
corespundă un nivel de pavaj din pietre care se păstrează in 
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profilul de E şi de N al SI, carou 1 .  O fundaţie de zid din piatră 
legată cu pământ, care apare sub zidăria Gării Vechi este de pus 
in legătură cu acest nivel, deşi nu este exclus ca şi o primă fază 
a construcţiei căreia i-a apa�inut zidul de sub martor să fie 
contemporană cu acest nivel menajer; 
- nivel de umplutură masivă cu resturi ceramice romane timpurii, 
aflat intre -1 ,75 şi -3,4 m adâncime, foarte bine data! şi cu 
monede din sec. al I I I-lea, constituie rezultatul nivelării acestei 
zone la inceputul sec. al IV-lea (a fost surprins şi in săpăturile 
mai vechi efectuate in vecinătate la sediile Judecătoriei şi 
Baroului Avocaţilor). Momentul nivelării este foarte bine data! şi 
de o monedă de la Constantinus lunior. 
- gropi romane din a doua jumătate a sec. al I I I -lea, identificate în 
S. l ,  carou! 3 (-3,4-4 m) şi S. l l ,  carou! 2 (-2,9-3,4 m), săpate in 
pământul viu, care foarte probabil ţin de structurile de locuire 
extramurane ale oraşului roman timpuriu, foarte clar evidenţiate 
in săpăturile de la Judecătorie. Datarea este asigurată de 
monede de la Aurelian şi Probus. 

Complexele de locuire identificate se reduc la fragmentul de 
zid din piatră legată cu pământ (păstrat însă la nivel de fundaţie 
sub martorul dintre cele două secţiuni), care a apa�inut unei 
locuinţe romane târzii (sec. IV-VI) şi fragmentul de zid de sub 
fundaţia de peron modernă, de la o construcţie din sec. al IV-lea 
(nu este exclus ca in prima fază cele două ziduri să apa�ină 
uneia şi aceleiaşi construcţii, fapt imposibil de verificat deoarece 
legătura dintre ele a fost distrusă de fundaţia peronului). De 
asemenea, cele două fragmente de pavaj din dale de calcar 
(primul în profilul de E al SI ,  carou1 ,  al doilea, ceva mai bine 
păstrat, în S. l l ,  carou 4, intrând şi el pa�ial în profilul de S), care 
ar trebui plasate cu siguranţă in sec. IV-V. 

Inventarul arheologic recuperat din săpătură este destul de 
bogat, constând in primul rând din ceramică de lux şi de uz 
comun din sec. I I I-IV, opaiţe, fragmente de vase din sticlă şi 
unele obiecte de metal. Nu trebuie uitate cele 1 2  monede, care 
se înşiră pe perioada sec. I I I- IV (intre Aurelian şi Constantius 1 1) .  
Remarcabilă este descoperirea a două capiteluri ionice, de 
epocă romană timpurie într-una din gropile amintite şi a unui 
fragment de inscripţie din sec. al 1 1-lea din care se mai păstrează 
litera T. 
Planşa 1 1 .  

80. Corabia, jud. Olt [Sucidava] 
Punct: Celei 
Cod sit: 125551.01 
Colectiv: Petre Gherghe - responsabil, Lucian Amon (Univ. 
Craiova), Liviu Petculescu (MNIR), Cristina Mitar (MCDR 
Deva), Fierea Bâciu (MAEtn Corabia), studenţi Univ. 
Craiova 

' 

Săpăturile arheologice de la Sucidava-Celei (cod sit 
Sucid.B29A001 6) s-au desfăşurat in perioada 28 iunie-1 O iulie 
2004. 

Cercetările, care le-au continuat pe cele din anii precedenţi, 
s-au derulat în zona cetăţii romana-bizantine, in două puncte 
distincte: 
- în arealul situat la E de clădirea cu hipocaust din interiorul 
fortificaţiei; 
- extra muros, la V de turnul de curtină A, pe escarpa estică a 
fosei cetăţii .  

Săpătura a fost continuată în zona amplasată la E de 
clădirea cu hipocaust. (denumită de noi Suprafaţa 2002), unde 
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fuseseră deschise, încă din vara anului 2002, opt casete (C1 -
C8), fiecare măsurând 6x6 m ,  dispuse pe două şiruri orientate 
N-S. În anul 2003, a fost trasat, spre V, încă un aliniament de 
patru casete (C9-C1 2), iar in acest an au fost delimitate şi 
degaja! stratul vegetal din alte trei casete (C1 3-C1 5), toate cu 
aceleaşi dimensiuni, separate intre ele prin martori cu lăţimea de 
1 m. Rolul lor este de a surprinde urmele unor eventuale 
construcţii şi de a permite stabilirea unor raporturi stratigrafice 
intre acestea şi clădirea cu hipocaust. situată în centrul 
fortificaţiei. 

Deoarece săpătura din actuala campanie nu a fost epuizată, 
iar monedele descopertte nu au fost încă identificate (aflându-se 
in procesul de prelucrare în laborator), ne mărginim să 
prezentăm doar câteva concluzii preliminare, aşa cum ele se 
conturează in acest stadiu al cercetării. 

in casetele C1 şi C8, la adâncimea de -0,65 m au fost 
surprinse trei po�iuni izolate din resturile unor ziduri care, prin 
poziţia lor stratigrafică, par a apa�ine ultimei faze a cetăţii 
antice, cea din sec. al VI-lea. 

Sub acest nivel, există urmele unor construcţii mult mai bine 
conservata. 

Astfel, în casetele C1 -C2, urmele fundaţiilor de ziduri, 
descoperite în campania precedentă la o adâncime de cea. -0,8-
0,9 m, au fost mai bine conturata, sugerând faptul că ele apa�in 
aceleiaşi clădiri. Fundaţiile, cu lăţimea de 0,4 m, sunt realizate 
din două aliniamente paralele de piatră de stâncă. intr-un singur 
loc, a fost descoperită o po�iune din suprastructura zidului, 
alcătuit din două şiruri de cărămizi romane fragmentare, fără 
legătură de mortar, refolosite de la construcţii mai vechi .  De la 
această clădire a fost evidenţiat în întregime doar traseul laturii 
vestice, cu o lungime de 6,7 m. Latura nordică (al cărui capăt 
estic pare total demantelat), s-a păstrat pe o distanţă de 3 m, iar 
cea sudică este surprinsă pe o lungime de 5,25 m (dar 
extremitatea sa estică continuă dincolo de profilul estic al 
casetei). Pe traseul laturii sudice, la o distanţă de 3 m faţă de 
coltul exterior sud-vestic al clădirii, a fost evidentiată intrarea, cu 
o lărgime de 0,75 m. in interiorul construcţiei, la 

·
-0,95 m, au fost 

descoperite urmele unei vetre (din care s-a păstrat doar o 
po�iune de platformă lungă de 0,8 m, realizată din fragmente de 
cărămizi romane alăturate), un alt fragment de cărămidă, cu 
ştampila L(EGIO) V M(ACEDON ICA) OES(CO), iar sub nivelul 
de călcare al camerei, la - 1 , 1  O m, o monedă de bronz, probabil 
constantiniană. 

Spre S, la o depărtare de 2 m faţă de latura meridională a 
clădirii descrise, în campania precedentă fusese dezvelită, la 
adâncimea de -0,8 m, podeaua lutuită a unei alte construcţii cu 
planul dreptunghiular (4x3,25 m), ai cărei pereţi au fost total 
demantelati. intreaga amenajare ocupă un areal vizibil atât în 
caseta c2: cât şi C3. În acest an, procedând la demontarea 
podelei, in structura sa a fost dezvelită platforma unei alte vetre, 
aproape pătrată (0,58x0,6 m), cu o manieră constructivă identică 
celei din prima clădire. Sub po�iunea de podea apărută in 
spaţiul casetei C3, la -0,9 m, s-a conturat o groapă menajeră, 
care contine fragmente ceramice, oase şi pietre. 

În cohul nord-estic al casetei C5, la -0,7 m, apar numeroase 
resturi al unui zid prăbuşit, dedesubtul cărora se conturează o 
po�iune din traseul fundaţiei acestuia, cu lungimea de 2,6 m şi 
lătimea de 0,4 m, realizată din piatră şi orientată NV-SE. 

· În zona sud-estică a casetei C6, la -0,8 m, a fost delimitată o 
parte dintr-o altă podea lutuită (3x2, 1 m), asemănătoare celei din 
casetele C2-C3. 

În arealul casetei C7, au mai fost identificate alte două 
platforme de vatră, similare cu cele din C1 şi C2. Prima, are 
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formă dreptunghiulară (0,88x0,5 m) şi este realizată tot prin 
alăturarea a două şiruri de cărămizi romane fragmentare. Lângă 
ea a fost descoperită o porţiune de ţiglă, cu ştampilă având textul 
[L]E(GIO ). XIII G(EMINA) P(ONTJBU)S, scris retroversat. A 
doua platformă de vatră este alcătuită dintr-o singură cărămidă, 
întreagă, mărginită pe trei laturi de mai multe fragmente. de ţigle 
şi cărămizi suprapuse pe înălţimea de 0,35 m. Intreaga 
amenajare măsoară 0,8x0,55 m. În jurul celor două vetre apar 
extrem de multe materiale, care probabil, provin din resturile 
unor ziduri, care nu au fost încă surprinse. Tot aici, au mai fost 
descoperite trei monede de bronz, fragmente de vase, un "tipar" 
ceramic fragmentar, cu semnul crucii etc. 

În caseta ca, la o adâncime cuprinsă intre -0,7 şi -0,8 m, au 
fost sesizate alte urme de ziduri, aparţinând unei clădiri, al cărei 
traseu nu a putut fi încă stabilit cu precizie pe toate laturile. 
Oricum, este de notat constatarea că toate zidurile identificate 
par aliniate şi au aceeaşi orientare cu cele ale clădirii cu 
hipocaust. 

Materialul arheologic descopertt în celelalte casete 
(numeroase fragmente ceramice, fragmente de ţigle şi cărămizi 
provenite de la ziduri demantelate, cuie din fier etc.) nu prezintă, 
deocamdată, elemente notabile. 

Toate ştampilele, menţionate mai sus, apar pe fragmente de 
cărămizi sau ţigle romane, care sunt reutilizate intr-o etapă 
ulterioară celei, in care ele au fost confecţionate. În acest 
context, nu excludem ca toate construcţiile prezentate să 
aparţină unui nivel databil intre mijlocul sec. al IV-lea şi prima 
jumătate a veacului următor, până la distrugerea hunică. 

în sectorul exterior zidurilor cetăţi i ,  lângă turnul sud-vestic (A) 
şi singura poartă cunoscută, au fost descoperite şi dezvelite 
parţial, in campania precedentă, urmele unei alte construcţii ,  
care anticipam la momentul respectiv, că ar putea constitui un 
punct de sprijin pentru o posibilă pasarelă, ce făcea legătura 
intre intrarea in fortificaţie şi capătul nordic al podului 
constantinian. 

Cercetările din acest an au adus un plus de informaţii, ele 
urmănd a fi continuata şi in campania următoare. 

Construcţia, situată spre baza pantei estice a şanţului de 
apărare, are, probabil, un plan patrulater. Incinta sa, cu grosimea 
de 0,6 m, este constituită, pe exterior şi interior, din două 
paramente de piatră faţetată, intre care există un emplecton din 
mortar şi pietre mici, cu forme neregulate. Singura latură 
degajată in intregime, este cea estică, orientată aprox. NV-SE, 
cu o lungime (măsurată pe exterior) de 4,6 m şi conservată pe o 
înălţime maximă de 1 ,95 m. De la capetele sale, spre V, pornesc 
alte două ziduri ,ţesute" de primul şi poziţionate perpendicular pe 
acesta. Extremităţile lor vestice sunt aproape total demantelate, 
dar baza lor pare a se continua dincolo de profilul casetei. De 
aceea, deocamdată, ele au fost surprinse doar pe lungimile 
(măsurate pe interior) de 1 ,  7 m şi 1 ,05 m. Pe paramentul interior 
al zidurilor a fost identificată o tencuială cu grosimea maximă de 
3 cm, din var amestecat cu foarte mult pigment roşu. Aceeaşi 
compoziţie o are şi pardoseala camerei din interiorul spaţiului 
delimitat de cele trei ziduri, grosimea sa fiind de cea. O, 1 m. Ea 
este aşezată peste un "pat" realizat din pietre de râu. La o dată 
ulterioară, interiorul camerei a fost compartimentat prin adosarea 
la zidul estic a unui alt zid, perpendicular pe acesta şi realizat 
într-o manieră constructivă puţin diferită. Tot in spaţiul interior au 
fost descoperite numeroase tuburi scurte de lut, cu capetele 
obturate, care ar putea proveni de la bolta tavanului prăbuşit. 

La E de această construcţie, pe panta fosei, au fost 
identificate alte amenajări, dispuse in trepte ascendente. 

1 29 

Pe cea mai de jos, la cea. 1 , 1 m E faţă de clădirea descrisă 
anterior, a fost delimitată o platformă, lată de aprox. 1 ,6 m şi cu 
o grosime variind între O, 1 -0,2 m, alcătuită din bulgări de mortar, 
pietre şi pietriş. Pe suprafaţa ei au fost descoperite fragmente 
ceramice, cărămizi, olane şi ţigle. 

Deasupra extremităţii estice a nivelului de construcţie marcat 
de platformă, apare un zid perpendicular pe aceasta, realizat din 
blocuri mari de piatră faţetată, dispuse in pantă. Zidul are o 
lăţime cuprinsă intre 0,3-0,46 m şi o lungime de cea. 1 ,95 m. 
Capătul său vestic, realizat d in două blocuri masive, coteşte in 
unghi de 45 grade spre SE, continuându-se pe încă 0,9 m. 
Întreaga amenajare pare a fi avut rolul de a consolida panta 
fosei in acest sector. 

La E de acest zid, se conturează treapta cea mai înaltă, 
acoperită cu urme de mortar, blocuri de piatră, fragmente de 
cărămizi, care sugerează existenţa unui alt posibil zid. Din acest 
motiv, suprafaţa casetei a fost extinsă spre E, cercetările 
urmând a fi continuata şi in anul următor, 2005. [Petre Gherghe, 
Lucian Amon] 

Note: 
U Gherghe, L. Amon, în CCA 2004 p . 100-1 002; idem, Noi 
elemente de arhitectură descoperite in zona cetăţii romana
bizantine de la Sucidava-Celei ljud. Olt) in campaniile de 
cercetări arheologice din anii 2002 şi 2003, în M. Cîrstea, L. 
Damean, D. Liciu (coordonatori) ,  Istorie şi societate, Ed . •  Mica 
Valahia", Bucureşti, 2004, p. 25-43. 

. 2. Databilă intre anii 295-325 şi mijlocul sec. IV, conform O. 
Toropu, C. M. Tătulea, Sucidava-Celei, Bucureşti, 1 987, p. 1 03, 
fig.25/5. 
3. Şi aceasta este datată in acelaşi interval de timp, conform O. 
Toropu, C. M. Tătulea, op. cit. , p. 1 03, fig. 25/10. 
4. A se vedea nota 1 .  

81 . Cornetu, corn. Cornetu, jud. Ilfov 
Punct: Cariera de pietriş 
Cod sit: 102222.02 
Colectiv: Vasile Boroneanţ - responsabil (MMB), Nicolae 
Ţicleanu (F IB), Nona Palincaş (IAB) 

Au continuat lucrările de salvare a patrimoniului 
paleobotanic şi arheologic din cariera cu pădurea îngropată 
aflată in exploatarea privată a domnului Sorescu, situată pe 
malul stâng al Argeşului, la E de baraj, pe traseul canalului 
Dunăre - Bucureşti, acum abandonat. Lucrările au inceput în anii 
1 988-1989 şi reluate in 2002. În cursul anului 2004 s-a continuat 
supravegherea exploatării carierei bucurându-ne de tot sprijinul 
domnului Sorescu şi a personalului de exploatare. Lucrările s-au 
desfăşurat sub patronajul MMB şi a DCCPCN Ilfov. La lucrările 
de salvare ne-a dat concursui iAB, prin colega Nona Palincaş. În 
timpul lucrărilor ne-am bucurat şi de şprijinul domnului director 
Alexandru Vulpe, de ajutorul câtorva studenţi sau doctoranzi de 
la FIB. S-au constatat modificări intervenite în stratigrafia 
sedimentelor prin eroziuni şi resedimentările produse de 
modificările cursului râului Argeş în timp. Arborii s-au sedimentat 
la diverse etaje cronologica dar o prezenţă densă a arborilor se 
constată la un nivel situat sub nivelul pânzei freatice şi a cursului 
actual al râului. După datările cu radiocarbon acest sediment a 
fost datat în jurul anilor 5507±30 a. Chr. Sedimentul următor 
este data! prin aceeaşi metoda pe la 1 880±25 a. Chr. Această 
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datare este foarte importantă pentru că o datare asemănătoare 
provine din situ! arheologic de la PopeşU - Nucet aflat pe terasa 
d�eaptă . a �geşului . cu vestigii rezultate din săpăturile 
s1stemat1ce d1n acest s1t mai vechi sau mai noi. Sedimentul cel 
mai de la suprafaţă este datat pe la 668±21 p. Chr. Datările au 
fost făcute de către specialistul P.M. Grootes in laboratoarele 
Universitatii din Bremen din Germania. În anul acesta s-au 
recoltat numeroase probe dar insuficiente pentru un studiu 
dendrocronologic, primul de acest fel din ţară. Sperăm că vom 
putea executa foraje şi mai adânci spre a completa scara 
cronologică din bazinul Argeşului, pe care să o corelam cu 
evoluţia paleoliticului şi mezoliticului din ţară şi de pe continent. 
Probele recoltate se află in stare de conservare la IAB şi la 
Facultatea de Geologie a Univ. Bucureşti şi sperăm că vor fi 
completate cu cele ce vor fi reco�ate in anul 2005 . 

Bibliografie: 
Boroneanţ Vasile, Ţicleanu Nicolae, Petrescu Iustinian, 
Boroneanţ Constanţa, Pădurea ingropată de la Cometu, jud. 
Ilfov, Lucrările celui de al I I I  Congres - Apa un Miracol 2, p 4-5, 
Academia Oamenilor de Ştiinţa, Universitatea Ovidius Constanta 
2004; 

' 

Cornetu, corn. Cornetu, jud Ilfov, în CCA 2004, p. 1 02-103. 

82. Costişa, corn. Costişa, jud. Neamţ 
Punct: Cetătuia 
Cod sit: 122t41.01 
Colectiv: Alexandru Vulpe - responsabil, Anca Popescu, 
Radu Băjenaru (IAB), N icolae Davidoaia, Nicoleta 
Dumitrache, Elena Gavrilă, Cristina Oanea (studenţi FIB) 

Săpăturile arheologice de la Costişa s-au desfăşurat in 
perioada 2 august- 12  septembrie 2004. Finanţarea a fost 
asigurată de MCC şi Academia Română prin Grant nr. 8/2004. 

A fost săpată o suprafaţă de 249 m2, fiind strânse 1 400 de 
pachete cu materiale arheologice. Suprafeţele deschise au fost 
impă�ite pe carouri cu latura de 1 m, recoltarea materialelor 
făcându-se pe mp cu precizarea adâncimii şi, evident, pe 
complexe. Spălarea şi marcarea materialului s-a realizat în 
propo�ie de 70% in perioada săpăturilor. 

Prin cercetările din acest an s-a urmărit epuizarea 
suprafeţelor deschise in anii 2002-2003, verificarea informaţiilor 
din jurnalele de şantier din anii 1960-1 962 privind existenţa unor 
complexe funerare în sectorul de NV al Cetăţuii, completarea 
datelor privind succesiunea depunerilor arheologice in "şanţul de 
apărare" care delimitează zonele de S, V şi N ale Cetătuii. 

În secţiunile redeschise anul acesta pe plato�l Cetăţuii, 
Sl l/02 şi Sll l/03, a fost observată următoarea succesiune 
stratigrafică: sub solul vegetal, aproape nediferenţiat de acesta, 
se afla un sol cenuşiu, cu aspect măzăros, care conţine către 
partea sa inferioară pietre de râu, dispuse relativ compact. Limita 
inferioară a stratului cenuşiu a fost surprinsă cu cea. 0,05-0,06 m 
mai jos faţă de baza pietrelor. Acest strat conţinea complexe 
arheologice din epoca bronzului. Dedesubt se afla o depunere 
de culoare cafeniu-gălbuie, groasă de cea. 0,30 m, ce conţinea 
material neolitic, aparţinând unei faze finale a culturii 
Precucuteni. Sub stratul cafeniu-gălbui se afla solul galben, steril 
arheologic. 

A fost redeschisă secţiunea Sl l din anul 2002. Secţiunea a 
fost lărgită pe direcţia E-V, ajungând la dimensiunile 1 4x10 m 
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(faţă de 1 4x4 m in 2002). La adâncimea de -0, 1 5-0 25 m în 
carourile 1 - 14/a şi 1 - 14/e-i a apărut stratul de pietre. În 
depunerea Monteoru lc2-lc1 , printre pietre, parţial acoperite de 
acestea, au fost descoperite cinci vetre. Toate aceste vetre au 
apărut in zona lărgită pe direc�a E-V a S. l l .  Aşa cum s-a 
observat şi in anii preceden�. vetrele monteorene au crusta 
foarte subţire (0,05-0,01 m), fără strat de arsură la bază. Una 
dintr� ele. a fost construită pe pat de pietre (V.?), iar alta pe pat 
de c1obun (V8). Aceasta din urmă a fost refăcută peste o altă 
vatră care avea crusta aşezată direct pe pământ (V8a). Cu cea. 
0,05-0,06 m mai jos faţă de nivelul de construcţie al vetrelor 
.Monteoru au fost găsite resturile a trei vetre lângă care se aflau 
�ase int�egi şi fragment� ceramice de tip Costişa. Vetrele găsite 
1n asoc1ere cu ceramică Costişa se deosebesc de vetrele 
monteorene prin arsura mult mai consistentă de la baza crustei 
care atinge o grosime de cea. O,Q4 m. Toate cele trei vetr� 
Costişa aveau crusta aproape distrusă şi imprăştiată. 
Complexitatea situaţiei surprinsă in zona lărgită a S. l l  nu a 
permis finalizarea cercetărilor in această suprafaţă. 

Suprafaţa Si l i  a fost redeschisă cu scopul de a epuiza 
depunerea neolitică, cea de epoca bronzului fiind cercetată in 
anul precedent. Au fost găsite aglomerări de fragmente 
ceramice de factură Precucuteni I I I ,  aglomerări de chirpici, care 
nu formau suprafeţe compacte, precum şi numeroase oase de la 
animale de talie mare. S-au găsit obiecte mărunte din lut, os şi 
piatră, depunerea antropică din această suprafaţă fiind complet 
epuizată. 

SIV, cu dimensiunile de 1 2,5x2 m, a fost deschisă pe panta 
de V a Cetăţuii, urmărindu-se surprinderea şanţului ce delimita 
situ! pe această latură, precum şi momentul săpării acestuia. 
Sec�unea a fost orientată pe direc�a ENE-VSV, in capătul 
dinspre E ajungându-se la adâncimea maximă de 2,5 m. S-a 
observat că şanţul avea o deschidere de cea. 2,6 m. Efortul mult 
prea mare cerut de săparea integrală a şanţului şi de corelare a 
lui cu depunerile de pe platou a impus sistarea lucrărilor in 
această zonă, el rămânând ca un obiectiv important pentru 
campaniile viitoare. 

SV, cu dimensiunile de 5x5 m, a fost deschisă in sectorul de 
NV al platoului, in zona unei vechi secţiuni din anul 1 960, unde 
aveam informaţii privind descoperirea unor schelete umane, 
dezvelite dar nedemontate. În zona centrală a suprafeţei, la 
adâncimea de 0,63 m, au fost descoperite două schelete 
umane, care au primit siglele M.3 şi M .4. 

M.3 se afla in carou! 2c. Scheletul era relativ bine păstrat, cu 
majoritatea oaselor in conexiune anatomică, craniul spre VSV. 
Cadavru! a fost aşezat pe spate cu picioarele moderat chircite 
pe dreapta. Capul a fost proptit in umărul drept, braţele îndoite 
din cot şi palmele aşezate pe bazin. Nu s-a găsit nici un obiect 
de inventar, însă prin poziţie poate fi considerat preistoric. 

M.4 se afla in carou! 3b. Scheletul, bine păstrat, era intins pe 
spate, cu mâinile pe piept şi craniul indreptat către V. La 
demontarea oaselor, s-a găsit in zona degetelor de la mâna 
dreaptă o monedă lucrată probabil din bronz argintat, păstrată 
fragmentar. Moneda este medievală, alte două monede din sec. 
al XVII-lea fiind găsite in cursul săpăturilor din anii 1 960 şi 1 962. 

in martorul dintre suprafeţele SI I-S I I I ,  la adâncimea de -
0,45-0,5 m faţă de solul actual şi cu 0,08-0, 1 m mai jos faţă de 
baza pietrelor, a fost descoperit un mormânt colectiv (M2) ce 
conţinea părţi din corpuri umane (cel puţin patru indivizi). 
Conexiunea anatomică s-a observat numai pentru anumite părţi 
ale trupului (picioare, braţe, coloană vertebrală). Lungimea totală 
a depunerii de oase era de 1 ,4 m, având orientarea generală S
N (picioarele la N). Mormântul colectiv a avut drept inventar un 

www.cimec.ro



Cron ica cercetărilor arheolog ice d in  Romania - campania 2004 

vas care, după formă, decor şi pastă, poate fi atribuit bronzului 
timpuriu. Datarea mormântului este confirmată şi de poziţia 
stratigrafică: el se afla în solul neolitic fiind suprapus de 
depunerea din epoca bronzului (inclusiv de stratul de pietre). 

Cercetările din acest an au adus informaţii importante privind 
succesiunea şi structura depunerilor preistorice de pe Cetăţuie. 
Astfel, se conturează existenţa unui grup de înmormântări 
databil în bronzul timpuriu, perioadă puţin cunoscută şi cercetată 
în zonă. De asemenea, s-au completat datele referitoare la 
aspectul depunerii cu pietre, iar descoperirea unui număr mare 
de vetre într-un perimetru relativ restrâns confirmă încă o dată 
caracterul deosebit al sitului din bronzul mijlociu de la Costişa. 
[Anca Popescu, Radu 8ăjenaru]. 

83. Covasna, jud. Covasna 
Punct: Cetatea Zânelor 
Cod sit: 63535.01 
Colectiv: Viorica Crişan - responsabil (MNIT), Valeriu 
Sârbu (M Brăila), Cristina Popescu (UBB Cluj), Monica 
Mărgineanu-Cârstoiu (IAB), Virgil Apostol (MNIR) 

Cercetările arheologice din campania anului 2004 au vizat în 
mod special, ca şi în anii precedenţi, sistemul de fortificaţie al 
cetăţii şi etapele realizării acestuia. 

în campania anului 2004 au fost continuate mai multe 
sectoare începute în anii anteriori pe Terasa a 11-a (respectiv 
87,A·B.C, 81o şi 81s) şi au fost deschise două suprafeţe, respecticv 
Caseta A, (2x1 ,5 m), la SE de colţul sudic al bastion ului în 
imediata apropiere sudică a S1. 
8.7. A fost cercetată parţial în anii precedenţi, în imediata 
apropiere a zidului bastionului rămânând o portiune de 4x2 m 
neexcavată. În acest sector a fost continuată cercetarea în zona, 
în care anul trecut a apărut o amenajare de pietre de forma unui 
"jgheab". Acesta făcea parte dintr-un complex - construc�e al 
cărui nivel de călcare a fost pavat cu piatră, gresie şi lut. 
,,Jgheabul" este lung de 0,9 m şi lat de 0,5 m şi este pozitiona! în 
colţul nordic al construcţiei. În interiorul lui c;u fost puse de 
asemenea pietre, care poartă urme de ardere puternică. Faţă de 
nivelul de călcare a fost înălţat cu 0,5 m. În interiorul 
"jgheabului", dar şi pe pavajul construcţiei au fost găsite doar 
fragmente de vase de factură dacică. Constructia cu o lătime de 
2 m continuă spre S7D, în martorul păstrat, urm'ând ca an'ul viitor 
să fie decopertată în întregime. Nu ne pulem pronunţa încă 
. asupra utilităţii şi a rolului , pe care 1-a avut. Ceea ce este cert e 
că aparţine ultimului nivel de locuire. Din păcate zona, în care a 
apărut a fost afectată parţial de săpătura lui Z. Szekely, aşa că 
doar cercetarea porţiunii rămase intacte ne va putea documenta 
mai bine. Trebuie să amintim că în imediata apropiere a zidului 
bastionului, acolo unde am secţionat martorul dintre S7 şi S7E, a 
mai apărut o construcţie similară, dar care a rămas să o studiem 
tot într-o campanie viitoare. Ceea ce am remarcat la .jgheabul" 
2 este �ă în interiorul acestuia au apărut oase calcinate şi 
cenuşă. In urma analizei lor vom putea şti dacă sunt de animale 
sau nu. 

Tot in S7 şi S7 A spre zidul bastionului , dar şi sub construcţia 
amintită a fost depistată o altă zonă amenajată cu pietre (plăci 
de gresie) pe care s-au găsit numeroase fragmente de vase, 
unele intregibile, un cui de fier, un fragment de brăţară (fier), o 
mărgică de sticlă şi o alta de lut, un cui de cataramă, o piesă de 
bronz (aplică) de factură romană, un creuzet cu urme de bronz 
pe el şi mai multe jetoane. În sectorul respectiv a existat probabil 
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în prima fază de locuire o construcţie, {atelier?). După cum 
remarcam şi în anii anteriori credem că o parte din arsura şi 
bârnele carbonizate apărute în faţa bastionului au aparţinut 
constructiei respective. 
81 8. În continuarea secţiunii 7, spre terasa a 1 1 - a fost cercetată 
parţial anul trecut 818. În acest an a fost demontată structura de 
piatră păstrată în carourile 2-4. Am constatat că şi aici ca şi pe 
panta platoului au fost puse pietre pentru susţinerea pantei, dar 
şi pentru lărgirea terasei. În faţa structurii de piatră au fost 
depistate gropi de stâlp.de la rambleul de susţinere. 
87D. Secţiunea de 8x8 m a fost cercetată parţial în campania 
trecută. Zidul, lat de 2,65 m, este foarte alunecat spre exterior. 
El se păstrează pe o înăltime de 0,46 m şi are cea. 6 plăci de 
gresie. În faţa zidului a 'fost construit un rambleu de argilă 
sus�nut de stâlpi verticali şi înclinaţi. Înălţimea rambleului este 
de 1 ,24 m, ea incluzând şi partea de zid păstrată şi care a fost 
îngropată ca fundatie. 

Înspre T2 zidul se păstrează pe o înălţime maximă de 0,54 
m cuprinzând 8-9 plăci de gresie. În faţa zidului terenul nu a fost 
drept, ci amenajat în pantă pentru ca apa să nu băltească. 
Panta, de forma unui triunghi dreptunghic, {lăţimea de 1 ,6 m şi 
înălţimea de 0,9 m), este formată din pământ galben amestecat 
cu piatră măruntită. 

În 87D1 s-a săpat până la steril. Aici am constatat 
următoarea stratigrafie: cea. 0,6 m este pământ aruncat din 
săpăturile anterioare; -0, 1 5-0,2 m humus; -0,5 m strat de 
demantelare şi cultură. În acest strat nu am constatat locuire din 
prima fază, ci doar din ultima. La cea. -1/-1 , 1  m a apărut o zonă 
amenajată cu dale de piatră, practic nivelul de călcare din faţa 
zidului. Pe acestea s-au găsit numeroase fragmente de vase, 
fusaiole, jetoane, un instrument de prelucrarea ceramicii 
{fragmentar), eule, un ac de fibulă, mai multe cuţite de fier, cuie, 
o oglindă fragmentară {diametru= 0,06 m), un vârf de suliţă etc. 
Imediat sub dalele de piatră, la cea. -0, 1 5  m a apărut lutul 
galben steril .  Având în vedere că în imediata apropiere, 
respectiv in S78 aflată la 0,6 m de 87D, se păstrează urmele din 
ambele faze de locuire, credem că in zona 7D a fost amenajată 
o palisadă in prima fază de locuire. La această constatare ne 
îndeamnă şi urmele de stâlpi apărute sub zona amenajată cu 
dale din imediata apropiere a zidului. De altfel, după cum 
susţineam şi anul trecut, zidul de curtină T2, in acest sector, a 
fost ridicat in ultima fază de locui re. 
87C. Săpături le din acest sector au adus noi informaţii cu privire 
la fazele de construcţie ale bastionului. Deoarece peretele sud
vestic al bastion ului a fost săpat până la bază doar pe o porţiune 
de 2 m, iar lângă colţul vestic am avut impresia că adâncimea lui 
este mai redusă decât în rest, s-a hotărât decopertarea lui în 
totalitate pentru a vedea modul de construire. Ca atare am 
constatat că ceea ce părea steril în imediata apropiere a colţului 
vestic era de fapt şanţul de fundare săpat în steril. Înălţimea 
turnului este pe toată porţiunea de 2,3 m. Primul metru face 
parte din baza primului bastion. Acesta a fost întărit cu o 
platformă (rambleu), ce continuă de o parte şi de alta cu încă 1 ,3 
m, amenajată spre părţile exterioare tot ca un zid. Platforma 
respectivă are aşadar dimensiunile de 1 1 x1 1 m. Această 
platformă a fost construită înaintea zidului de curtină T3. În acest 
moment putem spune că iniţial s-a construit platforma amintită 
peste care s-a ridicat bastionul 1 (81 ). Apoi s-a construit zidul de 
curtină T3, care este adosat 81 . După distrugerea "8urebista" 
(denumire dată arbitrar deoarece este foarte greu de stabilit cu 
exactitate data primei distrugeri) se regândeşte structura 
fortificaţiilor. Se reface bastionul şi se construieşte şi zidul de 
curtină T2, care taie zidul T3. În acest sector lucrările trebuie să 
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continue pe toate laturile bastionului pentru a ne documenta cu 
exactitate. 
S7E. La S de S7 (cu un martor de 1 ,5 m) a fost deschisă o 
suprafaţă de 5x5 m. Lucrările au fost incetinite de faptul că in 
sectorul respectiv s-a aruncat pământul din S7. Ca urmare a fost 
mutat iniţial pământul aruncat (acesta avea o înălţime de peste 1 
m), după care s-a trecut la săpătura propriu-zisă. Această 
suprafaţă am deschis-o cu gândul de a dezveli in totalitate latura 
dinspre terasa a 11-a a bastionului. Fondurile reduse nu ne-au 
permis terminarea suprafeţei respective. Oricum, anul viitor ea 
trebuie extinsă cu încă cea. 1 m spre zid deoarece linia acestuia 
nu este dreaptă, cum am presupus, ci uşor oblică. S-a observat 
că sub demantelarea consistentă din ultima fază de locuire au 
apărut bârne mari carbonizate şi arsură consistentă. 
Măsuri de protecţie primară. La sfârşitul şantierului au fost 
montaţi in faţa zidurilor stâlpi de lemn la distanţă de 1 m intre ei 
şi de 0,5 m faţă de zid. În spatele stâlpilor s-au aşezat scâduri, 
iar intre acestea şi zid piatră. Partea superioară a zidurilor a fost 
acoperită cu carton gudronat, piatră şi pământ. La fel au fost 
acoperite locuinţele din S7 şi S7E precum şi sectoarele 
neterminate din celelalte secţiuni. Sperăm că fondurile, ce 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. În acest fel grandiosul monument 
dacic va putea deveni şi un important obiectiv turistic, nu numai 
de interes ştiinpfic. 

Piesele arheologice descoperite in campania anului 2004 au 
fost spălate, inventariate şi marcate la MCR. Prelucrarea lor 
ştiinpfică urmează a se definitiva pe parcursul anului 2004 şi 
inceputul celui următor. 
Planşa 1 2. 

84. Creţeşti, corn. Creţeşti, jud. Vaslui 
Punctul: La Intersecţie 
Cod sit: 163217.02 
Colectiv: Vicu Merlan - responsabil ,  Paul Salomeia (MM 
Huşi) 

Obiective: dezvelirea integrală a locuinţei nr.1 săpată in 2003 
in proporţie de peste 60%; dezvelirea locuinţei nr. 2 surprinsă 
parţial in 2003; epuizarea nivelurilor inferioare din S 1 .  

Pentru a fi surprinsă locuinţa nr. 2 a fost deschisă o nouă 
casetă (C) de 1 0x4 m ( 1 - 10  m; a-d). 
Rezultate: 
- dezvelirea integrală a anexei locuinţei nr. 2 
- demontarea vetrei din cadrul anexei locuinţei nr. 2 
- săparea integrală a gropii G3 
- dezvelirea integrală a mormintelor M3 şi M4 
- descoperirea a două gropi contemporane (G4 şi G6) 
- săparea integrală a gropii G7 
- dezvelirea parţială a locuinţei L2, care se extinde in afara 
casetei C spre E. 

Anexa locuinţei nr. 2, despre care s-a crezut in 2003 că este 
o locuintă propriu-zisă, are o suprafaţă de cea. 6 m2 şi o 
orientare

' 
aprox. V-E. În centrul anexei s-a descoperit o vatră de 

foc cu cărbuni şi câteva pietre inroşite. Sub vatră s-a conturat o 
groapă G7, care se adânceşte concentric ajungând la -1 ,4 m; 
Groapa G7. Majoritatea ceramicii descoperite in G7 este pictată 
cu motive spiralice sau in Z. Pictura se păstrează pe cea. 70% 
din fragmentele ceramice descoperite fapt datorat protecţiei 
vetrei de deasupra. Nu lipseşte nici ceramica cu scoică pisată in 
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pastă de tip Cucuteni C, cu motive incizate şi cu buza vaselor 
crestată. În umplutura gropii G? s-a descoperit chirpic cu urme 
de pari şi nuiele dar şi unelte si arme din silex, menilit, gresie 
glauconitică etc (un nucleu rulat cvasisferic cu urme de folosire 
ca percutor, lame mediane cu retuşe laterale, gratoare pe capăt 
de lamă, o dăltiţă din menilit de tip herminetă, un vârf de săgeată 
cu baza dreaptă cioplită in pojghiţă ş.a. S-au descoperit vase şi 
fragmente de vase miniaturale şi idoli antropomorfi. Au apărut de 
asemenea foarte multe oase, dar intr-un număr mai mic faţă de 
groapa G1 aflată in acelaşi context-sub vatră. 

Gropile G4 şi G6 se adâncesc până la -0,40 m şi au in 
umplutură material contemporan de la anexele fostului CAP; 

Groapa G5 a fost săpată pentru a fi dezvelit mormântul M4, 
care avea o orientare E-V. În partea de E s-a descoperit un 
craniu (fără celelalte resturi osteologice ale scheletului), iar la 
capătul vestic a gropii un vas intregibil, care se încadrează mai 
degrabă Hallstattului timpuriu decât culturii Noua ca-n celelalte 
cazuri (inventarul celorlalte morminte). În zona craniului s-a 
descoperit şi un cercei de bronz (partea dreapta) puternic oxida!. 
Sub mormântul M4 s-a descoperit masa de chirpic a locuinţei 
L2; 

Mormântul M3 are o orientare aprox. E-V (cu capul spre E şi 
picioarele spre V). Inventarul acestuia constă dintr-o ulcică cu 
toartă suprainălţată de culoare brun-negricioasă, cu o pastă 
friabilă. Vasul se încadrează culturii Noua de la sfârşitul epocii 
bronzului. Ulcica a fost descoperită in partea dreaptă a craniului 
la cea. O, 1 m de acesta. Sub mormântul M3 s-a descoperit masa 
de chirpic a anexei locuinţei L2 latura vestică; 

Locuinţa nr. 2 a fost surprinsă de la m. 2 al casetei C şi se 
extinde până la metrul 1 0. Prin caseta nou deschisă (C) am 
urmărit să dezvelim integral locuinţa L2, dar aceasta se 
prelungeşte spre N-E in afara perimetrului săpat. Spre N-V se 
extinde in subcarourile a şi b. Locuinţa nr. 2 are o formă aprox. 
rectangulară cu orientare E-V, cu faţada spre E. În locuinţă s-au 
descoperit până acum două râşniţe, un vas mare de provizii 
pictat (in colţul sud-vestic), iar in celalalt colţ un vas mai mic cu o 
ceramică puternic corodată de aciditatea solului. În colţul sud
vestic s-a mai descoperit si o dăltiţă din gresie glauconitică de tip 
herminetă. Chirpicul de perete al locuinţei nr. 2 păstrează urme 
de pari groşi şi nuiele, iar sub acesta şi podea a fost identificat in 
partea central-vestică un strat subţire de lutuială, ars, feţuit cu o 
grosime cuprinsă intre 0,03-0,04 m. Podeaua (platforma) are o 
grosime de peste O, 1 5  m purtând urme de bârne groase de O, 1 -
0, 1 8  m .  Săpătura din caroul C a surprins anul acesta L2 in 
proporţie de cea. 40%. Sub masa de chirpic al podelei a fost 
identificat un strat subţire de cenuşă şi cărbuni de cea. 0,01 -0,02 
m. Acesta are continuitate pe toată suprafaţa locuinţei cu variaţii 
de adâncime. Sub acest strat apare o nouă groapă (GB), pe care 
a fost construită locuinţa nr. 2. În umplutura gropii GB s-au 
descoperit numeroase oase de animale, aşchii şi lame din silex, 
fragmente ceramice pictate, pietre inroşite etc. Groapa GB se 
încadrează aceleiaşi tipologii de ritual ca şi la locuinţa nr. 1 .  

Ceea ce credeam a fi locuinţa nr. 2 s-a dovedit a fi de fapt o 
anexă a acesteia. Încă de la nivelul superior al casetei C am 
descoperit pe o suprafaţă de 40 m2 două morminte de inhumaţie 
de la sfârşitul epocii bronzului şi inceput de Hallstatt. Locuinţa 
nr. 2 a fost surprinsă doar in proportie de 70% deoarece aceasta 
se extinde spre E nu cum am crezut noi spre N-V. În caseta C 
au fost descoperite 5 gropi menajere, din care două 
contemporane şi trei din eneolitic. Două din cele eneolitice au 
fost săpate cu inten�e ritualică, obicei pus pe seama purificării şi 
protecţiei noilor edificii, indiferent de destinaţia acestora. 
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Abstract: 
The archaeological site from Creţesti - La Intersecţie has two 

levels: the first level is from Cucuteni A-8 culture; the second 
level is placed at the end of the Bronze Age and the beginning of 
Hallstatt (tombs). This year we excavated the C cassette, where 
we discovered three pits. The house no. 2 was 40% uncovered 
as well as a small room in the South-West. lnside the house no. 
2 we discovered two big stones, weapons and tools made from 
silex, stane and bones. A lot of little statues had been discovered 
inside of the pit no. 7, under the fireplace. 

85. Crişeni, corn. Crişeni, jud. Sălaj 
Punct: Orăşel 
Cod sit: 140832.02 
Colectiv: Horea Pop - responsabil (MJIA Zalău) 

Situl este situat pe terasa a doua neinundabilă a văii 
Zalăului, pe malul drept al cursului de apă. În alt sens 
descoperirile arheologice se grupează între două torente care 
curg fluctuant perpendicular pe valea Zalăului . Altitudinea de 205 
m, faţă de nivelul mării, îi creează terasei o diferenţă de nivel de 
cea. 1 0  m faţă de valea Zalăului, care curgea în imediata 
apropiere a aşezării. Terasa are la bază lut şi pietriş sedimentar. 

Situl de la Crişeni Orăşel a fost identificat pentru prima dată 
în 1 3.09.2004, beneficiind mai apoi de alte cercetări perieghetice 
(5, 1 8, 22 oct. , 2, 4, 22 nov. 2004). Cu acest prilej s-a estimat că 
situl ocupă o suprafaţă de cea. 1 ,5 ha. Actualmente locul este o 
păşune, fiind mai greu detectabile fragmentele ceramice. Cele 
descoperite ne îndreptăţesc să afirmăm că locuirea cea mai 
consistentă se poate data în epoca romană (sec. 1 1 - 1 1 1  p. Chr), 
dar există şi materiale arheologice mai vechi, neolitice, atipice 
însă. 

Cercetarea arheologică din anul 2004 din punctul Orăşel a 
avut ca scop salvarea complexelor arheologice care ar fi putut fi 
afectate de lucrările de implantare a conductei de gaz de la 
Hereclean către CET Zalău. Pentru atingerea scopului amintit s
a optat pentru trasarea unor secţiuni late de 2 m care să verifice 
întâi traseul conductei, iar altele pentru cercetarea mai completă 
a posibilelor complexe care aveau să apară. În acest sens au 
fost trasate un număr de şase secţiuni, late de 2 m, orientate E-V 
şi V-E. Conducta afectează periferia sudică a sitului pe o 
lungime de cea. 90 m. Tocmai de aceea au fost trasate 
secţiunea S1 (81 m) şi S3 (8 m), iar datorită importanţei 
descoperirilor, celelalte secţiuni: S2 (52 m), S4 (8 m), S5 ( 19 m) 
şi S6 (1 1 ,5 m). Situl este amplasat în imediata apropiere a 
cursului vechi al văii Zalăului la o cotă superioară de cea. 1 O m. 
Secţiunea S3 a fost trasată în continuarea secţiunii S1 , spre E ,  
având m. O la m. O a l  S1 . Secţiunea S2 (orientată E-V) a fost 
trasată paralel cu S1 , la 0,5 m S de aceasta cu m. O în dreptul 
metrului O al 81 . Secţiunea S4 (orientată V-E) a fost trasată în 
continuarea S2, spre E, având m. O la m. O al S2. Secţiunea S5 
(orientată E-V) a fost trasată paralel cu S1 , la 0,5 m N de 
aceasta cu m. O la metrul O al S1 . Secţiunea S6 (orientată V-E) a 
fost trasată paralel cu S3, la 0,5 m N de aceasta cu m. O la 
metrul O al S3. 

Stratigrafia sitului este simplă. Sub un nivel de humus actual, 
arat cândva, de 0,25 m grosime cu materiale arheologice rulate, 
apare un strat de culoare cenuşie închisă cu multe materiale 
arheologice de epocă romană. Acest strat, care este şi nivelul de 
cultură aparţinând epocii romane, este gros de 0,25-0,35 m. În 
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acest nivel se conturează de altfel şi complexele de locuire. 
Acest lucru este valabil pentru zona de E a profilelor desenate. 
Spre V a fost surprinsă periferia aşezării , dar şi absenţa nivelului 
de cultură. 

În cadrul suprafeţei excavate au fost identificate şapte 
complexe de locuit (C1 -7), dintre care doar C7 se poate data în 
neolitic. Celelalte complexe (C1 -6) par a se data în intervalul 
ultimul sfert al sec. 11- prima jumătate a sec. I I I  p. Chr şi ţin de o 
aşezare "barbară" daco-germanică din vecinătatea graniţei nord
vestice a Daciei romane. Complexele de epocă romană se 
conturează ca şi mari concentrări de chirpici care suprapun 
materiale arheologice şi gropile stâlpilor (cel puţin 87 
descoperite) care ţin de structura de rezistenţă a construcţiilor. 
Cu toate că prin deschiderea unor noi sec�uni s-a urmărit 
dezvelirea cât mai completă a acestor complexe, acest lucru nu 
a putut fi realizat datorită dimensiunilor mari ale acestora, cum 
era şi de aşteptat. 
Complexul C1 - construcţie de epocă romană. Din structura de 
rezistenţă au fost surprinse 1 8  gropi de stâlpi care se adâncesc 
în lutul steril până la 0,5 m. Un şanţ de fundaţie de perete nu 
prea adânc (şi altul perpendicular pe acesta) traversează 
perpendicular S3, S4, S6 sugerând o orientare S-N sau E-V a 
construcţiei care, după datele pe care le avem, pare a avea un 
plan patrulater din care au fost investigaţi 1 06 mp. 
Inventar arheologic: 
- ceramica: pe lângă cantitatea mare de ceramică lucrată cu 
mâna (cea. 75%) a fost descoperită şi o cantitate apreciabilă de 
ceramică lucrată la roată (cea. 25%). În general aceasta a fost 
arsă inoxidant de către locuitorii aşezării , dar există fragmente 
arse oxidant importate din mediul roman învecinat (pictate sau 
angobate cu roşu). Câteva fragmente cenuşii (8) prezintă 
ornamente ştampilate iar unul motive aplicate (frunze) specific 
tehnicilor romane de ornamentare prin barbotinare. 
- materiale speciale: buză de vas din sticlă roman de culoare 
albă (pahar?); din fier - au fost descoperite o zăbală, o suliţă cu 
trei muchii, o posibilă nicovală de bijutier, o balama, o unealtă 
pentru scobi! coveţi (teslă?), table (3), cuie (2), cuţite (4); din 
bronz - au fost descoperite o tablă de mici dimensiuni şi o 
monedă prea precar conservată pentru a putea fi determinată 
(denar suberat?); din os - a fost descoperit un posibil întăritor de 
arc fragmentar însă. A mai fost descoperită zgură de fier şi o 
lupă masivă din fier, ceea ce sugerează reducerea minereului de 
fier pe plan local şi prelucrarea acestuia. Din piatră a fost 
descoperit un frecător-lustruitor şi un fragment de râşniţă din tuf. 
Categoriei ustensilelor din ceramică îi aparţine o fusaiolă 
ornamentată. 
- oase de animale: a fost descoperită o cantitate apreciabilă de 
oase comparabilă numeric cu ceramica lucrată cu mâna. 
Complexul C2 - construcţie de epocă romană. Din structura de 
rezistenţă au fost surprinse 1 2  gropi de stâlpi care se adâncesc 
în lutul steril până la -0,5 m. Pare a avea un plan patrulater, 
orientat E-V sau S-N, din care au fost investigaţi 28 m2. 
Inventar arheologic: 
- ceramica: pe lângă cantitatea mare de ceramică lucrată cu 
mâna (cea. 75%) a fost descoperită şi o canti tate apreciabilă de 
ceramică lucrată la roată (cea. 25%). În general aceasta a fost 
arsă inoxidant de către locuitorii aşezării, dar există fragmente 
(4) arse oxidant importate din mediul roman învecinat (pictate 
sau angobate cu roşu). Câteva fragmente cenuşii ( 1 )  prezintă 
ornamente ştampilate. 
- materiale speciale: nu au fost descoperite. 
- oase de animale: a fost descoperită o cantitate apreciabilă de 
oase comparabilă numeric cu ceramica lucrată cu mâna. 
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Complexul C3- construc�e de epocă romană. Din structura de 
rezistenţă au fost surprinse 23 gropi de stâlpi care se adâncesc 
in lutul steril până la -0,5 m. Pare a avea un plan patrulater, 
orientat E-V, din care au fost investigaţi 74 m2. Construcţia a fost 
dotată cu două vetre de foc cu diametru! de 1 m fiecare, arse 
consistent. Nu se observă însă o compartimentare a construcţiei 
ci doar un aliniament din 1 1  stâlpi lateral in S2. 
Inventar arheologic: 
- ceramica: pe lângă cantitatea mare de ceramică lucrată cu 
mâna (cea. 75%) a fost descoperită şi o cantitate apreciabilă de 
ceramică lucrată la roată (cca.25%). in general aceasta a fost 
arsă inoxidant de către locuitorii aşezării, dar există fragmente 
(64) arse oxidant importate din mediul roman învecinat (pictate 
sau angobate cu roşu). Câteva fragmente cenuşii (5) prezintă 
ornamente ştampilate iar unul motive aplicate (frunze) specific 
tehnicilor romane de ornamentare prin barbotinare. 
- materiale speciale: din sticlă a fost descoperit un fragment de 
vas de culoare alb-verzuie ornamentat cu pastă de sticlă de 
aceiaşi nuanţă; din fier - au fost descoperite doar un cuţit şi o 
lupă şi zgură ceea ce sugerează reducerea minereului de fier pe 
plan local şi prelucrarea acestuia; din os - a fost descoperit un 
metacarp de cal utilizat la finisarea prin lustruire a recipientelor 
ceramice (?) sau este o patină; din piatră - a fost descoperit un 
frecător-lustruitor şi un fragment de râşniţă din tuf. Categoriei 
ustensilelor din ceramică ii apa�ine o fusaiolă ornamentată. 
- oase de animale: a fost descoperită o cantitate apreciabilă de 
oase comparabilă numeric cu ceramica lucrată cu mâna. 
Complexul C4 - construcţie de epocă romană. Din structura de 
rezistenţă au fost surprinse 1 8  gropi de stâlpi care se adâncesc 
in lutul steril până la -0,5 m. Pare a avea un plan patrulater din 
care au fost investigaţi 48 m2. 
Inventar arheologic: 
- ceramica: pe lângă cantitatea mare de ceramică lucrată cu 
mâna (cea. 75%) a fost descoperită şi o cantitate apreciabilă de 
ceramică lucrată la roată (cea. 25%). in general aceasta a fost 
arsă inoxidant de către locuitorii aşezării, dar există fragmente 
(74) arse oxidant importate din mediul roman învecinat (pictate 
sau angobate cu roşu). Câteva fragmente cenuşii (5) prezintă 
ornamente ştampilate, iar altele (5) motive aplicate (frunze şi 
pastile) specific tehnicilor romane de ornamentare prin 
barbotinare. De asemenea au fost descoperite două fragmente 
mici de vase romane apa�inând categoriei terra sigillata. 
- materiale speciale: din fier - a fost descoperit doar un cui (?) 
masiv. Au mai fost recoltate două fragmente mici de tablă din 
bronz. A fost descoperită şi o buză de vas roman din sticlă 
verzuie; din os a fost descoperită o falangă perforată de animal. 
Au mai fost descoperite două gresii arse utilizate fie ca şi eule 
sau ca tipare (?) . Tot din piatră a fost descoperit un frecător
lustruitor sau cute? Categoriei ustensilelor din ceram1ca 1 1  
apa�ine o fusaiolă neornamentată şi un jeton realizat din 
peretele unui vas roman de culoare cărămizie. 
- oase de animale: a fost descoperită o cantitate apreciabilă de 
oase comparabilă numeric cu ceramica lucrată cu mâna. 
Complexul C5 - construcţie de epocă romană. Din structura de 
rezistenţă au fost surprinse 1 2  gropi de stâlpi care se adâncesc 
in lutul steril până la -0,5 m. Pare a avea un plan patrulater, 
orientat SV-NE, din care au fost investigaţi 36 m2. 
Inventar arheologic: 
- ceramica: pe lângă cantitatea mare de ceramică lucrată cu 
mâna (cea. 75%) a fost descoperită şi o cantitate apreciabilă de 
ceramică lucrată la roată (cea. 25%). În general aceasta a fost 
arsă inoxidant de către locuitorii aşezării ,  dar există fragmente 
( 1 8) arse oxidant importate din mediul roman invecinat (pictate 
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sau angobate cu roşu). Câteva fragmente cenuşii (4) prezintă 
ornamente ştampilate. 
- materiale speciale: din fier- au fost descoperite doar o lupă; 
din os - a fost descoperit un metacarp de cal util izat la finisarea 
prin lustruire a recipientelor ceramice sau ca patină; din piatră a 
fost descoperită o gresie arsă şi un fragment de râşniţă din tuf. 
Categoriei ustensilelor din ceramică ii aparţine o fusaiolă 
ornamentată şi un fragment de creuzet ceea ce sugerează 
preocupări de metalurgie neferoasă in sânul comunităţii. 
- oase de animale: a fost descoperită o cantitate apreciabilă de 
oase comparabilă numeric cu ceramica lucrată cu mâna. 
Complexul C6 - construcţie de epocă romană. Din structura de 
rezistenţă au fost surprinse şase gropi de stâlpi care se 
adâncesc în lutul steril până la -0,5 m. Pare a avea un plan 
patrulater din care au fost investigap 18 m2. Absenţa chirpiciului, 
prezent la toate celelalte complexe de epocă romană, poate 
sugera faptul că această construcţie a fost de fapt un şopron . 
Inventar arheologic: 
-ceramica: pe lângă cantitatea mică de ceramică lucrată cu 
mâna a fost descoperită o cantitate şi mai neglijabilă de 
ceramică lucrată la roată. În general aceasta a fost arsă 
inoxidant şi există doar un fragment ars oxidant importat din 
mediul roman invecinat. Inedit şi insolit este un fragment de olan 
roman. 
- materiale speciale: fost descoperit doar un fragment de râşniţă 
din tuf. 
- oase de animale: nu au fost descoperite. 
Complexul C7 - Complexul C7 pare mai degrabă un nivel de 
cultură neolitic ca o lentilă groasă de 0,75 m, cu puţin material 
arheologic. 

Materialul arheologic descoperit in locuinţele "barbare" este 
destul de bogat având in vedere că acestea au fost distruse prin 
incendiere şi cei care au locuit în ele au lăsat o bună parte din 
inventar pe loc (mai ales C1 ) .  Ceramica ocupă un loc important 
in inventarul complexelor. Majoritatea este modelată cu mâna şi 
este de tip germanie, aparţinând foarte probabil grupului cultural 
Przeworsk, care şi-a făcut simţită prezenţa in acest spaţiu mai 
ales după războaiele marcomanice, prin mai multe valuri. 
Numărul mic de fragmente ceramice lucrate la roată cenuşii, 
ornamentale prin ştampilare (23), prezente in aşezările acestei 
populaţii, descoperite anul acesta ne îndeamnă să credem că 
aşezarea se poate data mai precis la finalul sec. 11 p. Chr. 
Cantitatea încă mare de ceramică lucrată cu mâna şi importurile 
însemnate pot fi un argument in acest sens. 

Categoriile ceramice confecţionate cu mâna identificate sunt 
oalele şi străchinile. Pe lângă ceramica de tip germanie a fost 
descoperită şi ceramică dacică lucrată cu mâna, intr-o proporţie 
mai mică (oale şi ceşti-opaiţ). Ceramica cenuşie confecţionată la 
roată cuprinde o gamă largă de recipiente: vase de provizii 
(dolia), urcioare, străchini, oale, etc. O proporţie destul de mare 
din ceramica modelală la roată o ocupă importurile ceramice 
provenite din mediul roman învecinat (ceramică cenuşie 
ştampilată, ceramică cu ornamente aplicate, terra sigillata şi 
ceramică pictată şi angobată cu roşu. Tot din mediul roman 
proveneau şi cele trei fragmente de recipiente din sticlă 
descoperite, cât şi moneda fragmentară suberată recuperată din 
complexul C1 . Au mai fost descoperite fragmente de râşniţe, 
gresii pentru ascuţit sau pentru tipare, un fragment de creuzet, 
lupe şi zguri de fier, prâsnele de fus, oase prelucrate, cuţite, 
cuie, balamale din fier. Tot din fier sunt realizate o unealtă 
pentru confecţionat coveţi, o nicovală de bijutier, un vârf de suliţă 
şi o zăbală. 
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Pentru epoca romană singurele elemente de datare (nu 
foarte precise însă) sunt fragmentele ceramice cenuşii lucrate la 
roată ornamentale cu motive (rozete, ghirlande, semicercuri, 
palmele) ştampilate cu poansoane. Fragmentele provin de la 
recipiente pentru servit hrana, mai precis străchini de tip roman, 
cu fund inelar, descoperite însă tot in cercetări de suprafaţă. 
Aceste tipuri de ornamentări se datează abia după războaiele 
marcomanice, deci în ultimul sfert al sec. 11 p. Chr şi in prima 
jumătate a sec. I I I  p. Chr. 

Recipientele din sticlă se datează deocamdată prea larg 
pentru a ne ajuta la datarea sitului, iar fragmentele de terra 
sigillata sunt prea mici pentru a putea fi încadrate tipologie şi 
cronologic. Piesele din metal, piatră, ceramică şi os beneficiază, 
de asemenea, de o datare mult prea generală pentru a ne ajuta 
în acest demers. 

Materialul arheologic descoperit, prelucrat primar, se aftă 
depozitat în Depozitul de Arheologie Si ma 11 - 1 ,  iar 
documentaţia de şantier se aftă in Arhiva de Specialitate a 
responsabilului de şantier. 

Situl se pretează pentru o cercetare complexă, beneficiind şi 
de condiţii de exploatare agricolă avantajoase. 
Anexa 4. 

86. Dalboşeţ, corn. Dalboşeţ, jud. Caraş-Severin 
Punct: Dragomireana 
Cod sit: 52589.02 
Colectiv: Doina Benea, Mariana Crînguş, Atalia Ştefănescu 
(UV Timişoara) 

În campania din vara anului 2004 s-a deschis o nouă 
secţiune numită de noi Sl/2004, situată la 1 ,5 m de cea din anul 
2003. Dimensiunile secţiunii sunt de 22x1 ,5 m, iar caroiajul s-a 
efectuat din 2 în 2 m. La aprox. 2,7 m de punctul O al secţiunii a 
apărut un zid din piatră de râu legată cu lut, aftat intr-o stare 
avansată de distrugere, care a cuprins şi fundaţia. La 7,8 m de 
acelaşi punct O se conturează un al doilea zid, construit in 
aceeaşi manieră ca şi cel amintit mai sus, însă acesta este mai 
bine conservat. Lăţimea acestui zid este de 0,8 m, iar elevaţia 
păstrată de 0,35 m. Din stratigrafia verticală s-a putut observa 
faptul că ambele ziduri din piatră de râu legată cu lut sunt 
ridicate pe fundaţiile unor ziduri din piatră de râu la care s-a 
folosit mortarul ca şi liant. 

În spaţiul delimitat de cele două ziduri descrise s-au conturat 
mai multe nivele de locuire: 
- humusul actual 
- nivel reprezentat de un strat de lut 
- nivel marcat de ţigle şi olane, care corespunde zidurilor din 
piatră de râu legată cu lut 
- lut de amenajare 
- nivel marcat de ţigle şi olane ce corespunde zidurilor de mortar 
dezafectate, peste care s-au ridicat zidurile legate cu lut 
- nivel de locuire marcat de un lut gri cu urme de arsură 
- lutul steril 

Începând cu m.1 8,7, stratigrafia se schimbă în sectiune. Se 
observă aici un nivel dens de distrugere marcat p

'
rin ţigle, 

cărămizi, mortar, piatră de râu, pământ negru. Acest nivel trebuie 
pus, probabil, in legătură cu distrugerea unui bazin circular de 
apă aftat in imediata apropiere. 

În continuarea lui SI, la o distanţă de 0,9 m de capi3tul 
secţiunii, s-a trasat Sl l/2004, cu dimensiunile de 8x1 ,2 m. În 
această secţiune s-a conturat pentru prima oară o amenajare cu 
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pietriş în apropierea edificiului identificat la Dragomireana. 
Grosimea acestui strat de pietriş variază între O, 1 -0 , 15 m. El 
apare pe toată lăţimea secţiunii . În profilul sudic al secţiunii s-a 
conturat un zid cu o lăţime de 80 cm, care prezintă 3 rânduri de 
bolovani de râu legaţi cu mortar. 

În Sl l/2004, trebuie să menţionăm că în nivelul de locuire 
aflat deasupra stradelei au fost descoperite o serie de fragmente 
ceramice lucrate cu mâna, arse inegal şi cu degresant mare. 
Alături de acestea s-au găsit şi fragmente ceramice din pastă 
semifină. 

Cercetările la edificiul de epocă romană de la Dalboşeţ
Dragomireana vor continua şi in campaniile următoare, in 
vederea clarificării situaţiei stratigrafice şi, eventual, a stabilirii 
unei cronologii. 

Abstract: 
The archaeological investigation in 2004 at the Roman 

edifica from Dalboşeţ-Dragomireana uncovered four habitation 
levels. For the first time there was discovered a small narrow 
street superposed by a level with hand-made ceramic fragments. 
The investigations will continue during the following campaigns. 

87. Dealu Mare, corn. Vălişoara, jud. Hunedoara 
Punct: Ruşti 
Cod sit: 91955.01 
Colectiv: Nicolae Cătălin Rişcuţa - responsabil, Ştefan 
Andrei (MCDR Deva), Loredana Niţă, Florin Dumitru (UV 
Târgovişte), Simona Dumbravă, Alexandru Fuioagă, 
Cristian Ţuţu, Adrian Vasile (studenţi UV Târgovişte) , 
Petronela Straja (Univ. Alba Iulia) 

Campania arheologică din anul 2004 a marcat debutul unui 
proiect intitulat: Cercetarea sistematică a locuirii preistorice din 
hotarul localităţii Dealu Mare (com. Vălişoara, jud. Hunedoara), 
punctul "Ruşti". Proiectul face parte dintr-un program mai larg 
care vizează cercetarea locuirilor preistorice în carsturile din 
sud-vestul Transilvaniei. Săpătura arheologică de la Dealu Mare 
- "Ruşti" s-a desfăşurat în colaborare cu specialişti şi studenţi ai 
Facultăţii de Ştiinţe a UV Târgovişte, in cadrul protocolului 
existent intre cele două institutii. 

Situ! se aftă pe o clippă de calcar proeminentă ce domină 
imprejurimile. Suprafaţa sa este utilizată ca teren de păşunat şi 
se găseşte in bună stare din punct de vedere arheologic. Cu 
toate acestea, eroziunea datorată apelor pluviale şi factorilor 
eolieni, precum şi păşunatul excesiv ar putea conduce la 
deteriorarea stării de conservare a sitului în perioada următoare. 

Situl arheologic de la Dealul Mare "Ruşti" a fost descoperit în 
anul 1 998, in urma unor cercetări de teren efecutate in hotarul 
comunei Vălişoara Oud. Hunedoara). Cu acest prilej a fost 
colectată, de la suprafaţa solului, o mare cantitate de material 
arheologic, in special ceramică, dar şi obiecte de piatră. 
Ceramica recuperată apa�ine etapei finale a culturii Coţofeni de 
la sfârşitul perioadei de tranziţie spre epoca bronzului şi grupului 
cultural Şoimuş, datat in bronzul timpuriu. Cercetările de teren 
realizate de-a lungul mai multor ani indicau existenţa unei locuiri 
succesive pe parcursul unei perioade mai indelungate, păstrată 
in bune condiţii stratigrafice. 

Situl de la Dealu Mare - "Ruşti" are o importanţă deosebită 
datorită faptului că prezintă o situaţie stratigrafică nederanjată, 
rezultată în urma locuirii succesive pe parcursul a două perioade 
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istorice. Drept urmare, există posibilitatea prelevării unui material 
arheologic de referinţă 

Obiectivul campaniei arheologice din acest an a fost 
verificarea situaţiei stratigrafice a sitului. 

Pentru evaluarea potenţialului arheologic al sitului a fost 
trasată o unitate de săpătură de 20x2 m, orientată N-S, 
urmărindu-se sec�onarea terasărilor antropice vizibile. Sectiunea 
a fost împărţită in carouri de 1x2 m, numerotarea începând de la 
S spre N. Metoda de cercetare a fost una distructivă prin 
realizarea unei săpături manuale. Săpătura arheologică s-a 
efectuat doar cu şpaclul, pe nivele de 0,03·0,05 m pentru a se 
putea realiza o stratigrafiere orizontală şi verticală cât mai 
riguroasă a suprafeţei cercetate. 

Stratigrafia relevată este următoarea: 
-o-o, 1 m - strat vegetal actual; 
·0, 1--Q,3 m - strat de cultură de culoare neagră, cu aspect 
măzăros, care conţine materiale arheologice specifice grupului 
cultural Şoimuş; 
·0,3--Q,4--Q,45 m - strat de cultură de culoare negru-cenuşiu, 
care conţine materiale arheologice tipice pentru cultura Coţofeni; 
·0.45 - stânca nativă de calcar. 

În carourile 1 8·20 stânca nativă a fost foarte aproape de 
suprafaţă, la ·0,2 m. Densitatea cea mai mare de material 
arheologic a fost consemnată intre -0,1 şi ·0,3 m, artefactele fiind 
răspândite relativ uniform pe întreaga suprafaţă a secţiunii . 
Totuşi, s-a observat existenţa unor aglomerări de materiale care, 
nu întâmplător, corespundeau teraselor vizibile la suprafaţa 
solului. Această situatie arheologică a fost consemnată în 
carourile 1 ·3, 8-1 1 şi 1 S- 1 8. În aceste zone au fost descoperite 
bucăţi de cărbune şi lemn, o mare cantitate de chirpici cu urme 
de nuiele, resturi de podină făţuită, fragmente de râşniţe şi o 
mare cantitate de material ceramic. Toate acestea dovedesc 
existenţa unor structuri de locuire distruse probabil prin 
incendiere. 

Nivelul aparţinând grupului cultural Şoimuş suprapune un 
altul care conţine materiale tipice fazei a I I I-a a culturii Coţofeni. 
Acest nivel nu este continuu, ci apare mai ales in gropile şi 
alveolările stâncii native de calcar. Putem presupune că locuirea 
din bronzul timpuriu a fost organizată după o nivelare a zonei, 
ceea ce a avut drept rezultat distrugerea unei părţi din stratul 
arheologic anterior. 

Materialul arheologic prelevat constă, in cea mai mare parte, 
din ceramică. Remarcăm faptul că ceramica este in stare 
fragmentară, neexistând nici un vas intregibil. in ceea ce priveşte 
ceramica grupului Şoimuş, din bronzul timpuriu, formele vaselor 
se încadrează in tipologia ceramicii acestei manifestări culturale. 
Fragmentele descoperite aparţin unor străchini, castroane, ceşti, 
căni, baluri, amfore, vase cu corpul bombat, vase sac. 

Elementele de decor sunt relativ puţine, ele repetându-se 
însă in diverse combinatii. Pentru ornamentare au fost folosite 
două procedee principaie: decorul in relief şi prin adâncire. 
Decorul in relief constă in: brâuri simple, crestate sau alveolate, 
dispuse în diverse combinaţii, proeminenţe simple sau alveolate, 
alungite, plasate sub margine sau pe curbura maximă a vaselor, 
etc. Decorul realizat prin adâncire include crestături ce 
decorează fie brâurile, fie buza unor vase, impresiuni sub formă 
de alveole pe brâuri, impresiuni circulare dispuse in şiruri pe 
peretele vaselor etc. 

Aşadar, ceramica grupul cultural Şoimuş poate fi 
caracterizată prin câteva elemente definitorii. Dintre acestea 
enumerăm: îngroşarea marginii vaselor sub formă de .. manşetă", 
folosirea frecventă a brâurilor orizontale şi verticale in diferite 
combinaţii, existenţa proeminenţelor alungite simple sau 
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alveolate gen .creastă de cocoş". Cel mai important element 
este însă procedeul de lă�re a marginii sub formă de T. Acest 
mod de profilare a buzei vaselor este specific grupului Şoimuş. 

Toate aceste elemente sunt documentate şi in alte 
manifestări culturale ale perioadei de tranzitie sau in bronzul 
timpuriu, dar asocierea lor pe forme cerarn'ice specifice este 
ilustrativă pentru grupul Şoimuş. 

in afară de ceramică au mai fost recuperate şi alte artefacte. 
Astfel, in privinţa inventarului litic, se poate spune că acesta nu 
este prea numeros. Din categoria uneltelor de piatră cioplită 
notăm doar un vârf de săgeată din opal. Cu toate acestea, 
materia primă nu lipseşte, fiind descoperite nuclee şi aşchii de 
opal, calcedonie, dar mai ales cua�t. 

Dintre celelalte categorii de obiecte mai amintim doar 
descoperirea unei fusaiole. 

Ceramica aparţinând culturii Coţofeni este puţin numeroasă 
şi constă in fragmente de vase de mici dimensiuni, decorate prin 
tehnica impunsăturilor succesive specifică fazei a I I I-a a acestei 
manifestări culturale. 

Materialele depozitate la Deva au fost inventariate şi vor fi 
restaurate, desenate şi valorificate prin publicare. Arhiva sitului 
se păstrează la MCDR Deva. 

Manifestările etapei finale a culturii Coţofeni sunt relativ bine 
cunoscute, dar evoluţia grupului Şoimuş este departe de a fi 
lămurită. Locuiri asemănătoare au mai fost descoperite in 
această regiune, dar nici una nu a făcut obiectul unei cercetări 
arheologice de amploare, in majoritatea cazurilor fiind vorba 
despre mici sondaje stratigrafice. Mai mult decât atât, 
majoritatea siturilor de acest tip se păstrează în condiţii precare, 
terenul accidentat şi rata mare de eroziune a solului ducând la 
amestecul materialelor arheologice. 

Drept urmare, prin cantitatea de ceramică recuperată şi prin 
suprafaţa sa, locuirea de la Delul Mare pare a fi una dintre 
aşezările principale ale acestor manifestări culturale. Pantele 
line ale înălţimii pe care este amplasat situl, sugerează 
păstrarea sedimentului arheologic in bune condiţii stratigrafice. 
Situaţia din teren este favorabilă pentru realizarea unei cercetări 
arheologice cu bune rezultate. O astfel de cercetare se impune 
pentru lămurirea unor aspecte de ordin cultural şi cronologic 
privind evoluţia grupului Şoimuş. 

Situl arheologic de la Dealu Mare • Ruşti facilitează 
cercetarea interacţiunii omului preistoric cu mediul prin studierea 
modului de organizare a habitatului preistoric pe mici terase 
create artificial pentru realizarea unor .cuiburi de locuire", 
precum şi formele economiei de subzistenţă (in special 
păstoritu l) utilizate in epocă. De asemenea, coroborarea 
constatărilor din acest sit cu rezultatele obţinute in aşezări 
asemănătoare cercetate in cadrul unor proiecte aflate in 
desfăşurare la MNUAI, la UBB Cluj şi Univ. Alba Iulia ar putea 
conduce la stabilirea unor raporturi culturale şi cronologice intre 
manifestările culturale din spaţiul intracarpatic. 

in concluzie, considerăm utilă continuarea cercetării 
arheologice a locuirii preistorice de la Dealu Mare • Ruşti. 
Planşa 1 3. 

Abstract: 
The 2004 archaeological campaign took place between 

20.09.2004--01 . 1 0.2004, in cooperation with specialists and 
students of the Sciences Faculty of the ''Valachia" University 
from Târgovişte. 

The Dealu Mare site is placed on a prominent limestone 
clippa, dominating the surroundings. lts surface is used as 
pastureland, being in good shape from an archaeological point 
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of view. Nevertheless, the erosion due to the pluvial waters and 
wind factors, as well as excessive grazing could deteriorate the 
conservation of the site in the future. 
The archaeological site from Dealul Mare - Ruşti was discovered 
in 1998, after some fieldwork research in the Vălişoara commune 
(Hunedoara County). From the soil surface a large quantity of 
archaeological material was collected at the time, mostly 
ceramics but also stane objects. The recovered ceramics belong 
to the final stage of Coţofeni culture, from the end of the 
transition period to the Bronze Age, as well as to the Şoimuş 
culture group, from the early Bronze Age. 

The field research carried out over many years indicates the 
presence of successive dwelling over a long period of time, 
preserved in good stratigraphic conditions. 

The objective of the archaeological campaign of this year 
was the checking of the stratigraphy of the site. In order to 
evaluate the archaeological potential of the site, a digging unit 
was plotted, with the dimensions of 20x2 m, oriented N-S, 
wishing to section the visible anthropoid terraces. Following the 
research, pieces of coal and wood were uncovered, a large 
quantity of adobe with traces of wattles, remains of finished floor 
board, grinding miii fragments and a large quantity of ceramic 
material. Ali these prove the existence of dwelling structures, 
probably destroyed by fire. 

From a stratigraphic perspective, the layer pertaining to 
Şoimuş cultural group is superposed by another layer with typical 
material from the I I I  stage of the Coţofeni culture. This layer is 
not continuous, mostly showing in the depressions of the native 
limestone. 

The archaeological material mostly consists in ceramics. We 
mention that the ceramics is fragmentary, with no complete vase. 
As it concerns the ceramics from the Şoimuş group, from the 
Early Bronze Age, the shape of the vases are typical for this 
culture. The discovered fragments are coming from plates, 
bowls, jugs, mugs, amphorae, bulbous vases, etc. The 
decorative elements are only a few, but repeating in various 
combinations. Two main ways were used for decorations, the 
relief decoration and by deepening. 

There were uncovered other artefacts beside the ceramics. 
The ceramics belonging to the Coţofeni culture is not 

numerous; consisting in small dimension vase fragments 
decorated using the successive stitching technique, which is 
typical to the 3'd phase of this culture. 

By the quantity of the recovered ceramics as well as by its 
surface, the dwelling from Dealul Mare seems to be one of the 
main settlements from this culture. 

In conclusion, we consider the continuation of the 
archaeological research for the prehistoric dwelling from Dealu 
Mare-"Ruşti " as useful . 

88. Desa, corn. Desa, jud. Dolj 
Punct: Castraviţa, La Ruptură 
Cod sit: 72034.01 ,  72043. 02 
Colectiv: Petre Gherghe (Univ. Craiova), Florin Ridiche 
(MO Craiova) 

În anul 2004, au fost continuate cercetările arheologice pe 
grindul Castraviţa şi în punctul La Ruptură, localitatea Desa, jud. 
Dolj 1 .  Astfel, după identificarea şi inceperea cercetării ,  în cursul 
anului 2003, a unei noi movile funerare de tip Basarabi, notată 
de noi cu sigla T3, in anul 2004 a fost finalizată săpătura, in 
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această movilă, prin deschiderea suprafeţelor S2 şi 842• 
Totodată, au fost reluate cercetările arheologice în sectorul estic 
al grindului Castraviţa, acolo unde, în cursul anilor 2001 şi 2002, 
au fost descoperite urmele unei aşezări civile romane şi un 
mormânt de incineratie din epoca bronzului, cultura Verbicioara. 
În punctul La Ruptură s-a făcut o taluzare a malului Dunării, 
deschiderea de secţiuni sau suprafeţe fiind imposibilă momentan 
din cauza existenţei în acest punct a unei plantaţii de salcâm. 

Cercetările arheologice din această campanie3 au continuat, 
cu o săpătură de control, în turnului T3, mai exact în suprafeţele 
S1 şi S3, sub nivelul de călcare al tumulului , pe care ne-am oprit 
în 2003. Aici, au fost descoperite fragmente ceramice decorate 
cu măturica, de tip Verbicioara, o fază timpurie, şi altele de 
culoare neagră cu decor în relief datate tot în epoca bronzului4 
care provin de la un sit distrus de turnului hallstattian. În 
continuare, a fost deschisă suprafaţa S2, în cadrul turnului T3, 
cu dimensiunile de 6,3x7,5 m - trebuie menţionat că faţă de anul 
2003, martorii În cruce au fost lăsaţi cu grosimea de 1 m, 
datorită faptului că au fost găsite numeroase cuiburi de lăstuni 
care au perforat profilele estic şi sudic ale lui S1 şi nordic şi 
vestic ale lui S3 de aici rezultând şi dimensiunile mai mici cu 0,5 
m ale lui S2 comparativ cu 81 şi 83. Aceeaşi situatie o avem şi 
pentru suprafaţa 84. În 82, la decaparea stratului vegetal, au 
apărut câteva fragmente ceramice decorate cu măturica, care au 
ajuns aici în momentul ridicării mantalei tumulului hallstattian 
prin distrugerea sitului arheologic din epoca bronzului, dar şi 
unele de culoare neagră, lustruite, decorate cu caneluri 
orizontale şi oblice din vremea culturii Basarabi. 

În acelaşi timp, s-a început şi decaparea lui S4 unde au 
apărut câteva fragmente ceramice atipice, din epoca bronzului . 
Şi aici au fost găsi t i şase bolovani din calcar, în coltul nord-estic 
al suprafeţei, aproape de zona cea mai înaltă a movilei funerare, 
între adâncimile de -0, 1 8  m şi -0,39 m. 

După înlăturarea stratu lui vegetal s-a trecut la săparea unui 
nou rând de pământ, în S2 ajungându-se la -0,3 m adâncime 
spre zona centrală a tumulului . În apropierea profilului sudic al 
suprafeţei au apărut nouă bolovani din calcar. La acest nivel, 
între bolovanii din calcar, s-au găsit fragmente ceramice 
hallstattiene de culoare neagră, lustruite, care provin de la vase 
sparte pe loc din vechime. 

La dezvelirea celui de-al treilea rând de pământ, în 82, au 
apărut din nou bolovani din calcar, în apropierea profilului vestic 
şi în colţul nord-vestic al suprafeţei ,  grupaţi câte doi, trei şi cinci, 
între adâncimile de -0,38 m şi -0,67 m - atât la acest rând de 
pământ cât şi la cel anterior au fost descoperite numeroase 
fragmente ceramice din epoca bronzului, dovadă a alternării 
nivelurilor de bolovani de calcar cu niveluri de pământ, în 
ridicarea mantalei tumulului, prin săparea solului antic din jurul 
movilei. 

Concomitent cu cercetarea suprafeţei 82 s-a continuat - aşa 
cum am precizat mai sus - săpătura şi în 84 prin înlăturarea unui 
nou strat de pământ, după a celui vegetal. Şi aici au fost 
identificate patru grupuri de bolovani din calcar, unul in zona 
centrală a suprafetei, aflat între adâncimile de -0,38 m şi -0,47 
m, unul spre colţul nord-vestic, situat între adâncimile de -0,3 m 
şi -0,34 m, unul spre colţul sud-estic, descoperit intre adâncimile 
de -0,47 m şi -0,57 m, iar ultimul a fost găsit lângă profilul nordic, 
intre adâncimile de -0,38 m şi -0,41 m. La acest din urmă grup 
de bolovani de calcar trebuie remarcat un amănut interesant şi 
anume faptul că patru bolovani au fost aşezaţi pe cant, iar alţi 
cinci bolovani plaţi au fost dispuşi în aşa fel încât formau un fel 
de capac. Ţinând cont de descoperirea, in cursul anului 2003, în 
S1 , a unei structuri formate din patru straturi de pietre de râu, de 
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faptul că această structură a fost acoperită cu câ�va bolovani din 
calcar5 şi de orientarea acesteia, constatăm că acest ultim grup 
de bolovani din calcar reprezintă un fel de delimitare, spre sud
vest a intregului complex arheologic, format din pietre de râu. Şi 
in această suprafaţă s-au găsit fragmente ceramice din epoca 
bronzului şi altele de tip Bassarabi. Tot in S4, in partea nord
estică, lângă profilul nordic, a apărut la adâncimea de -0,45 m, 
primul strat de pietre de râu, cel superior, care se află in 
continuarea celui găsit in campania 2003, in S1 . De asemenea, 
in apropierea profilului estic şi la aceeaşi adâncime au fost 
găsite două fragmente izolate de calotă craniană umană. 

În S2 s-a continuat săpătura intre adâncimile de -0,5 m şi -
0,78 m, unde au apărut alţi bolovani din calcar, grupa� şi dispuşi 
in formă de arc de cerc spre colţul nord-estic al suprafeţei. Aceşti 
din urmă bolovani delimitează, mai degrabă, zona funerară a 
tumulului T3, decât să reprezinte o parte a mantalei acestuia. 
Lângă profilul sudic al lui S2, la -0,7 m adâncime, a fost găsit 
izolat, un vârf de lance, depus in mantaua tumulului T3. În colţul 
nord-vestic al suprafeţei, la adâncimea de -0,74 m şi sub 
bolovanii de calcar, care reprezintă limita exterioară a lui T3, 
spre N, a apărut complexul funerar hallstattian CF26, format din 
fragmente ceramice care provin de la trei vase sparte pe loc din 
vechime, şi un bolovan din calcar. 

În S4 s-a descoperit un alt grup de bolovani din calcar, intre 
adâncimile de -0,5 m şi 0,71 m, dispuşi la fel ca şi in S2, in 
formă de arc de cerc spre colţul sud-vestic al suprafeţei, numai 
că aici acest grup este mai bine delimitat. Lângă profilul estic al 
suprafeţei, la o adâncime cuprinsă intre -0,7 m şi -0,75 m, a 
apărut un nou complex funerar CF3, situat foarte aproape de 
CFF, dar mai sus decât acesta din urmă. Diferenţa dintre cele 
două complexe funerare este dată de faptul că CF1 a fost depus 
pe solul antic, iar CF3 în mantaua tumulului T3. CF3 este format 
dintr-un castron şi o cană, tipice culturii Basarabi. Castronul s-a 
spart in decursul timpului datorită presiunii pământului, iar cănii ii 
lipseşte toarta din vechime şi a fost depusă uşor înclinată cu 
gura spre NE. Tot in S4, lângă profilul nordic, a fost descoperit al 
doilea strat de pietre de râu, la o adâncime de -0,52 m. Atât în 
S2 cât şi in S4 au apărut din nou fragmente ceramice decorate 
cu măturica, caracteristice unei faze timpurii a culturii 
Verbicioara. 

În timpul cercetării grupurilor de bolovani de calcar din S2, a 
fost găsită o fibulă de tip Vace, la adâncimea de -0,51 m, spre 
colţul sud-estic al suprafeţei mult în afara cadrului circular al 
movilei T3. Fibula a fost depusă în stratul superior al mantalei de 
pământ a turnului şi reprezintă un indiciu privitor la limita 
exterioară a acestui strat, care depăşea cadrul circular format din 
bolovani de calcar. În ceea ce priveşte locul de descoperire al 
acestei fibule, în asamblul turnului , acesta seamănă destul de 
mult cu locul de descoperire al fibulei cu piciorul in formă de scut 
beotic, găsită in cursul campaniei din 2003, in S38, şi ne putem 
face o imagine referitoare la ritualul funerar. 

Între adâncimile de -0,9 m şi -1 m s-au găsit. atât în S2 cât şi 
in S4, numeroase oase de cal, nu ,  in conexiune anatomică, care 
au fost depuse pe solul antic inainte de ridicarea movilei 
funerare T3. Practic, aceasta este adâncimea de la care s-a 
început ridicarea tumulului T3. 

Continuându-se săpătura in S2, la -0,94 m adâncime, aprox. 
in colţul sud-vestic al suprafeţei, a apărut un complex arheologic 
de dimensiuni apreciabile, notat de noi cu sigla CPL 1 V 
însemnând complexul 1 Verbicioara, format din numeroase 
fragmente ceramice, care provin de la mai multe vase sparte pe 
loc din vechime şi depuse unele peste altele intr-o aparentă 
neorânduială. Sub aceste fragmente ceramice şi deasupra lor s-
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au găsit mai multe bucă� de chirpic, care prezintă urme de 
făţuială şi de nuiele, provenite probabil de la o locuinţă. Toate 
fragmentele ceramice sunt decorate cu măturica, unele fiind de 
culoare cenuşie iar altele cărămizii şi se datează, ca şi cele 
descoperite în mantaua tumulului, intr-o fază timpurie a culturii 
Verbicioara. Aprox. in partea centrală a complexului au fost 
găsite două mici grămezi de oase incinerate, care nu ştim, încă, 
dacă sunt umane. Aici trebuie precizat că şi in cursul campaniei 
din 2003 s-au descoperit oase incinerate, in S3, in apropiere şi 
la N de CF19. Iarăşi, un lucru care trebuie subliniat este faptul că 
tocmai situarea complexului CPL 1 V sub turnului T3, 1-a salvat de 
la o distrugere sigură, datorită săpării nivelului hallstattian din 
jurul movilei pentru ridicarea mantalei acesteia, operaţiune care 
a dus la afectarea tuturor complexelor din epoca bronzului 
situate in vecinătate, dovadă fiind numeroasele fragmente 
ceramice decorate cu măturica, găsite in mantaua tumulului 
hallstattian. Ceramica recuperată din acest complex este 
contemporană cu urna de tip Verbicioara, găsită in anul 2001 , in 
sectorul estic al grindului Castraviţa, la o distanţă de aprox. 1 30 
m, in secţiunea SJ 1°. Aici trebuie amintit că in zona dintre turnului 
hallstattian şi secţiunea Sl/2001 nu s-a descoperit încă material 
arheologic şi ne referim, in special, la secţiunile SIV/2002 şi 
SVII/2002. După găsirea complexului Cpl1 V s-a constatat că in 
jurul acestuia şi in profil ,  după o secţionare făcută pe jumătatea 
vestică, nu s-a găsit o altă urmă de groapă. La demontarea 
complexului s-au descoperit din nou numeroase oase incinerate, 
despre care nu ştim însă dacă sunt umane, aşa cum am afirmat 
anterior. În stadiul actual al cercetării nu ştim încă dacă micile 
grămezi de oase incinerate apa�in nivelului Verbicioara sau 
tumulului hallstattian. 

După finalizarea cercetării complexului Cpl1 V, s-a trecut la 
demontarea martorilor dintre suprafeţele tumulului hallatattian 
T3. Astfel, la 0,3 m în interiorul profilului sudic al lui S2, la 2,5 m 
de profilul vestic şi la o adâncime de -0,65 m s-a găsit un 
castron de tip Basarabi spart pe loc din vechime, sub care se 
afla un bolovan de calcar. Acesta îl putem considera, având în 
vedere adâncimea la care s-a găsit, ca făcând parte din 
mantaua tumulului. Un alt castron de tip Basarabi a fost 
descoperit in zona de intersecţie a martorilor, la -0,78 m 
adâncime, depus tot în structura tumulului. La desfacerea 
martorului dintre S4 şi S1 , la 3,5 m de colţul nord-estic al lui S4, 
la 0,65 m în interiorul profilului, spre N, la -0,65 m adâncime şi în 
imediata vecinătate, spre V, a complexului arheologic format din 
pietre de râu, s-a descoperit o ceaşcă de tip Basarabi depusă, 
de asemenea, în structura tumulului. Tot in interiorul profilului 
nordic al lui S4, la 1 ,7 m de colţul nord-estic al suprafeţei şi la -
1 , 1  m adâncime, a apărut un mâner de sabie din fier, de forma 
literei 'T, la care se mai păstrează două nituri, o amprentă de la 
plăselele din lemn şi o mică parte din lamă, care a fost îndoită şi 
ruptă din vechime. Lângă mânerul de sabie, la aceeaşi 
adâncime, a fost găsită şi o cană de tip Basarabi, căreia ii 
lipseşte toarta din vechime. Atât mânerul de sabie cât şi cana au 
fost depuse pe solul antic, aprox. la acelaşi nivel cu cel al 
oaselor de cal şi, având in vedere distanţa mică faţă de 
mormântul M5, considerăm că face parte din inventarul funerar 
al acestuia. Totodată s-a trecut şi la demontarea complexului 
arheologic format din pietre de râu, mai precis a părţii aflate in 
martorul dintre S1 şi S4. Sub acest complex a fost găsit, la 
adâncirnea de - 1  , 1 m, mormântul de inhumaţie notat de noi cu 
sigla M5, pe care-I considerăm mormântul principal al tumulului 
T3 şi cel datorită căruia a fost ridicată această atât de complexă 
movilă funerară. La fel ca şi în cazul celorlalte morminte de 
inhumaţie găsite atât in T3 cât şi in T1 /2002 şi T2/2002, şi 
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scheletul acestui mormânt a fost descompletat, probabil, 
intenţionat, într-un anumit moment al desfăşurării ritualului 
funerar. Astfel, nu s-au descoperit decât şase vertebre, 
mandibula, un fragment din calota craniană şi un altul din bazin, 
toate găsite însă în conexiune anatomică depuse pe bolovani 
plaţi din gresie. Interesant de remarcat este faptul că acest 
obicei al depunerii pe bolovani plaţi din gresie îl mai regăsim în 
cadrul ritului funerar practicat aici şi la cele două castroane 
găsite in S1 , unul sub colţul nord-estic al complexului format din 
pietre de râu şi al doilea, puţin mai spre E, castroane care au 
fost sparte pe loc din vechime 1 1 .  În imediata vecinătate a 
scheletului, spre NV, a fost descoperită o fibulă fragmentară din 
fier, decorată cu striuri pe corp şi cu piciorul în formă de plăcuţă 
triunghiulară, cu un cârlig la unul dintre colţuri. 

În zona de intersecţie a martorilor, la O, 1 7  m in interiorul 
profilului vestic al lui S2, a fost găsită încă o ceaşcă de tip 
Basarabi, la adâncimea de -0,95 m, care a fost depusă pe solul 
antic. Această ceaşcă era umplută cu praf de calcar pisat. De 
asemenea, au mai fost descoperite două fragmente de castron, 
la 1 m adâncime, in martorul dintre S2 şi S3, aproape de colţul 
nord-vestic al celei din urmă suprafeţe, depuse tot pe solul antic. 

În martorul dintre S2 şi S3, lângă colţul sud-vestic al primei 
suprafeţei menţionate şi la 1 , 1  m adâncime a apărut un vas de 
tip Verbicioara, inclinat uşor spre SE, căruia îi lipseşte gura. La 
fel ca şi in cadrul complexului Cpl1 V nu a fost surprins conturul 
vreunei gropi, solul fiind omogen atât din punctul de vedere al 
culorii cât şi al compoziţiei. Important de menţionat la acest vas, 
este faptul că gura a fost ruptă din vechime, in prezent 
descoperindu-se doar un fragment din aceasta, ceea ce 
reprezintă un indiciu că la momentul amenajării nivelului 
hallstattian, in vederea ridicării tumulului T3, a fost afectat intr-o 
măsură redusă şi nivelul din epoca bronzului, dar numai în zona 
movilei funerare hallstattiene, pe când in vecinătatea tumulului, 
tot nivelul cu materiale arheologice de tip Verbicioara a fost 
distrus. Şi acest din urmă vas se încadrează in seria tipologică a 
urnelor şi chiar dacă în interiorul vasului nu am găsit oase ci 
numai cenuşă considerăm că nu este exclus să avem de-a face 
tot cu un mormânt, poate de copil şi ale cărui oase au fost bine 
incinerate. Vasul are pântecul bombat cu două to�i bandate, 
dispuse simetric in partea superioară a corpului. in dreapta şi in 
stânga to�ilor, in partea superioară a acestora, se află două 
proeminenţe conice, la fel ca la urna găsită în sectorul estic al 
grindului Castraviţa în cursul campaniei din anul 2001 12. Tot în 
partea superioară a urnei sunt dispuse simetric două 
proeminenţe pastilate şi aplicate. Vasul a avut gât evazat şi fund 
plat, neprofilat. Are culoare neagră şi a fost modelat dintr-o pastă 
fină, având ca degresant nisip. Din punct de vedre tipologie 
există unele elemente care apropie acest vas de tipul amforelor 
din cultura Gârla Mare, cum ar fi gura evazată şi proeminenţele 
pastilate13, dar forma corpului, to�ile şi proeminenţele conice 
sunt tipice culturii Verbicioara. Ţinând cont de toate acestea, 
considerăm că acest vas se plasează, din punct de vedere 
cronologic, la finalul fazei timpurii a culturii Verbicioara, nu cu 
mult inainte de apariţia culturii Gârla Mare. 

Având în vedere faptul că in cursul campaniei anului 2001 a 
fost găsit un mormânt de incineraţie de tip Verbicioara, in 
sectorul estic al grindului Castraviţa, mai precis în secţiunea SI, 
am considerat necesar să mai facem încă o verificare, după cea 
făcută in anul 2002, prin deschiderea secţiunii SVI, în care nu 
am găsit nimic, şi am mai trasat o nouă secţiune SXV cu 
lungimea de 7 m şi lăţimea de 2 m, pe direcţia E-V, paralelă cu 
cele două secţiuni menţionate anterior. Până la adâncimea de -
0,6 m s-au găsit numeroase materiale arheologice romane, 
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cărămizi, olane, ţigle şi câteva fragmente ceramice, toate aflate 
în poziţie secundară. Sub stratul roman au apărut, izolat, 
fragmente ceramice hallstattiene care provin dintr-un nivel 
distrus. Aproape de limita vestică a secţiunii, mai precis la 0,68 
m de aceasta, şi la -0,78 m adâncime a fost descoperit încă un 
mormânt de incineraţie, notat de noi cu sigla M2V, care aparţine 
culturii Verbicioara, o fază timpurie. in pofida eforturilor depuse 
nu a fost surprins conturul gropii mormântului, atât în plan cât şi 
in profil, solul fiind omogen din punct de vedere al culorii şi 
compoziţiei. in interiorul mormântului s-a găsit o urnă, spartă 
datorită presiunii pământului, dar şi deranjată de o galerie de 
rozătoare, practic urna a fost recuperată doar in propo�ie de 
60%, in stare fragmentară. După realizarea desenului de plan s
a lăsat un martor de cercetare orientat N-S şi s-a trecut la 
secţionarea mormântului. Peste gura urnei a fost depus un 
castron, cu gura în jos, din care s-a păstrat numai partea 
superioară, aici trebuie făcută precizarea că atât gura urnei cât 
şi fundul castronului-capac au fost distruse de nivelul roman de 
deasupra, la fel ca şi in cazul vasului de tip Verbicioara, găsit 
sub turnului T3, nerecuperându-se nici un fragment din aceste 
pă�i ale vaselor menţionate. Castronul-capac, de mari 
dimensiuni, care acoperea urna până aproape de partea 
inferioară, este un vas de culoare cafenie cu corp semisferic şi 
buză uşor îngroşată spre interior, având două torţi bandate, 
dispuse simetric imediat sub buză. În urnă, depuse peste oasele 
incinerate, au fost descoperite, o fusaiolă de formă conică, 
decorată pe partea inferioară, având culoarea cafenie, un 
fragment de râşniţă cu o puternică urmă de ardere secundară, 
probabil de la focul rugului, şi un fund de vas inalt tronconic 
depus cu partea superioară în jos14 . În premieră pentru ritualul 
funerar al culturii Verbicioara avem date referitoare la modul de 
depunere al oaselor incinerate in urnă. Astfel, la mormântul M2V 
din SXV, oasele au fost găsite în interiorul urnei, în partea sa 
inferioară, iar acestea au fost acoperite cu fragmentele calotei 
craniene, obicei întâlnit cu preponderenţă in cultura Gârla Mare. 
Urna este foarte asemănătoare, din punctul de vedere al formei, 
culorii şi dimensiunilor, cu cea descoperită in secţiunea 
Sl/2001 15. Are fundul plat, pântecul bombat, cu două terţi 
bandate, dispuse simetric pe diametru! maxim, prin aplicare - o 
toartă lipseşte din vechime, dar in locul de dispunere se observă 
cele două cavităţi de prindere ale acesteia care nu au perforat 
însă peretele vasului. Are culoare cafenie, cu urme de ardere 
secundară iar pasta este fină, având ca degresant nisip. Decorul 
constă din striuri paralele şi verticale, dispuse pe toată partea 
inferioară, începând de la brâul alveolat care înconjoară vasul, 
pe diametru! maxim. Partea superioară a to�ilor este amplasată 
la nivelul brăului alveolat iar în dreapta şi in stânga to�ilor, in 
partea superioară se află aplicat un motiv decorativ în formă de 
cârlig, cu vârful în sus, profila! atât pe peretele vasului cât şi pe 
marginea to�ilor, po�iunea aplicată pe peretele vasului se află în 
partea superioară a acestuia, deasupra brâului alveolat. 

Din punct de vedere stratigrafic, în această secţiune au fost 
surprinse două niveluri romane, delimitate de câteva cărămizi şi 
olane, unul in grosime de cea. 0,35 m, cel superior şi celălalt în 
grosime de cea. 0,3 m. 

În punctul La Ruptură a fost descoperită, prin taluzarea 
malului Dunării, o groapă romană, ce conţinea numeroase 
piroane din fier. Tot aici, dar pe plajă, a fost găsit şi un fragment 
de ţiglă romană care mai păstra încă, pe una dintre suprafeţe, o 
porţiune, probabil, dintr-o ştampilă militară conţinând jumătatea 
de la un "X", imprimat in pasta crudă şi care ar putea fi asociat 
cu ştampila legiunii a Xl i i-a Gemina, a cărei prezenţă a fost 
documentată la Ratiaria, pe malul bulgăresc al Dunării, dar şi la 
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Desa16. Descoperirea acestui fragment de ţiglă ar putea confirma 
prezenţa castru lui roman de la Desa17, in acest punct şi nu in 
punctul Castraviţa, situat la cea. 1 ,5 km mai spre E, unde, 
probabil, că se aftă o mică aşezare civilă romană. Cercetările 
arheologice viitoare vor clarifica această problemă. 

Având in vedere rezultatele cercetărilor din anii 2003 - 2004 
în turnului T3 de pe grindul Castraviţa considerăm că rămân 
valabile concluziile prezentate in raportul de săpătură pe anul 
200318 conform cărora această movilă funerară este 
contemporană cu cele descoperite la Basarabi şi Balta Verde, 
chiar dacă in ceea ce priveşte motivistica de pe ceramică există 
diferenţe. Totuşi forma vaselor şi tehnica de realizare a decorului 
sunt identice cu cele de la Basarabi şi Balta Verde. De 
asemenea, inventarul metalic este in mare parte asemănător cu 
ceea ce s-a găsit in cele două necropole tumulare menţionate 
mai sus. Aşadar turnului T3 de la Desa se datează aprox. in sec. 
VII I a. Chr. Dar, dorim să insistăm mai mult asupra ritualului 
funerar practicat, in condiţiile in care acesta nu este suficient 
cunoscut in urma cercetărilor făcute la Basarabi şi Balta Verde. 
Cercetările din cei doi ani ne permit să lansăm o ipoteză 
privitoare la desfăşurarea ritualului funerar. Astfel, intr-o primă 
fază a fost nivelat solul antic dovadă fiind distrugerea gurii 
vasului de tip Verbicioara, găsit aprox. in zona de intersecţie a 
martorilor de cercetare, la aceeaşi adâncime cu mormântul M5, 
şi a altor complexe din epoca bronzului. După această etapă au 
fost depuse numeroase oase de cal concomitent cu amenajarea 
mormântului principal M5, cu amenajarea celor două complexe 
de bolovani din gresie, pe care au fost depuse castroane, din S1 , 
cu depunerea complexului CF1 şi a unei ceşti găsite in 
apropierea colţului sud-vestic al lui S2. A urmat apoi realizarea 
cadrului circular din bolovani de calcar, mai bine conturat spre 
SV, in S4, care practic a delimitat zona funerară. Ulterior s-a 
trecut la constituirea mantalei, prin depunerea unui prim strat de 
pământ până la cadrul circular de bolovani din calcar. in acest 
strat a fost depus majoritatea inventarului funerar, din care se 
remarcă, in mod special, complexele CF2 şi CF3, precum şi 
mormintele secundare M1 , M2, M3 şi M4. in acelaşi timp cu 
depunerea acestui strat de pământ, a fost constituit şi complexul 
din pietre de râu de deasupra mormântului M5, fără însă ca 
acesta să fie acoperit de pământ. După această fază, a fost 
depus un nivel de bolovani din calcar, nu  compact. Tot in 
interiorul cadrului circular s-a făcut, la acest nivel, o delimitare 
specială cu bolovani din calcar, deasupra complexului din pietre 
de râu şi implicit deasupra mormântului M5. La final, s-a depus 
încă un strat de pământ, nu ştim exact dacă peste toată movila 
sau numai pe margine, care a depăşit, in exterior, cadrul circular. 
Având in vedere însă faptul că scheletul din M5 nu este complet, 
dar in conexiune anatomică şi că puţinele oase umane găsite in 
M 1 ,  M2 şi M4 sunt, de asemenea, in conexiune anatomică, 
considerăm că avem toate motivele să credem că a avut loc o 
descompletare intenţionată a acestor schelete, probabil, chiar în 
timpul ridicării movilei funerare. Nu împărtăşim ideea că părţi din 
schelete s-au descompus de-a lungul timpului exprimată de 
autorii săpăturilor de la Basarabi 1 9 şi Balta Verde20. Dacă s-ar fi 
întâmplat aşa, nu se poate explica cum, la Desa, atât in T3 cât şi 
in T1 şi T2, cercetaţi in anul 200221 ,  s-au păstrat in aceeaşi 
măsură, până in zilele noastre atât oasele mari cât şi cele mici. 

in ceea ce priveşte complexele de epoca bronzului, stadiul 
actual al cercetărilor nu ne permite să formulăm concluzii până 
nu vom vedea care este raportul între descoperirile din sectorul 
estic şi cel vestic al grindului Castraviţa. 

De asemenea, vom urmări, in anii următori, să clarificăm 
ritualul funerar practicat în aceste movile hallstattiene şi, ca 
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atare, vom efectua cercetări, in paralel, atât in punctul Castraviţa 
cât şi La Ruptură.* 
Planşa 13. 

Note: 
1 .  Cercetările arheologice, în această zonă, se desfăşoară 
începând cu anul 2001 . Vezi in CCA 2002; de asemenea, 
rapoarte de săpătură au apărut in CCA 2003, in CCA 2004 
precum şi in Oltenia. Studii şi comunicări 1 4, p. 1 6-33. 
2. in cursul anului 2003 au fost cercetate suprafeţele S1 şi S3 
dar, din lipsă de fonduri, definitivarea săpăturilor a fost amânată 
pentru anul 2004. 
3. Săpăturile de la Desa s-au desfăşurat in cursul lunii august 
2004 şi au fost finanţate de Consiliul Judeţean Dolj prin 
intermediul MO Craiova. De asemenea, un sprijin important 1-a 
primit şantierul din partea unui colectiv de studenţi şi absolvenţi 
ai Facultăţii de Istorie-Filosofie-Geografie din cadrul Univ. 
Craiova, cărora le mulţumim şi pe această cale. 
4. Menţionăm că în prezentul raport vom prezenta doar planul 
general şi doar o parte din materialele recuperate, deoarece nu 
au fost restaurate în totalitate. Desenele au fost realizate de 
muzeograf-topograf Violeta Stănescu iar prelucrarea grafică a 
fost asigurată de către ing. Daniela Popescu, cărora le 
mulţumim. 
5. P. Gherghe, FI. Ridiche, Raport preliminar privind cercetările 
arheologice sistematice din punctul Castraviţa, localitatea Desa, 
jud. Dolj (campania 2003), Oltenia. Studii şi comunicări 14, Pl. 1 ,  
p. 1 6-33, Craiova 2002-2003. 
6. Complexul funerar CF1 a fost descoperit in campania 2003, 
lângă profilul vestic al suprafeţei S3; vezi P. Gherghe, FI. 
Ridiche, op. cit. , p. 17, Pl. 11, X. 
7. vezi supra nota 6. 
8. P. Gherghe, FI. Ridiche, op. cit. , Pl. 1 1 .  
9. Ibidem, p. 17 ,  P l .  1 1 .  
1 0. P. Gherghe, M. Nica, F I .  Ridiche, Cercetările arheologice 
sistematice din punctele Castraviţa şi La Ruptură, localitatea 
Desa, jud. Dolj (campania 2001), in Oltenia. Studii şi comunicări 
1 5, Craiova 2004, p. 14, 1 9, fig. 2. 
1 1 .  P. Gherghe, FI. Ridiche, op. cit. , p. 1 8, Pl. I I I .  
1 2. P .  Gherghe, M .  Nica, F I .  Ridiche, op. cit. , fig. 2. 
1 3 . Acest tip de proeminenţe apar pe o amforă din cimitirul de la 
Bistret, punctul Cabana de Metal, mormântul M10a; vezi Monica 
Chicideanu-Şandor, Cultura Zuto Brdo - Gârla Mare. Contribuţii 
la cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea Mijlocie şi Inferioară, 
voi. 1, p. 302; voi. 1 1 ,  Pl. 68/2, Cluj Napoca, 2003; este interesant 
de remarcat observaţia autoarei cum că această amforă este de 
o formă neobişnuită pentru repertoriul ceramic al culturii Gârla 
Mare. 
1 4. Nu suntem siguri, până la restaurarea castronului-capac, 
dacă acest fund de vas aparţine sau nu castronului, şi pentru 
faptul că există o diferenţă de culoare între cele două piese. 
După restaurarea ceramicii şi realizarea desenelor, inventarul 
acestui mormânt va face obiectul unui studiu ştiinţific mai 
detaliat. 
1 5 . P. Gherghe, M. Nica, FI. Ridiche, op. cit. , p. 14, fig. 2. 
1 6. Octavian Toropu, Romanitatea târzie şi străromânii din Dacia 
Traiană sud-carpatică, Craiova, 1 976, p. 1 8, nota 25. 
1 7. Dumitru Tudor, Oltenia romană, Bucureşti, 1 968, p. 277; 
idem, Oraşe, târguri şi sate in Dacia romană, Bucureşti, 1 968, p. 
322; O. Toropu, op. cit. , pp. 22-23. 
1 8. P. Gherghe, FI. Ridiche, op. cit. , pp. 1 8-1 9. 
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1 9. Vladimir Dumitrescu, La necropole tumulaire du premier âge 
du fer de Basarabi (Dep. de Dolj, Oltenie), Dacia N.S. 1 2, 1 968, 
pp. 1 82, 1 85. 
20. Dumitru Berciu, Eugen Comşa, Săpăturile arheologice de la 
Balta Verde şi Gogoşu (1949 şi 1950) , MCA 2, 1 956, p. 321 . 
21 . vezi raportul de săpătură referitor la Desa in CCA, campania 
2002, Bucureşti, 2003. 
* În text au fost utilizate următoarele abrevieri: T1 ,  T2, T3 -
tumulii hallstattieni nr. 1 ,  2 şi 3; CPL 1 V - complexul nr. 1 ,  de tip 
Verbicioara; CF1 , CF2, CF3 - complexele funerare hallstattiene 
nr. 1 ,  2 şi 3; M 1 , M2, M3, M4, M5 - mormintele hallstattiene nr. 1 ,  
2, 3, 4 şi 5; M 1  V, M2V - mormintele de incineraţie nr. 1 şi 2, de 
tip Verbicioara. 

Abstract: 
Considering the results of the research from 2003-2004 in 

tomb T3 on Castraviţa sand bank, Desa town , Dolj county, we 
consider that the conclusions presented in the digging report 
from 2003 are stil! valid, according to which this funeral hillock is 
from the same period with those discovered at Basarabi and 
Balta Verde, even though !here are some differences regarding 
the motives on the pottery. 

Yet, the earthen pots' shape and the manufacturing 
technique of the decoration are identica! with the ones from 
Basarabi and Balta Verde. Also, the metallic inventory resembles 
mostly with what was found in the two necropolis mentioned 
above. Therefore, the tomb T3 from Desa, is dated 
approximately from 81h century B.C. But we want to insist more 
on the funeral ritual practised here, even though it is insufficiently 
known, from the research dane at Basarabi and Balta Verde. 

The research from these two years allows us to put forward 
an assumption regarding the way the funeral ritual went on. So, 
the antique ground was levelled in the first phase and severa! 
horse bones were put down at the same time with the 
arrangement of the tomb M5, and with the arrangement of the 
two complexes of grits tone blocks on which !here were put down 
bowls from S1 , with the depasit of CF1 complex and one cup 
found near south-western corner of S2. It was followed by the 
construction of a circulatory background of calcareous stones 
well outlined towards South-West in S4, which marked the limits 
of the funerary area. 

Afterwards, the mantie had been made up by putting down 
the first bed of earth up to the circulatory background of 
calcareous stones. On this bed of earth, most of the funerary 
inventory was put down. At the same time with this bed of earth, 
it was also constituted the complex made up of river stones 
above the tomb M5. After this phase, another level of calcareous 
stones was put down, not compactly, but also in the circulatory 
background interior. 

Considering the tact that the skeleton from M5 is not 
completed but it is in anatomical connection, and the few human 
bones found in M1 , M2 and M4 are also in anatomical 
connection, we have ali reasons to believe that an intentiona! 
break-up of skeletons took place in a !ater period. 

In conclusion, we can assume that !here were two phases in 
realization of the funerary hillock, one of rising and another one 
of intervention in its structura. 
We cannot say when the funeral inventory was put down. 

89. Deva, jud. Hunedoara 
Punct: Cetate 
Cod sit: 86696. O 1 
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Colectiv: Adriana Pescaru - responsabil, Adriana Ardeu, 
Ionuţ Codrea, Cristina Mitar, Claudiu Doncuţiu (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 
latitudine nordică şi 22Q longitudine estică insumând o suprafaţă 
de aprox. 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 1 84 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. 

Prima incintă cuprinde vârful dealului, adaptându-se 
configuraţiei terenului şi are forma ovoidală, lungă de 90 m, iar 
lăţimea variază intre 18 şi 35 m. Curtina a fost aşezată direct pe 
stâncă. Interiorul fusese nivelat. încât de la inceput s-a călcat pe 
stânca nativă. S-a păstrat mai bine zidul de pe latura de NV. 

În interiorul incintei, aşezate direct pe stâncă nivelată se află 
construcţii care ocupă toate laturile. La capătul de E se află o 
încăpere mare cu boltă semicilindrică, de factură târzie, din 
cărămidă. Încăperea măsoară in interior 9,5x5,5 m, cu zidurile 
exterioare îngroşate intr-o fază mai târzie pentru a rezista 
armelor de foc. La capătul de V se află o altă constructie 
rectangulară, de 9x6 m, care a fost probabil tot un tu�n. 
transformat intr-o platformă pentru artilerie înzestrată cu parapet 
şi două mari metereze. în faţă, spre interior, se distinge un corp 
de clădiri, care după planurile austriece din sec. al XVI II-lea era 
format din trei încăperi. Aici se mai pot distinge patru intrânduri 
cu partea superioară boltită simplu, ogival. Spre S de aceasta se 
află cisterna cetăţii ,  care are un diametru de peste 3 m, fiind 
săpată direct in stâncă. 

Pe latura de S găsim un alt corp de clădiri, corp ce prezintă 
parter, folosit ca loc de depozitare şi două nivele, primul de 
locuit, iar celălalt, podul. 

Spre E alte încăperi ce au fost distruse de explozia din 1 849. 
Latura de N din interiorul cetăţii fusese de asemenea ocupată de 
un corp de clădiri sprijinite pe curtină, din care face parte şi 
turnul de poartă. Construcţiile aveau parter, acoperit cu bolţi de 
piatră şi cărămidă, şi două nivele, al doilea, podul, sprijinindu-se 
pe bârne (urmele bârnelor pot fi observate şi astăzi). 

Aripa estică, care unea cele două corpuri, sudic şi nordic a 
fost distrusă in totalitate in urma exploziei din 1 849. 

Secţiunile au fost trasate in partea de V a primei incinte, în 
locul in care planurile de sec. al XVIII-lea arătau prezenţa a trei 
camere. Din acest corp de clădiri se mai păstreză doar o parte, 
constituită din patru intrânduri, terminate in partea superioară 
simplu in ogivă. Aceste patru încăperi au fost numerotate de la 1 
la 4 de la S la N. 

Magistrala s. , (04) cu dimensiunile de 2x40 m a  fost trasată 
pornind de la spaţiul dintre încăperile 2 şi 3, aprox. 
perpendiculare pe linia acestora, inspre E. Acesta a avut ca 
scop determinarea stratigrafiei pe o cât mai mare parte a 
lungimii incintei, relaţia dintre stratigrafia curţii şi cea a 
încăperilor. 

Paralel cu aceasta, inspre N, au mai fost trasate încă două 
secţiuni, pentru decopertarea, în vederea restaurării a întregului 
corp. Imediat lângă aceasta, cu un martor de 0,5 m a  fost trasată 
8.2(04) prinzând o parte a celei de-a treia încăperi. Dimensiunile 
acestei secţiuni sunt de 2,5 x 8, 1 m.  
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La 0,5 m depărtare a fost trasată S.J(04) cu dimensiunile de 
3x8.4 m. 

La S de magistrală a fost deschisă o casetă C.2(04) 
cuprinzând prima încăpere şi o parte din a doua. Situaţia din 
teren a făcut ca această casetă să aibă o formă neregulată: 
3,5x7,3x5x6,8 m. 

În partea de N, la adosarea turnului cu zidul de incintă a fost 
deschisă o casetă C. 1 (04) cu dimensiunile de 2x2 m, care a avut 
ca scop găsirea relaţiei stratigrafice dintre cele două 
componente. 

În urma deschiderii secţiuni lor, in partea de V a incintei 
cetăţii , au fost descoperite trei ziduri. Două dintre ziduri databile 
in sec. al XVI I I-lea, aparţinînd celor trei camere, conform planului 
sec. respectiv. Acestea sunt adosate intrândurilor 2 respectiv 3, 
şi perpendiculare pe zidul ce inchide spre exterior aceste trei 
camere, zid ce se poate observa in mare parte la suprafaţă. 
Zidurile se sprijină doar parţial pe stâncă. 

Dimensiunile acestor două ziduri sunt de 0,6 m lăţime, iar 
înălţimea lor actuală este cuprinsă intre 0.4-0,5 m. 

Camera d in mijloc, surprinsă in secţiunile S. 1 (04) ş i  S.2(04), a 
fost pavată cu cărămidă, fiind intactă pe unele porţiuni. 

Al treilea zid a fost surprins în S.2(04) la o adâncime mai 
mare, nefăcând parte din complexul mai sus descris. Zidul intră 
sub pardoseala de cărămidă, la 0.4 m faţă de martor, iar sub 
zidul exterior al camerelor, nefiind încălecat de acesta, la 
distanţa de 0,8 m faţă de martorul S.2(04), fiind aprox. paralel cu 
zidul de sec. XVI I I  din această sectiune. 

Cea mai mare parte a ce
'
ramicii descoperite poate fi 

încadrată in perioada sec. XVII-XVI I I ,  restul aparţinând sec. XVI 
foarte puţine coborând sub această perioadă. Vasele ceramice 
constituie cea mai mare parte a materialului arheologic 
descoperit. Fragmentele găsite erau lucrate la roată rapidă, 
având o ardere oxidantă, relativ bună. Pasta este semifină, 
exceptând piesele ce aparţin sec. al XIX-lea care au o pastă 
foarte fină, smălţuită, şi ceramica sec. XIV-XV semigrosieră. 

Cahlele, surprinzător, foarte reduse la număr, aparţin toate 
sec. XVIII-XIX, cu ornamentică de influenţă habană. S-au 
descoperit atât fragmente de plăci cât şi de soclu. 

Piesele de metal sunt în majoritatea lor ghiulele din fier (de 
tun şi de archebuză) cuie de diferite dimensiuni (cu capul lat 
rotund şi cap dreptunghiular), restul constitu ind piese de 
feronerie (balamale) şi trei catarame. S-au mai descoperit câteva 
plăcuţe de bronz neidentificabile ca formă şi funcţionalitate. 

Pe lângă aceste piese au mai apărut câteva piese din sticlă 
(ochiuri de geam, fragmentare) 

Toate piesele se află depuse in depozitul MCDR Deva. 

Abstract: 
The Deva stronghold has a well-known archaeological 

patrimony, included into the List of Historic Monuments. 
From the mediaeval complex stil! existing on the top of the 

hill, between 1969 and 1 970 afterwards few archaeological 
excavations took place until 2003. 

The 2004 campaign aimed the research of the first precinct. 
There were traced three sections S . 1 (04), S.2(04) and SJ(04) and 
two squares C. 1 (04) and C.2(04). The three sections and C.2(04) 
uncovered three rooms that appeared also in the 1 8lh century 
plans. A clear dating at this moment it is impossible, until future 
researches. 

90. Dorohoi, jud. Botoşani 
Punct: Vatra târgului - Biserica "Sf. Nicolae" 
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Cod sit: 36015.01 
Colectiv: Mircea D. Matei - responsabil, Florin Hău (CMB 
Suceava), Eduard Gh. Setnic (MJ Botoşani) 

Cercetările arheologice derulate la Dorohoi, la biserica cu 
hramul "Sf. Nicolae", ctitorie a domnitorului Ştefan cel Mare 
(1 495) au debutat în 04. 1 0.2004 şi au durat până în data de 
20. 1 0.2004, excavaţiile fiind coordonate de un colectiv alcătuit 
din prof. Univ. Dr. Mircea D. Matei, arheolog Florin Hău (CMB 
Suceava) şi arheolog Eduard Gh. Setnic (MJ Botoşani). 
Investigaţiile arheologice au fost posibile datorită finantării 
primite din partea MCC şi MNIR prin contractul de cerceiare 
arheologică şi conservare primară nr. 1 661 din 28.06.2004 
incheiat intre acestea şi MJ Botoşani. Cercetările au avut 
caracter de sondaj şi proporţii restrânse, dimensiunea 
decopertărilor fiind determinată de chiar obiectivul investigatiilor: 
furnizarea de date şi observaţii necesare întocmirii unui pr�iect 
de cercetare sistematică, de durată, a oraşului medieval 
Dorohoi. De asemenea, s-a urmărit, in limita posibilităţilor şi 
interceptarea şi investigarea unor complexe semnificative, 
presupuse a fi fost pe raza oraşului de sec. XV-XVII (curtea 
domnească, reşedinţa vorniciei Ţării de Sus ş.a.) . Nu in ultimul 
rând, investigaţiile de la Dorohoi din anul 2004 aveau rolul de a 
verifica şi confirma cercetările efectuate in anul 1 9961 . 

Din punct de vedere metodologie, in urma recunoaşterilor de 
teren, s-a optat pentru sondarea ariei sudice a curtii bisericii Sf. 
Nicolae prin aceasta dorindu-se, in mod special, ve

'
rificarea unor 

informaţii mai vechi ,  care plasau in această zonă urme ale unor 
construcţii de zid contemporane sau anterioare perioadei de 
edificare a bisericii2. Cercetările nu au putut fi orientate pe zona 
nordică şi estică a curţii biserici i , zonele de interes din aceste 
sectoare fiind obturate de amenajările prilejuite de operaţiunile 
de restaurare a monumentului , precum şi de depuneri de 
materiale de construcţii necesare acestui şantier. 

Din aceste considerente au fost deschise pe aria sudică 
două secţiuni şi o casetă, obiectivul principal fiind obţinerea unor 
informaţii stratigrafice şi identificarea unor posibile complexe de 
locuire. Suprafaţa totală afectată de excavaţi ile arheologice a 
fost de aprox. 50 de m2, cu un volum de cea. 60 m3. Principala 
dificultate in investigare a fost terenul ocupat cu arbori, 
înlăturarea rădăcinilor acestora afectând considerabil cercetarea 
depunerilor arheologice. 

Secţiunea 1 a fost dispusă pe axul absidei sudice a 
naosului, în exteriorul acesteia, astfel încât să se poată obţine 
un profil pe direcţia N-S pe exteriorul sudic al complexului, 
avându-se în vedere şi cercetările mai vechi .  Rezultatul principal 
furnizat de această secţiune a fost identificarea necropolei de 
sec. XV-XIX şi a unui nivel de construcţie, care poate fi atribuit 
restaurării efectuate la începutul sec. XX la biserica Sf. Nicolae. 
Din punct de vedere arheologic s-a constatat că depunerile 
conţinând materiale arheologice însumează o grosime de cea. 
0,80 m (situate între stratul vegetal actual şi solul steril dat de un 
sol galben lutos) au fost considerabil afectate de intervenţiile 
târzii, dar şi de înmormântările succesive practicate în zonă, 
ceea ce a dus la imposibi litatea stabilirii unei stratigrafii 
concludente. Materialele arheologice recoltate sunt date de 
monede şi ceramică. Dacă materialul monetar, recoltat din 
pământul de umplutură al mormintelor, pare a se încadra în sec. 
XVII-XIX, materialele ceramice recoltate cu prilejul cercetării 
necropolei, pe aria precizată, se încadrează în veacuri 
anterioare, respectiv sec. XV-XV13. Acest fapt poate fi pus pe 
seama bulversării situaţiei stratigrafice prin inmormântările din 
zonă şi antrenarea pe verticală a depunerilor mai vechi .  
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incadrarea cronologică în veacurile amintite a ceramicii 
descoperite în 2004, este în consens cu concluziile furnizate de 
cercetarea anterioară prin care s-a reuşit identificarea unei 
biserici mai vechi decât cea actuală, edificiu data! în primele trei 
decenii ale sec. al XV-Iea4• 

Secţiunea 2 (2x1 O m) a fost dispusă în dreptul intrării în 
biserică, la o distanţă de 1 5  m de aceasta, orientată astfel încât 
să se secţioneze perpendicular curbele de nivel. Scopul principal 
al deschiderii acestei sectiuni a fost obtinerea unor informatii 
asupra dimensiunilor nec�opolei, pe ari� sudică a bisericii Şi 
eventual, să intercepteze complexe de locuire de vârstă 
medievală. Din acest punct de vedere, rezultatul a fost negativ, 
dar deschiderea sectiunii a condus către observatia că necropola 
din jurul bisericii Sf. Nicolae se opreşte la ce�. 25-30 m de 
edificiul actual întrucât morminte au fost identificate doar între m. 
Q-8 ai secţiunii. Pe lângă ceramică, care are aceleaşi 
caracteristici în condiţii de descoperire identice ca şi in secţiunea 
S1 , din stratul de umplutură al mormintelor au fost recoltate şi 
câteva piese numismatice incadrabile în sec. XVI I ,  ceea ce oferă 
un indiciu asupra funcţionării necropolei şi în această perioadă5. 

Caseta 1 ,  deschisă la 33 m S de biserică, a avut menirea de 
a verifica existenţa unui complex de zid in această parte a 
edificiului ştefanian, recunoaşterile de teren sugerând o 
asemenea posibilitate. Excavaţiile însă nu au surprins vreun 
complex medieval şi nici nu au interceptat morminte mai vechi 
sau mai noi. Materialul arheologic recoltat din această casetă 
este foarte puţin şi se rezumă doar la ceramică, fragmentară, 
specifică sec. XV. 

Deşi fără rezultate spectaculoase, sondajul executat în 2004 
la ctitoria lui Ştefan cel Mare, biserica "Sf. Nicolae" din Dorohoi a 
oferit date importante pentru definitivarea unui program de 
cercetare sistematică a oraşului medieval Dorohoi, program prin 
care încercăm să surpindem aproape exhaustiv realităţile unui 
oraş medieval moldovenesc. În primul rând, cercetările actuale 
au confirmat concluziile investigaţiilor anterioare, executate la 
ctitoria lui Ştefan cel Mare: nivele de locuire de sec. XIV-XV şi 
inmormântări târzii, care au bulversa! depunerile arheologice de 
importanţă maximă (sec XI I I-XV). in al doilea rând, cercetările 
anului 2004 au infirmat, cel puţin pe segmentele investigate, de 
pe aria sudică a complexului ştefanian, semnalările mai vechi cu 
privire la existenţa unor edificii pe această zonă. Totuşi, 
caracterul restrâns al demersului arheologic impune o anumită 
rezervă in interpretare, fiind neapărat necesară continuarea 
cercetărilor arheologice in afara perimetrului actual al cu�ii 
bisericii SI. Nicolae, adică in grădinile proprietarilor învecinaţi. În 
al treilea rând, având in vedere şi recunoaşterile de suprafaţă 
executate in 2004, se impune ca o necesitate pentru viitoarele 
cercetări, axarea investigaţiilor pe latura sudică şi nordică a 
edificiului, precum şi cercetarea zonei dintre calea ferată şi râul 
Jijia, spaţii unde abundenţa materialelor ceramice de vârstă 
medievală sugerează existenţa unor complexe de locuire 
necunoscute dar, posibil, de importanţă majoră pentru 
cunoaşterea oraşului medieval Dorohoi. 

Note: 
1 .  Cercetările arheologice din anul 1 996 au fost conduse de prof. 
Dr. Mircea D. Matei, rezultatele acestora nefiind - la data 
debutului cercetării 2004 - date publicităţii. 
2. Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, voi. 1, Bucureşti, 
1 976, p. 1 1 5 - 1 1 6. 
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3. O situatie exactă a datării materialelor arheologice va fi 
posibilă doar după definitivarea operaţiunilor de restaurare
conservare. 
4. Mircea D. Matei, Concluziile cercetării arheologice de la 
biserica Sf. Nicolae din Dorohoi (campania 1996), manuscris 
dactilografiat. 
5. Facem precizarea că toate materialele recoltate au fost 
predate laboratorului de restaurare a MJ Botoşani, interpretările 
definitive şi detaliate asupra cercetărilor arheologice din 2004 
putând fi făcute abia după definitivarea operaţiilor de restaurare 
- conservare. 

91 . Dudeştii Vechi, corn. Dudeştii Vechi, jud. Timiş 
Punct: Movila lui Deciov (Ostelep) 
Cod sit: 156721 .02 
Colectiv: Gheorghe Lazarovici - responsabil (U Reşiţa) , 
Florin Draşovean (MB Timişoara), Dan Ciobotaru 
(DCCPCN Timiş), Iosif Moravetz 

Situl neolitic timpuriu Movila lui Deciov se găseşte la aprox. 
500 m NV de comuna Dudeştii Vechi, situat pe terasa joasă a 
răului, astăzi canaliza!, Gornja Aranca. Primele săpături ample, 
organizate pe baza unui sistem de caroiaj, au fost efectuate în 
anii 1 906-1 907, de către arheologul amator Kisleghi Nagy Gyula. 
Acesta a publicat o serie de articole despre rezultatele 
săpăturilor, care au intrat rapid în literatura de speciali tate. O 
parte din inventarul arheologic colectat se păstrează la MB 
Timişoara. Cercetările sistematice au debutat în anul 2000, fiind 
organizate de MB Timişoara. 

Situl arheologic este un tell cu aspect de mamelon de 
pământ uşor alungi!, care se ridică în prezent cu aprox. 2 m 
deasupra întinderii câmpiei. 

În anul 2002 a fost realizat un studiu magnetometric al 
sitului, care a relevat existenţa unui sistem de delimitare a 
aşezării neolitice timpurii prin şanţ şi palisadă. Săpăturile 
efectuate până in prezent au vizat obţinerea unei secvenţe 
stratigrafice a tell-ului, dispusă dinspre centru spre margine. De 
asemenea, au fost efectuate săpături pe trei dintre laturile sitului 
pentru identificarea sistemului de împrejmuire observat pe harta 
magnetometrică. 

Campania 2004 a avut ca obiectiv verificarea raportului 
dintre aşezare şi mediul ambiant, respectiv spaţiul din imediata 
apropiere a tellului, pe direcţia NV. in acest scop, a fost studiată 
stratigrafia de la marginea aşezării, prin secţiunea 84, plasată 
perpendicular pe zona semnalată de harta magnetometriei ca 
fiind limita de distribuţie a materialului arheologic, în sectorul 
nord-vestic al sitului. Secţiunea a avut iniţial dimensiunile de 6x2 
m, caroiajul fiind stabilit la metru pătrat. Secţiunea a fost ulterior 
extinsă la lungimea de 1 3  m, pentru a observa modul în care se 
găseşte material arheologic în zona dimprejurul sitului, aflată 
sub cota de nivel a acestuia, care pe harta magnetometriei este 
lipsită de rezonantele specifice materialului arheologic. 

În carourile 1 �2. corespunzând sectorului dinspre interiorul 
aşezării, la adâncimea de -0,98 m, a fost excavat un şanţ de 
fundaţie cu lăţimea de 0,25-0,3 m şi adâncimea de 0,5 m, care 
este foarte asemănător celui descoperit în secţiunile din zona 
extremităţii estice a tellului. Cel mai probabil, aceste şanţuri de 
fundaţie aparţin unei palisade, care delimita tell-ul. În zona estică 
a tell-ului , în secţiunea 1 ,  a fost descoperită şi urma unui stâlp 
masiv în şanţul respectiv de fundaţie. Din secţiunile practicate in 
campania 2004, s-a observat că in spatele acestui şanţ de 
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fundaţie, spre interiorul tell-ului, se păstrează o suprafaţă 
nederanjată de gropi, de peste 5 m, pe care nu sunt ridicate 
locuinţe. 

Dincolo de şanţul de fundaţie, spre exteriorul tell-ului, 
începând cu caroul 4, sunt practicate o serie de gropi, care după 
aspectul neregulat, par a fi fost excavate pentru obtinerea lutului 
galben. in această zonă n ivelul stratului de sol �teril coboară 
puternic, cu o diferenţă de n ivel de 0,8 m pe o distanţă de 4 m, 
între carourile 4 şi 1 2. 

În carou riie 9 şi 1 O, a fost excavat un şanţ de mică 
adâncime, cu o lăţime relativă de 0,55 m şi adâncimea de 0,25-
0,3 m, cu fundul plat, care traversează perpendicular secţiunea, 
paralel cu şanţul de funda�e menţionat anterior. 

Secţiunea 4 a fost extinsă spre exteriorul tell-ului, în 
continuarea carou lui 1 1 ,  a unui şanţ de 1 x5 m, destinat 
observării modului in care aşezarea intră în contact cu spaţiul 
ambiant. in această zonă, nu se mai observă unităţi stratigrafice 
antropice, solul conţine mici fragmente de chirpic şi oase, iar la 
adâncimea de 1 ,8-1 ,85 m, apare un strat de contact cu lutul 
galben, relativ plat, în care apar fragmente ceramice de 
dimensiuni medii. Din observaţii le noastre, este vorba de sol 
moale, mlăştinos, specific unei bălţi care înconjura în preistorie 
tell-ul . Analizele de laborator ale solului vor confirma sau nu 
aceste observaţii .  

Pentru definirea mai exactă a spaţiului din apropierea 
şanţului de fundaţie, in continuarea secţiunii S4, spre interiorul 
tell-ului, a fost dispusă o secţiune, S6, de 2x5 m. in această 
secţiune, in spaţiul situat în apropierea şanţului de fundaţie, 
respectiv carourile 5-1 0, nu au fost surprinse complexe 
arheologice, stratigrafia fiind formată din nivele aparţinând 
culturii Starcevo-Criş, care coboară lent spre NV, in afara leii
ului. in partea superioară a stratigrafiei, la adâncimea de -0,3 m 
faţă de suprafaţa solului , se găseşte un strat gros de aprox. O, 1 5  
m ,  format din sol humificat, conţinând cenuşă ş i  chirpic, care 
este rezultat din eroziunea tell-ului în zona centrală. Din acest 
strat au fost recuperate fragmente ceramice eneolitice. in zona 
carourilor 1 şi 2, la adâncimea de -0,4-0,45 m, se găseşte un 
strat format din resturile unei locuinţe situate in imediata 
apropiere a secţiunii, cu fragmente de podină, asociate unei 
ceramici dintr-o fază avansată ( I I I) a culturii Starcevo-Criş. [Dan 
Leopold Ciobotaru] 

Bibliografie: 
J .M.Maillol, Dan Leopold Ciobotaru, Iosif Moravetz, Analize 
geofizice in situ/ arheologic Movila lui Deciov, comuna Dudeştii 
Vechi ljud. Timiş), Patrimonium Banaticum 3, 2004, p. 21 -36. 

92. Enisala, corn. Sarichioi, jud. Tulcea 
Punct: Pa/anca 
Cod sit: 161 197.01  
Colectiv: Gabriel Jugănaru - responsabil, Sorin Ailincăi, 
Aurel Stănică (ICEM Tulcea), Virgiliu Pencu-Marc (UO 
Constanţa) 

Cercetările arheologice de salvare de la Enisala Pa/anca s
au desfăşurat in perioada 1 6-27 august 2004. Situl este 
ameninţat cu distrugerea de o lutărie exploatată recent de 
localnici, dar şi de prăbuşirea treptată a promontoriului . Acest 
fapt ne-a determinat demararea unei acţiuni de salvare a 
informaţiilor arheologice aflate in pericol de distrugere. 
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in campania 2004 am căutat să cercetăm latura de E a 
lutăriei în al cărei profil se puteau vedea oase umane (provenite 
de la mormintele medievale) şi gropi antice. in acest sens am 
trasat o suprafaţă de 1 8x4 m pe care am cercetat-o exhaustiv. 
Cu această ocazie am identificat şase gropi menajere ce 
conţineau ceramică de tip Babadag I I I  şi oase de animale, un 
singur complex de mari dimensiuni in care am găsit foarte puţine 
fragmente ceramice medievale şi trei morminte databile în 
aceeaşi epocă. Tot în această suprafaţă am surprins un şanţ lat 
de 1 ,5 m, orientat N-S (probabil sondajul lui Sebastian Morintz1) , 
care a tăiat pe jumătate gropile 5 şi 6. 

Gropile cercetate erau circulare in plan şi tronconice in 
profil, iar cele cu numerotate cu 3, 5 şi 6 conţineau numeroase 
fragmente ceramice. Ceramica descoperită provenea de la vase 
,sac", vase de formă bitronconică, ceşti şi străchini. Cu analogii 
perfecte în situl de la Babadag, o putem data în cea de a treia 
fază de evoluţie a culturii cu acelaşi nume. 

Referitor la descoperirile de epocă medievală, putem aminti 
complexul numărul 8 descoperit in extremitatea nordică a 
suprafeţei , distrus parţial de şanţul amintit mai sus şi de lutărie. 
Nu putem stabili dimensiunile şi forma iniţială dar este vorba de 
un complex de mari dimensiuni (am cercetat 1 6  m2) . Ceramica 
descoperită aici constă in fragmente de amfore ce pot fi datate 
în sec. XIV-XV). 

Tot în această campanie am cercetat două morminte de 
inhumaţie. Mormintele 5 şi 6 au fost distruse in mare parte o 
dată cu extragerea lutului, s-au păstrat doar tibiile, peroneele şi 
labele picioarelor, poziţia acestora indicând orientarea SV-NE. 
Mormântul 7 era păstrat integral. Groapa avea adâncimea, de la 
nivelul de săpare, de -0,4 m, o formă ovală alungită in plan, iar 
pereţii erau drepţi. Defunctul era depus in poziţie decubit dorsal, 
orientat SV-NE, cu mâinile flexate din cot şi palmele pe umeri. 
Mormântul se integrează in caracteristicile necropolei ce a fost 
datată in sec. XII I-XV2. 

Note: 
1 .  S. Morintz, N. Anghelescu, O nouă cultură a epocii bronzului 
in România. Cultura de tip Coslogeni, SCIV 21 , 3, 1 970, p. 403. 
2. E. Lăzurcă, Gh. Mănucu-Adameşteanu, Noi descoperiri 
arheologice la Enisala, jud. Tulcea, Materiale 1 4, 1 980, p. 1 55. 

93. Enisala, corn. Sarichioi, jud. Tulcea 
Punct: Centrul satului, La Biserică 
Cod sit: 161 197.04, 161 197.05 
Colectiv: Gabriel Jugănaru, Sorin Ailincăi ( ICEM Tulcea) 

Săpăturile arheologice de salvare de la Enisala au fost 
efectuate în perioada 27 august-? septembrie 2004, ca urmare 
a solicitării Consiliului Judeţean Tulcea şi a Primăriei Comunei 
Sarichioi de descărcare de sarcină arheologică a terenului pe 
care se vor instala conducte pentru alimentarea cu apă a 
localitătii Enisala. 

Contractul dintre ICEM Tulcea şi beneficiari prevede două 
etape: cercetare arheologică in zonele de interes prevăzute in 
PUG şi supraveghere arheologică in celelalte zone. Cele două 
zone de interes arheologic afectate de lucrări sunt: 
- zona din centrul satului, mai precis partea sudică delimitată de 
drumul judeţean Enisala-Babadag, unde sunt menţionate 
descoperiri de epocă medievală (aşezare, necropolă); 
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- punctul numit "La Biserică", situat în extremitatea vestică a 
satului, unde sunt menţionate descoperiri datând din epoca 
bronzului, perioadele daco-romană, romană şi medievală. 

Proiectul lucrărilor prevede, în prima zonă, săparea unor 
şanţuri de 0,75 m lăţime şi 0,75 m adâncime, iar în cea de a 
doua zonă forarea unor puţuri circulare cu diametru! de 0,5 m. 

Pentru prima zonă am hotărât sondarea terenului prin mici 
secţiuni de 1 x2 m sau 0,75x2 m, in funcţie de lăţimea uliţelor, la 
distante de 5 sau 1 O m una de cealaltă, urmând ca r fiind de 
aproape 2 m. Astfel, în cele mai multe sec�uni am săpat direct in 
steril, cum e cazul majorităţii sondajelor de pe străzile numite 
convenţional de noi 1 ,  2 şi 3; in timp ce pe străzile 4 şi 5 şi 
sondajele nordice ale străzii 1 sterilul a apărut la adâncimi 
cuprinse intre -0,75-1 ,2 m, diferenţa constând in pământ 
aluvionar fără urme istorice sau in depuneri contemporane. 

Un caz aparte il reprezintă capătul nordic al străzii 3, unde in 
profilul drumului am observat oase umane. Cercetarea acelui 
mic ,.bot de deal" situat in extremitatea vestică a proprietăţii lui 
Mitache V. Ilie a scos la iveală cinci morminte de inhumaţie din 
epocă medievală, după cum urmează1 : 
M1 - scheletul unei persoane mature, depus in poziţie decubit 
dorsal, era orientat SV-NE. Acesta se păstrează pa�ial • capul, 
zona superioară a coloanei vertebrale, o parte din torace şi 
braţul stâng fiind distruse cu ocazia amenajării drumului. Braţul 
drept era probabil aşezat pe torace. 
M2 - scheletul apa�ine unui copil, depus in poziţie decubit 
dorsal, orientat SV-NE. Groapa mormântului era ovală. in mâna 
dreaptă a defunctului am descoperit două monede mici din 
bronz, aflate într-o stare precară de conservare, iar la urechi 
avea doi cercei din bronz in formă de floare cu 5 petale. 
M3 - din acest mormânt s-au păstrat doar o parte din membrele 
inferioare, orientarea defunctului pare a fi identică cu a celorlalţi. 
M4 - scheletul a fost depus in poziţie decubit dorsal, orientat SV
NE. Pa�ial cutia craniană a fost distrusă. Obiectele de podoabă 
descoperite asupra acestuia sunt mai numeroase: cercei, două 
monede (identice cu cele descoperite in M2), mărgele din sticlă, 
pafta din bronz, compusă din două piese semisferice. 
M5 - scheletul a fost depus in pozitie decubit dorsal, orientat V-E 
cutia craniană a fost pa�ial distrusă. in mâna dreaptă a acestui 
individ am descoperit două monede. 

La prima vedere a obiectelor descoperite la cei cinci defuncţi, 
putem face o primă a datare a acestora in sec. XVI I ,  urmând ca 
după restaurarea şi curăţarea pieselor să ne putem pronunţa mai 
precis. 

Pentru cea de a doua zonă (La biserică) am preferat 
cercetarea a două suprafeţe de 4x4 m pe locul unde urmează să 
fie făcute forajele. 

in prima casetă situată la 30 m pe stânga drumului spre 
Babadag nu am descoperit nici un vestigiu istoric, sub pământul 
arabil (0,25 m), aflându-se sterilul. 

Situaţia este diferită pentru cea de a doua casetă: stratul 
vegetal are aprox. O, 1 5  m, stratul de cultură antic - 0,4 m, după 
care apare sterilul . Cea mai mare parte a casetei a surprins o 
groapă ce intra in profilul de E, aceasta conţinea material 
ceramic roman databil în sec. V-VI p. Chr, oase de animale şi o 
cantitate mare de pietre. 

Drept urmare am considerat că descărcarea de sarcină 
arheologică a terenului afectat de instalarea conductelor a fost 
făcută şi am recomandam eliberarea autorizaţiei de construcţie. 

Note: 
1 .  Mormintele sunt numerotate de la N spre S. 
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94. Ernei, corn. Ernei, jud. Mureş 
Punct : Carieră 
Cod sit: 1 16661.01 
Colectiv: Nicoleta Man - responsabil , Berecki Sândor, 
Coralia Crişan, Daniel Cioată (MJ Mureş) 

Situl arheologic de la Ernei se află la marginea sudică a 
comunei menţionate, fiind amplasat pe un promontoriu , in 
imediata apropiere a şoselei Reghin - Tg. Mureş, in stânga 
acesteia şi a râului Mureş, ce curge la aprox. un kilometru 
distantă, spre E. Din punct de vedere geografic, locul este 
prielnic pentru apariţia unor aşezări, datorită resurselor de 
hrană, de apă şi chiar de sare existente in zonă. 

Investigaţiile au inceput în data de 25 iunie 2004 printr-o 
cercetare de suprafaţă, in urma sesizării arheologilor de la 
Muzeul Judeţean Mureş. Trebuie menţionat că la această dată, 
o mare parte a terasei fusese distrusă datorită efectuării unor 
lucrări privind extragerea balastului de către doua firme de 
construcţii din judeţ. in urma perieghezei efectuate în locul 
respectiv cât şi in locurile învecinate a fost cules material 
arheologic aparţinând mai multor epoci şi culturi, precum: epoca 
bronzului (culturile Wietenberg şi Noua), prima epoca a fierului 
(cultura ceramicii canelate), epoca romană (în mai mică măsură) 
şi epoca migraţiilor (cultura Sântana de Mureş). Pornind de la 
aceste descoperiri, s-a luat decizia salvării a ceea ce a mai 
rămas din situl arheologic, mai bine spus a unei suprafeţe de 
aprox. 30% din acesta, situată la periferia aşezării, în partea 
vestică. 

Obiectivul principal al cercetărilor a fost surprinderea tuturor 
manifestărilor de cultură materială şi spirituală a populaţiilor ce 
au locuit in zonă, informaţiile extrase fiind cu atât mai 
interesante cu cât despre acest punct nu există nici o informaţie 
anterioară. in acest sens au fost trasate 6 secţiuni (S1 : 7,5x2,5 
m; S2: 1 2x2 m; SJ: 31 x3,5 m; S4: 3x ,5 m; Ss: 1 3x3,5 m şi S5: 
1 3x3,5 m) orientate N-S, caroiajul având punctul zero spre N 
respectiv 4 casete (C1 , C2, CJ şi C4 cu dimensiunile de 1 ,5x1 ,5 
m), orientate după aceleaşi criterii. 

in cadrul acestor decopertări au fost surprinse o serie de 
complexe arheologice: 29 de gropi (numerotate de la G1 la G2s), 
10 vetre (V1-V10) şi un mormânt, a căror importanţă va fi 
descrisă mai jos. 

Relevantă pentru analiza descoperirilor de la Ernei sunt 
secţiunile SJ şi Ss. Prima dintre ele, având o lungime de 31 m, 
surprinde toate straturile de locuire: nivelul superior apa�inând 
culturii Sântana de Mureş deşi bogat în fragmente ceramice şi 
oase amestecate, a fost în mare parte distrus de lucrările 
agricole; al doilea nivel, cu material caracteristic celei de a doua 
epoci a fierului, avea în consistenţă pământ cenuşiu deschis, 
foarte pigmentat; nivelul al treilea, până la solul viu de culoare 
galben-maronie, aparţine epocii bronzului , este sărac în 
pigmenţi şi are o culoare maroniu inchis, cu aspect lutos. 
Caracteristic acestei secţiuni este numărul mare de vetre 
dezvelite aici, şapte din cele zece şi anume VJ, V4, Vs, Vs, V1, Vs 
şi V10. Din păcate, doar VJ, V4 şi Vs au putut fi datate cu 
exactitate, primele două fiind încadrate in Hallstatt, iar a treia în 
cadrul culturii Sântana de Mureş. Pentru a finaliza problema 
vetrelor, menţionăm că o atenţie aparte se poate acorda celei 
denumită V 1 ,  deoarece are în imediata apropiere o calotă 
craniană a unui individ precum şi celei cu numărul V10 care a 
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beneficiat de amenajări succesive de chirpici, pământ amestecat 
cu material ceramic şi din nou chirpici netezit. 

Secţinea Ss a atras aten�a prin apari�a unui mormânt şi prin 
multitudinea de gropi existente: G1o, G1 1 , G12, G12a, G13, G14, 
G14a, G1s, G1s, G11, G1s, G 19, G2o, G21 , G23 şi G24. În ceea ce 
priveşte relaţia dintre ele, este de menţionat complexul de şase 
gropi, de la G1 1 la G14a, care se întretaie una pe cealaltă, cea mai 
timpurie fiind G13 iar cea mai tîrzie G12 apa�inând culturii 
Sântana de Mureş. M 1 , surprins la o adâncime de -0,7 m în 
caroul 7, este un mormânt plan al unui copil depus în poziţie 
chircită şi orientat E-V. Nu s-a putut stabili sexul, iar în ceea ce 
priveşte vârsta, era sub un an. Lângă copil se afla un singur 
fragment ceramic, care a ajuns probabil în mod incidental în 
mormânt, o dată cu umplerea gropii defunctului . Din păcate nu a 
fost surprinsă groapa mormântului . Din schelet se păstrează 
craniul fragmentar, claviculele, scapula, sternul, vertebrele, iar 
de la cele două mâini humerusul, radiusul, ulna şi falangele. 
Mormântul, care de altfel nu conţinea ofrande, pare a fi o dovadă 
în plus a mortalităţii infantile ridicate din preistorie. 

Majoritatea gropilor, atât cele de mai sus cât cele din alte 
secţiuni, sunt gropi de provizii şi de extragere a lutului 
transformate în gropi menajere, după cum o demonstrează 
inventarul lor alcătuit din material ceramic, osteologie, pietre de 
râu, melci, chirpici. 

La N de Ss şi la E de SJ, într-o zonă puternic deranjată de 
lucrările din carieră, la nivelului lutului au fost identificate două 
gropi circulare, care s-au dovedit a fi de un interes major în 
cunoaşterea locuirii de la Ernei-Carieră. În special prima groapă 
descrisă mai jos conţinea obiectele cele mai reprezentative în 
sens muzeografic a întregului sit. Deşi stratigrafia din care face 
parte complexul este de nedesluşit, materialul prelevat oferă o 
posibil itate relativ concretă de încadrare cronologică, urmând ca 
datarea preliminară de teren să fie susţinută de analizele 
ulterioare, de laborator. 

Groapa G21 avea forma circulară în secţionare orizontală şi a 
fost observată la nivelul lutului. Primul obiect depus în groapă, 
direct pe lut la adâncimea de -0,48 m, era un topor de fier. În 
jurul şi de-asupra sa, era foarte multă arsură provenind probabil 
de la purificarea rituală a gropii şi constând din cărbune fin , cu 
grăunţe de grâu, acoperit de nisip ars, de culoare roz. Peste 
acest strat se afla o suprafaţă formată din arsură intensă 
amestecată cu nisip, cu urme vegetale şi seminţe carbonizate. 
Pe acest strat au fost aşezate suprapunându-se o seceră şi un 
cuţit lung cu tăişul drept, din fier. Nivelul următor consta dintr-un 
strat de pământ şi chirpici, în care era depus marea majoritate a 
inventarului care conţinea câteva ustensile agricole şi alte 
obiecte meşteşugăreşti după cum urmează: piesă de 
harnaşament, cuţitaş de fier, trei cercuri de fier, un târnăcop, 
două inele de bronz cu coada din fier, un topor de fier zvelt şi 
altul rudimentar, fundul şi corpul unui vas lucrat la roată înceată, 
din pastă fină, de bună calitate, culoare cenuşie, un fier curb cu 
belciug la capăt de care era prinsă o piesă din bronz, un obiect 
de fier lung, cu gaură rectangulară la mijloc, având forma arcuită, 
un fier de plug şi mai multe seceri. 

în partea de SV a gropii a fost identificat un colier cu mărgele 
decorate foarte bogat şi variat. Colierul era alcătuit din mărgele 
mici, de forme cilindrice, paralelipipedice sau şlefuite romboidal, 
având o gamă de culori variată, printre care cel mai frecvent 
apărea rozul, albul, roşul şi verdele. Mărgelele mari aveau forme 
rotunde şi elipsoidale. Alături de colier se mai aflau câteva 
obiecte de bronz cum ar fi două zale, o cataramă mică şi una 
mare din argint, un cercei de bronz cu două mărgele şi zalele de 
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fier de la sistemul de închidere al colierului , foarte prost 
conservat. 

Peste toate acestea s-a depus din nou un strat de chirpici, 
identificând-se o arsură puternică in zona de SV. Tot la acest 
nivel, în partea de N, a fost depus un craniu uman, cu partea 
anterioară îndreptată în jos, cu mandibula spre V şi cutia 
craniană sfărâmată datorită lucrărilor din carieră. La SV de 
acesta se afla scheletul unui animal, probabil ofranda 
animalieră. Din aceasta se păstrează coastele şi un os lung. De 
altfel, în groapă se aflau mai multe oase de animale răsfirate: un 
bazin, un os lung şi câteva oase mici, grupate în partea de SE a 
gropii. Oase animaliere se mai aflau şi sub craniu. La nivelul 
acestuia din urmă a fost identificat un vârf de lance din fier cu 
coada de lemn pa�ial păstrată, cu urme de lemn în gaura de 
înmănuşare şi câteva vârfuri de seceri, unele cu coada de lemn 
păstrată, toate dintr-un fier de proastă calitate. Piesele cu urme 
de lemn conservate într-un strat atât de ars sugerează că aceste 
obiecte nu au fost introduse în foc, sau chirpiciul din groapă 
provine dintr-un alt loc şi arderea nu s-a produs în groapă. 

Dintre metodele tradiţionale de cercetare am optat pentru 
cercetarea prin secţiuni, urmând ca în unele cazuri să recurgem 
şi la casete de mici dimensiuni. Acestea au fost folosite numai 
unde lucrările din balastieră erau atât de evoluate încât nu se 
putea recurge la cercetare prin secţiuni sau suprafeţe. 

Din lipsa unui punct de reper în sens arheologic, prima 
secţiune a fost direcţionată NS, caroiajul având punctul zero 
spre N, urmând ca toate secţiunile, suprafeţele şi casetele 
următoare, pe cât posibil ,  să fie trasate la fel. s, avea lungimea 
de 6,5 m (N-S) şi lăţimea de 2,5 m (E-V). Alegerea locului a fost 
influenţată de lucrările întreprinse în carieră, care periclitau 
zona. Din cauza terenului foarte accidentat, fapt datorat utilajelor 
folosite în exploata re, stratul superior (nr. 1 )  de cea. 0,35 m a 
fost înlăturat cu ajutorul excavatorului . 

Materialul a fost riguros recoltat in pungi şi etichetat la faţa 
locului , curăţirea, restaurarea şi inventarierea fiind făcute in 
depozitul MJ Mureş, unde se află şi in momentul de faţă. 

Pentru că majoritatea secţiunilor au fost relativ lungi, am 
recurs la recoltarea cu ajutorul caroiajului, adunând materialul 
arheologic din fiecare carou de un metru în parte. În cazul 
etichetelor am folosit o fişă tipizată, elaborat de comun acord de 
colectivul de arheologi din MJ Mureş, folosit in majoritatea 
siturilor abordate de arheologii acestui institut. Astfel pe aceste 
etichete apare localitatea, judeţul, toponimul, tipul săpăturii, anul, 
secţiunea, caroul, complexul, adâncimea, materialul, 
observaţiile, stratul , datarea, data şi numele celui care a intocmit 
fişa. Aceste fişe urmează să fie introduse in baza de date 
elaborate special pentru sit (de tip Acces) şi folosite la 
interogările de ordin statistic. 

Materialul arheologic prelevat din cariera de le Ernei se află 
in depozitul MJ Mureş. O bună parte din aceasta a fost inclusă 
in expoziţia temporară, numită "Arheologie mureşeană in 2004". 
Menţionăm, că materialul osteologie din aşezarea de la Ernei 
este în curs de examinare în colaborare cu un institut specializat 
din Ungaria. Rezultatul acestor investigaţii va fi inclus în 
publicaţiile referitoare la situl arheologic. Craniul uman 
apa�inând unei femei in jur de 30 de ani a fost analizat de către 
un specialist de la Universitatea de Medicină şi Farmaceutică din 
Târgu Mureş. Mărgelele din aceeaşi groapă au fost supuse 
examinării în colaborare cu Facultatea de Geologie de la Cluj 
Napoca, iar cerealele carbonizate în colaborare cu Universitatea 
.,1 Decembrie" de la Alba Iulia. 

în ciuda materialului ceramic, osteologie şi de metal prelevat 
din situ! de la Ernei "Carieră" nu s-a reuşit identificarea 
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locuinţelor din nici una dintre epoci. Acestea se puteau afla in 
zona deja distrusă de exploatările din carieră. Totuşi suntem de 
părere că cercetările din anul 2005 vor contribui la soluţionarea 
acestei întrebări prin sondarea unor zone propice locuirii. 

Prin complexitatea stratigrafiei şi prin posibilităţile existente 
şantierul tinde să devină unul de şcoală pentru studenţii unor 
universităţi din ţară şi din străinătate. 

În urma viitoarelor cercetări colectivul de cercetare şi 
colaboratorii acestora doresc publicarea rezultatelor în reviste de 
specialitate, interpretările culminând printr-o sinteză, o 
monografie a sitului. 

Locuită din epoca bronzului, regiunea a favorizat atât 
populaţiile axate pe producţia agricolă, cât şi pe cele crescătoare 
de animale. Aşezarea multistratificată de la Ernei .Carieră" prin 
stratul inferior din epoca bronzului aduce un plus de informaţii 
referitoare la culturile epocii bronzului clasic (Wietenberg) şi 
târziu (Noua), prin stratul intermediar devine un punct important 
şi de analogie in cercetarea habitatului din prima epocă a 
fierului, respectiv cultura ceramicii negre canelate, pe când 
stratul superior constituie marea realizare a acestei săpături, prin 
localizarea cu metode sistematice a unei aşezări din cultura 
Sântana de Mureş. Neşansa a făcut ca aceasta din urmă să fie 
in mare măsură deranjată de lucrările agricole contemporane. 
Habitatul de la Ernei-Carieră aduce informaţii mult aşteptate de 
către specialiştii in domeniu, cu atât mai mult, cu cât localitatea 
eponimă cu bine cunoscuta necropolă se află la cea. 8 km, pe 
malul opus al Mureşului . Investigaţia sitului descris mai sus 
aduce un surplus prin analiza materialului osteologie, pe baza 
căreia devine posibilă reconstituirea unei părţi din alimentaţia 
acestor popoare, pe de altă parte din punct de vedere statistic 
furnizează informaţii referitoare la creşterea animalelor. Suntem 
de părere că interdisciplinaritatea cercetării din sit prin 
colaborarea cu Institutul de Arheologie din Budapesta, cu Univ. 
Alba Iulia, UBB Cluj şi Universitatea de Medicină din Târgu 
Mureş va fi de un mare folos in interpretarea civilizaţiilor 
succesive din cariera de la Ernei. 

Abstract 
The archaeological research from Ernei was in itiated 

because of a field research and was followed by a detailed 
systematical investigation. 

The areas thus excavated comprise six sections and four 
quadrates and the materials retrieved pertain to the following 
cultures: Wietenberg, Noua, the Dark Mortised Ceramic culture 
and Sântana de Mureş. In ali, the number of holes rises up to 29 
(the majority of which were destined for provisions or clay 
extraction). There were also 1 O hearths recovered and 
unfortunately no trace of house detected in their vicinity. 

In an area strongly affected by the quarry, al the clay level, 
two circular holes appeared, out of which one proved to be of 
grea! archaeological, historical and museographical interes!. 

We consider that the interdisciplinarity of the research in this 
site, materialized through the collaboration with several 
institutions (the Archaeological Institute from Budapest, the "1 sl 
of December 1 9 18" University from Alba- Iulia, the "Babeş
Bolyai" University from Cluj-Napoca and the Medicine and 
Pharmacy University from Târgu-Mureş) will highly contribuie to 
the turning into account and the understanding of the successive 
civil izations discovered at Ernei. 

95. Ersig, corn. Vermeş, jud. Caraş-Severin 
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Cod sit: 54555. 01 
Colectiv: Dumitru Ţeicu, Dacian Rancu, Vidu Micii (MBM 
Reşiţa) 

Mormintele descoperite întâmplător, cu ocazia lucrărilor de 
amenajare a drumului au obligat iniţierea de săpături 
arheologice de salvare in vederea descărcării zonei de 
investigaţii de sarcină arheologică. Săpăturile arheologice s-au 
efectuat pe baza Autorizaţiei de săpătură nr. 82/2004 emisă de 
MCC, Direcţia Monumente Istorice şi Muzee. Responsabil 
ştiinţific al şantierului a fost numit dr. Dumitru Ţeicu, iar din 
colectivul de cercetare au făcut parte muzeografii Dacian Rancu 
şi Micii Vidu. S-au efectuat săpături intr-o suprafaţă totală de 
140 m2. 
S1 - orientată pe traiectul drumului are dimensiunile de 1 8x5 m; 
S2 - paralelă cu s, are dimensiunile de 1 8x1 ,5 m şi S3 are 
caracteristicile de 1 Ox1 m. 

Sectorul de săpătură este delimitat la E de zidul de incintă al 
bisericii din lemn, la V de frontul stradal al casei de locuit nr. 
1 09. Marginea sudică se află in dreptul intersecţiei stradale. 

Cercetarea arheologică a evidenţiat aici, la Ersig, o 
�ecropolă medievală investigată parţial in zona de investigaţie. 
In acest sector a fost delimitat un număr de 40 morminte de 
inhumaţie: 
M1 - descoperit in S1 , la -0,6 m, parţial deranjat, braţul stâng 
adus cu palma la claviculă; 
M2 - descoperit în S1 , la -0,45 m, braţul drept aşezat pe piept; 
M3- păstrat numai craniul fragmentar, în vecinătatea lui M2; 
M4 - cercetat in S1 şi S2, la -0,4 m, braţele aşezate pe piept; 
Ms - situat la N de M4, la aceeaşi adâncime de -0,4 m, bratul 
stâng aşezat pe abdomen; 

· 

Ms - investigat în s, şi S2 la -0,47 m adâncime; 
M1 - Cercetat în s, şi S2 la -0,43 m adâncime; 
M1a - cercetat parţial in s,, la -0,42 m adâncime; 
Ma - cercetat parţial, numai membrele inferioare in S1 , la -0,43 
m adâncime; 
Ms - mormânt deranjat, in S1 , la -0,43 m adâncime; 
M10 - cercetat in s, şi S2 la -0,4 m adâncime; 
M1 1 - mormânt deranjat, cercetat în S2, la -0,4 m adâncime; 
braţul stâng aşezat cu palma la claviculă; partea inferioară a 
mormântului a fost deranjată de M12; 
M12 - situat la E de M1 1 , la -0,4 m adâncime; braţul drept aşezat 
pe abdomen; 
M13 - cercetat în S2 la -0,4 m adâncime, craniul afectat şi partea 
inferioară a picioarelor a fost distrusă; ambele braţe aşezate pe 
abdomen; 
M14 - găsit numai craniul in S2; 
M1s - prezintă o situaţie identică cu M14 ; s-a păstrat numai 
craniul şi o parte din vertebre, la -0,5 m adâncime; 
M1s - păstrat doar craniul -0,4 m în S2; 
M1 1 - cercetat pe marginea estică a S2, la -0,4 m; s-a identificat 
craniul şi o parte din oasele braţelor; braţul drept era aşezat pe 
abdomen; 
M1a - investigat la S2 la -0,4 m adâncime, craniul drept şi o parte 
a membrelor inferioare; braţul drept aşezat pe piept; 
M1s - mormânt de adult, cercetat în S2, la -0,4 m adâncime, 
braţul stâng era aşezat cu palmele pe abdomen; 
M2o - mormânt deranjat, craniul nefiind in poziţie anatomică, 
braţul drept aşezat pe bazin; 
M21 - cercetat în S2, la -0,4 m adâncime, nu se poate preciza 
poziţia braţelor; 
M22 - mormânt, păstrat parţial, la -0,4 m adâncime in S2; 
M2J - adult, cercetat în S2, la -0,4 m, braţele aşezate pe 
abdomen; 
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M24 - mormânt distrus în parte, s-au păstrat în SJ la -0,2 m 
picioarele, o parte din cutia craniană şi braţul stâng; 
M2s - identificat în SJ la -0, 1 5  m. S-au păstrat fragmente din 
femurul drept, oasele bazinului, piciorul stâng şi oasele din zona 
torace lui; 
M2s - identificat în SJ la -0,4 m adâncime, a avut ambele braţe 
pe piept; 
M21 - mormânt de adult identificat în SJ la -0.4 m, a avut ambele 
braţe aşezate pe abdomen; 
M2a - păstrat pa�ial, s-au identificat umărul stâng şi femurul 
stâng şi oasele bazinului ; 
M29 - cercetat în s, la -0,52 m adâncime, a fost un mormânt 
deranjat de o înmormântare ulterioară; 
MJo- S2 -o, 1 6  m adâncime, mormânt deranjat; 
M31 - mormânt deranjat, identificat în S2, la -0, 1 6  m adâncime; 
M32 - păstrat numai craniul în S2, la -0,45 m adâncime; 
MJJ - situat la N de M32, identificat craniul şi o parte din oasele 
bazin ului 
M34 - SJ la -0,5 m, s-a păstrat doar craniul; 
MJs - cercetat pa�ial, partea sa inferioară; 
MJs - craniul identificat în preajma; 
MJ7 - cercetat în extremitatea nordică în SJ, la -0,3 m; păstrat 
fragmentar; 
MJa - SJ - la -0.4 m au fost identificate fragmente din oasele 
piciorului stâng; 
MJ9 - mormânt de adult, cercetat pa�ial în SJ, a avut ambele 
braţe aşezate pe piept; 
M4o - identificat în SJ la -0,5 m, ambele braţe erau aşezate pe 
abdomen; 
M41 - mormânt deranjat s-au păstrat doar fragmente de la oasele 
braţelor; 
M42 - cercetat în SJ, în extremitatea nordică la -0,5 m adâncime, 
păstrat doar craniul; 
M43- mormânt păstrat pa�ial; 
M44 - cercetat în S2 la -0,6 m adâncime, ambele braţe erau 
aşezate pe piept; 
M4s - identificat în S2 la -0,7 m adâncime, scheletul deranjat 
păstrându-se doar femurele fragmentare; 
M4s - mormânt pa�ial cercetat în S2 la -0,6 m adâncime; 
M47 - mormânt deranjat, s-au păstrat doar fragmente din calota 
craniană; 
M4a - cercetat pa�ial în S2 la -0,45 m adâncime, braţul drept 
deranjat iar braţul stâng adus cu palma pe piept. A avut ca 
inventar funerar un inel din argint ce poate fi atribuit sec. XIV-XV; 
M49 - situat în imediata vecinătate la N de M42. S-au identificat 
fragmente din oasele picioarelor; 
Mso - mormânt deranjat, s-a identificat în S2 la -0,45 m 
adâncime, fragmente din coloană, din bazin şi din femurul drept; 
Ms1 - mormânt deranjat, identificat în S2 la -0,4 m; 

Necropola recent identificată de la Ersig a oferit o 
documentaţie relevantă privitoare la ritul şi inventarul funerar 
pentru zona văii Bârzavei şi Pogănişului în care lipseau 
informatiile istorice referitoare la această chestiune. Ea confirmă 
în acel�şi timp observaţii făcute în privinţa ritului funerar la 
necropole contemporane din spaţiul montan bănăţean, de la 
!lidia, Reşiţa, Gornea, Mehadia. Urme de locuire anterioare au 
fost surprinse în întreaga suprafaţă cercetată. Ele apa�in 
perioadei romane târzii (sec. I I I-IV p. Chr) şi primei epoci a 
fierului . Ceramica cenuşie, lucrată la roată, de bună factură 
tehnică, este specifică perioadei romane târzii şi are analogii 
formale în zona văii Bârzavei la Şoşdea, Gherteniş, Berzovia, în 
zona Oraviţa, la !lidia, Ciclova Română, Slatina Nera, dar şi in 
alte zone. 
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96. Feteşti, corn Adâncata, jud. Suceava 
Punct: La Schit 
Cod sit: 146842.01  
Colectiv: Dumitru D. Boghian - responsabil, Sorin 
lgnătescu (UŞtcM Suceava) , Ion Mareş, Bogdan-Petru 
Niculică (CMB Suceava) 

Aşezarea de pe platoul structural din nord-estul satului 
Feteşti, unde a funcţionat în sec. al XIX-lea Schitul Feteşti este 
situată, pe dreapta pârâului Grigoreşti, afluent al Siretului, pe 
teritoriul satului Grigoreşti, com. Siminicea. Partea cea mai 
intens locuită a sitului se află în curtea bisericii .SI. Nicolae", 
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 cinci campanii arheologice 
întreprinse, cercetările au condus la identificarea unor nivele de 
locuire diverse: Cucuteni A, aspectul local Hăbăşeşti, Cucuteni 
81 şi 82, Horodiştea - Erbiceni 1 1 ,  La!Eme timpuriu, medievale 
târzii, moderne şi contemporane. Nu întâmplător, fiind unul 
dintre cele mai complexe situri arheologice din Podişul Sucevei, 
aşezarea Feteşti La Schit a fost aleasă ca şantier arheologic -
şcoală, unde şi-au desfăşurat practica de specialitate studenţii 
de la Facultatea de Istorie şi Geografie a Universităţii ,Ştefan cel 
Mare" din Suceava. 

Unul din obiectivele campaniei la care ne referim, 
desfăşurată între 5 iulie şi 1 2  august 2004, a fost investigarea 
complexelor din carourile 2-4 a-b ale secţiunilor SI şi Sl l ,  a 
locuinţei semiadâncite Cucuteni A (87), şi cercetarea altor 
suprafeţe, până la aleea de beton, adiacentă peretelui bisericii. 
Astfel, a început săparea pa�ială a şirului de casete G, cu 
lungimea de 27 m şi lăţimea variabilă, din cauza aleii de beton, 
cuprinsă între 2,4 m (cas. G1 -2 şi capetele nordice ale SI şi Sl l ) 
ş i 3 m (cas. G4-8). Spre V, pentru a cuprinde toată suprafaţa 
până la pridvorul bisericii actuale, au fost trasate po�iuni din 
casetele A3 ( 1  ,4x1 ,6 m) şi G3 ( 1 ,4x2,4 m). De asemenea, a fost 
epuizată cercetarea gropii Gr16 surprinsă parţial în secţiunea Sl l 
şi în casetele 81 şi C 1 .  

Nivelul de locuire modern din casetele G1 -3 şi A3 şi din 
capătul nordic al secţiunilor SI şi Sl l a fost bulversa! de lucrările 
de construcţie şi reamenajare ale bisericii. Deranjamentul a�e 
forma unei gropi de mari dimensiuni săpată până la -Q,4 m. In 
casetele G4 - G7 nivelul modern fost descoperit nederanjat, 
între O şi -0,2 m, în timp ce în caseta G8 acesta lipseşte. 

În caseta G4 şi în caroul 7 al casetei G5 au fost identificate 
elementele unui pavaj. de formă rectangulară, alcătuit din pietre 
şi cărămizi, continuând po�iunea observată anterior (2003) şi în 
secţiunea SVI. Structura amintită era orientată NV-SE, avea o 
grosime de cea. O, 1 m şi dimensiunile de 3x2, 1 m. Considerăm 
că este vorba, probabil ,  de pavajul unei locuinţe sau anexe, 
pentru că au fost descoperite fragmente disparate de lemn, cuie 
şi fragmente de sticlă subţire, remarcându-se, în colţul de SE, al 
complexului un cui mare, cu capul ornamentat, care ar putea 
preveni de la uşă. 

În casetele G4 şi G5 ( 1 -2, 4-5, 7-8), a fost descoperită 
continuarea bordeiului 85 aparţinând celei de-a doua epoci a 
fierului. Pe verticală, bordeiul se adâncea de la -Q,2 m (pe 
margini) până la -Q,75 m. Dimensiunile sale depăşesc, spre N, 
suprafaţa săpată. Din solul negru, cu cenuşă, din interiorul 
acestuia au fost recuperate materiale cucuteniene şi 
horodiştene, purtate, şi cele caracteristice Latene-ului: ceramică 
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decorată cu brâie în relief, o brăţară din sârmă de bronz, oase de 
animale etc. La limita dintre carourile 1 -2, 4-5 ale casetei G5, pe 
fundul bordeiului , a fost observată o pată de arsură, care ar 
putea reprezenta urmele unei instalaţii interioare de încălzit. 
Materiale izolate, aparţinând celei de-a doua epoci a fierului, au 
fost descoperite şi în caseta G6. 

Nivelul horodiştean era nederanjat doar în casetele G4-G8, 
prezentându-se sub forma urmelor unei structuri uşoare de 
locuire de suprafaţă (colibă ?) şi a materialelor ceramice 
specifice. Se remarcă câteva gropi circulare, dintre care una 
înconjurată cu gresii, care marchează locul unde au fost 
îngropaţi stâlpii pentru susţinerea acoperişului . Un aliniament de 
trei astfel de gropi, orientat NE-SV, aflat în casetele G6-7, 
indică, probabil, unul din pereţii construcţiei. Aceste descoperiri 
par a fi legate de cele din caro urile 8-1 O a şi 9-1 O b ale secţiunii 
SVI. 

În carourile 3 a-b şi 4 b ale secţiunii SI, la adâncimea de -
0,95 m a fost identificat un al doilea şanţ de fundaţie al locuinţei 
L 1 .  Acesta era adânc de cea. 0,20-0,35 m şi avea o lăţime 
variabilă de 0,25-0,47 m. Şanţul era plin cu resturi de lemn 
carbonizat şi lipituri de lut arse roşii sau negre cenuşii. A fost 
deranjat în partea de NV de Gr33, iar la SE de 81/2000. 

O suprafaţă dintr-o altă locuinţă Cucuteni 8, numită L 5, a 
fost identificată la N de L 1 ,  în extremitatea secţiunilor SI-S l i ,  
parţial carouri le  1 ,  4 ,  7 ale casetei G4 ş i  1 -2 a-b ale secţiunii SVI. 
S-a păstrat sub forma unei aglomerări masive de lipituri arse, 
deranjată de şanţurile de îngropare a curentului electric spre V, 
de fundaţiile bisericii către N, de bordeiul 85 la E şi de Gr33 şi 
81 la S. Lipiturile păstrate sunt masive, dar extrem de 
bulversate. Cercetarea acestei structuri va fi finalizată în 
campania viitoare. 

Vatra 9 se afla intre SI, SVI şi SVI I ,  la -0,40 m de la 
suprafaţă. Era ovală, cu axul lung de 1 , 1 0  m, pe direcţia E-V. La 
demontare, s-a observat că aceasta este posterioară locuinţei 
L6. Ca mod de construcţie, peste lipiturile L5, a fost amenajat un 
pat de lut cu o grosime de cea. 0 ,08-0,1 m. Peste acesta a fost 
aşezat un strat de fragmente ceramice Cucuteni 8 şi abia apoi a 
fost aplicată lutuiala vetrei, care avea o grosime de aprox. 0,04-
0,05 m şi era realizată din argilă amestecată cu nisip fin ,  in urma 
utilizării căpătând o culoare gălbuie. 

În casetele G 1 -3 şi A3, încă de la -0,2 m s-au descoperit 
materiale, parţial deranjate, caracteristice nivelului Cucuteni 8. 
La decaparea suprafeţei, s-a putut stabili că este vorba de o altă 
porţiune de locuinţă cucuteniană, fără a se putea preciza dacă 
face parte din L5. De aceea, am preferat să o denumim L6, cu 
speranţa că baza nivelului Cucuteni 8, din această zonă, poate 
nederanjată de şanţurile pentru cabluri electrice, ne va putea 
oferi informaţii cu privire la relaţia dintre cele două complexe. 
Dacă, pentru partea superioară a complexului , nu putem fi siguri 
în privinţa păstrării sale intacte, instalaţiile de la nivelul podelei 
par să se fi păstrat mai bine. 

În caroul 8 al casetei G2, la -0,5 m, în L6, a fost identificată 
o vatră cu trei niveluri de refacere, notată V1 1 .  Prima vatră, V1 1 
a, era de formă circulară şi avea diametru! de aprox. 0,5-0,6 m,  
sau, poate, atât s-a păstrat d in suprafaţa iniţială, plană. Vatra 1 1  
b o suprapunea direct pe prima, dar era puternic deranjată, zona 
centrală fiind cu cea. O, 1 m mai jos decât marginile. Suprafaţa 
acesteia o depăşeşte pe a primei, ajungând până la 1 m în 
diametru. Denivelarea s-a păstrat şi in cazul vetrei 1 1  c, chiar 
dacă aceasta a fost construită în cea mai mare parte, pe un pat 
de fragmente ceramice, aplicat peste 1 1  b, provenind, în 
majoritate, de la un pahar. 
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În carourile 5-6 ale aceleiaşi casete, G2, în L6 a fost 
descoperit un complex de tip casetă, cutie pentru cereale, şi un 
siloz. Deşi locuinţa 6, în ansamblul ei, nu prezintă platformă 
suprafaţa podelei din apropierea acestor instalaţii a fost lutuită. 
Caseta avea fundul adâncit în platformă, ca o alveolare lutuită, 
pereţii lipsind, poate pentru că au fost din lemn şi împletituri 
unse cu lut, care au ars înăbuşit, căpătând o culoare neagră. 

Silozul cvasicilindric a fost construit în nord-vestul casetei 
dreptunghiu lare, făcând corp comun cu aceasta. Poziţia lipiturilor 
de la partea superioară a silozului ne fac să credem că acesta a 
ars în incendiul locuinţei şi apoi a fost lovit sau împins de la NV 
spre SE, încât o parte din acestea au căzut înăuntru şi o parte în 
afară. Pe marginea ramei exterioare estice a casetei a fost 
descoperită o statuetă antropomorfă feminină întreagă, cu faţa 
in jos şi orientată cu capul spre SE. La marginea nordică a 
casetei a fost descoperită o râşniţă cu trecător, probabil asociate 
casetei şi silozului , intr-un complex de măciniş. 

O altă vatră, desemnată vatra V1 2, a fost parţial dezvelită în 
carourile 1 ,  4, cas. G2, şi 2, 4, cas. G3. Din păcate, această 
vatră a fost puternic fărâmiţată şi răvăşită, încât nu s-au putut 
obţine prea multe informaţii cu privire la construirea şi utilizarea 
ei. Totuşi, considerăm că trebuie să fi fost folosită in activităţi 
gospodăreşti, legate de apropierea de vatra 1 1  şi caseta cu 
siloz. 

Vatra 13 aparţine probabil aceluiaşi complex gospodăresc, 
fiind amplasată în caro urile 1 -2, 4-5 ale casetei G 1 .  Aceasta a 
fost construită pe un pat de fragmente ceramice provenind de la 
vase de mari dimensiuni. Forma era aprox. ovală, cu diametrele 
de aprox. 1 ,1 x1 m. Se pare că a funcţionat o perioadă de timp 
mai scurtă, decât celelalte vetre ale complexului , dat fiind faptul 
că lutuiala era arsă superficial. Se păstra un fragment de gardină 
în zona de NV. 

În ceea ce priveşte G16 ,  conturul ovoidal neregulat (cu 
diametrele 3x2, 1 m, pe direcţiile NV-SE şi, respectiv, SV-NE) a 
fost identificat la adâncimea de -0,7 m, în carourile 4-9 ale 
casetei 81 şi 1 -3, 5-6 ale casetei C 1 .  În jurul gropii principale, 
adâncă până la -1 ,97 m, au fost săpaţi trei lobi: unul vestic, unul 
sud-estic, ambii adânciţi până la -1 ,2 m, şi unul nord-vestic, 
până la -1 ,3 m. Profilul E-V al gropii ne-a oferit o imagine a 
evoluţiei acesteia. Astfel, au fost identificate opt niveluri de 
umplere ale gropii, diferite fiecare ca densitate a inventarului, 
culoare şi consistenţă. Cel mai consistent nivel era cel de-al 
şaselea, intre -0,9 şi -1 ,2 m, plin cu cenuşă, în care au fost 
aruncate fragmentele mai multor vase întregibile, cochilii de 
melci, plastică fragmentară etc. 

În ceea ce priveşte datarea gropii, arătăm că marea 
majoritate a materialelor aparţin fazei Cucuteni B (plastică, 
ceramică pictată in stilul E, de tip "C" etc. ) .  Puţinele materialele 
Cucuteni A3 au fost antrenate în groapă, probabil accidental, la 
săparea acesteia, prin intersectarea respectivului nivel de 
locui re. 

În carourile carourile 1 -3 a ale secţiunii SI şi 1 -3 b ale 
secţiunii S l l ,  a fost descoperită o groapă Cucuteni B, de formă 
relativ circulară, denumită Gr33, cu diametru! de cea. 1 ,7 m. 
Fundul gropii atingea adâncimea de -1 ,35 m. Observaţiile atente 
făcute, ne permit să arătăm că groapa 33 este posterioară 
locuinţei L5. ,  penetrând prin aceasta. Gr33 avut trei niveluri 
diferite de umplere. Cel mai vechi, care se afla la partea 
inferioară, între -1 , 1 0  şi -1 ,35 m, era de culoare cafenie şi 
conţinea materiale ceramice, o statuetă antropomorfă şi lutuieli 
arse, provenind, probabil, dintr-o porţiune a locuinţei L5, pe care 
a distrus-o. Nivelul următor, intre -0,8 şi -1 , 1  m, conţinea foarte 
puţine materiale, aruncate intr-un strat de culoare galbenă, 
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aproape asemănător cu orizontul C al solului . Partea superioară 
a gropii, -Q,5 şi -Q,8 m, prezenta materiale Cucuteni B, aflate 
într-o umplutură cu caracteristici foarte asemănătoare cu nivelul 
nederanjat al acestei perioade. 

În carourile 3-4 a-b ale secţiunilor SI şi Sll la -Q,68 m 
adâncime a putut fi identificat conturul pă�ii nordice a gropii Gr6. 
S-a confirmat astfel că forma gropii este circulară neregulată, cu 
axul E-V de cea. 2 , 1 m, şi cu o adâncime de -1 , 1 5  m în 
jumătatea vestică. Capătul vestic al gropii a fost deranjat de 
şanţul unuia din cablurile de electricitate şi cel estic de al doilea 
şanţ de fundaţie al L 1 /2000. Conţinutul acesteia era alcătuit din 
fragmente ceramice Cucuteni A, pictate şi incizate, cărbune şi 
cenuşă. 

La săparea po�iunii nordice a Gr6 a fost intersectată Gr34, 
amplasată pa�ial în carourile 3-4 a ale SI şi în martorul dintre SI 
şi Sl l ;  avea un contur circular (diametru! 0,65 m) şi o formă de 
trunchi de con cu baza în sus. Identificată la -Q,91 m, a fost 
săpată până la -1 ,3 m, fiind atribuită nivelului Cucuteni A pe 
baza câtorva fragmente ceramice de factură grosieră. 

Groapa 39, circulară, cu un diametru de cea. 0,60 m, 
descoperită în carouri le 4 şi 7 ale casetei A 1 ,  nu a putut fi 
atribuită, deocamdată, cultural, inventarul lipsind. O serie de alte 
gropi, descoperite în aceeaşi casetă A 1 ,  la -Q,95 m, au 
diametrele cuprinse între -Q,2 şi -0,3 m, reprezintă, probabil, 
gropile unor stâlpi ai unor structuri de locuire. Acestea sunt 
grupate pe trei aliniamente, dispuse NE-SV: Gr4Q-Gr41 şi 
Gr35-Gr3&-Gr37-Gr38 sau NNE-SSV: Gr42-Gr43. Analizând 
raportul acestora cu nivelele superioare, am constatat că Gr36, 
cel puţin se suprapune peste un deranjament, care a penetrat 
prin cuptorul 4 din locuinţa L 1 .  Aşadar, putem presupune că şirul 
de gropi, din care face parte şi Gr36, este postcucutenian. 

in campania următoare ne propunem să cercetăm sectoarele 
începute în anii 2003-2004 şi rămase neterminate: SVI , casetele 
G1 -G8, carourile 1 a-b ale secţiunilor SI şi Sl l şi, dacă va fi 
posibil, extinderea cercetărilor, măcar sub forma unor sondaje 
informative, in afara cu�ii bisericii. 
Planşa 14. 

Abstract: 
In this short report, the authors presant the results of the 

2004 archaeological campaign at Feteşti "La Schit". The Late 
Mediaeval level was disturbed in the G 1 -3 areas, but in the G3-4 
was discovered a surface dwelling from this period, identified the 
previous year in the VI trench. Another complex discovered in 
2003 and studied during this campaign too was the pit house no. 
5 from the second lron Age. From the Horodiştea level a surface 
dwelling was uncovered. From the Cucuteni A level were 
identified: the northern half of the pit no. 6 and the pit no. 34. The 
excavations in the northern extremities of the first and second 
trenches proved that the first dwelling (Cucuteni B) had a second 
foundation ditch, who marks the northwestern wall. Two more 
portions of dwellings from the same period were discovered. 
Dwelling no. 5 was destroyed almost entirely by the electricity 
ditches, the church, the pit house no. 1 and 5, the pit no. 33. The 
portion from the dwelling no. 6 had a domestic use. In the areas 
G 1 -3 have been discovered three hearths (1 1 - 1 3), one cereals 
box and a grinding stane. Two domestic pits from Cucuteni B 
period were excavated: 1 6  and 33. Severa! stake pits was 
discovered in the A 1 a rea, without the possibility of assigning for 
sure any of these to a certa in level. 

97. Focşani, jud. Vrancea 
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Punct: Biserica Donie (Biserica "Adormirea Maicii 
Domnului") 
Cod sit: 174753.03 
Colectiv: Maria Voica Puşcaşu - responsabil, Aurel Nicodei 
Aurel, Aurora Emilia Apostu (M Vrancea) 

Documentar se consideră că biserica cu hramul ,.Adormirea 
Maicii Domnului" a fost construită din cărămidă intre anii 1 694-
1 714  de către ,.căpitanul de margine" de la Focşani, Donie 
împreună cu jupâneasa lui Sanda. 1  

Biserica actuală construită probabil in prima jumătate a sec. 
al XVII I-lea a suferit de-a lungul timpului mai multe avarii cele 
mai importante fiind în urma cutremurului din anul 1 802. Acum 
se înlocuieşte turnul clopotniţă de pe pronaos cu unul de lemn. 

La sfârşitul sec. al XIX-lea se închide pridvorul. În sec. al 
XX-lea biserica a suferit mai multe reparaţii cele mai importante 
fiind efectuate după cutremurul din 1 940. 

Începând cu anul 1 996 biserica se află in restaurare. 
Restaurarea bisericii începută în anul 1 996, a prilejuit 

efectuarea unor observaţii arheologice sumare. Acestea relevă 
faptul că actuala biserică a fost reconstruită peste fundaţia unei 
biserici anterioare. Cel mai probabil este că prima biserică a fost 
ridicată la sfârşitul sec. al XVII-lea, după anul 1 694. 

Fundaţiile acestei biserici anterioare actualei biserici au fost 
reperate în sondajul arheologic efectuat în anul 1 997 pe latura 
de S a bisericii şi în interiorul bisericii, în anul 2003, când s-a 
refăcut pardoseala. Cu această ocazie s-au făcut observaţii 
planimetrice fără a putea realiza secţiuni arheologice pentru a 
releva caracteristicile pe verticală a acestor fundaţii. Prima 
biserică, după fundaţiile reperate, era în formă de navă, cu 
dimensiuni apropiate de cea actuală. 

În anul 2004 am efectuat un sondaj arheologic pe latura de 
N a incintei cu�ii bisericii .  

Datorită fondurilor limitate acesta a constat doar dintr-o 
secţiune perpendiculară pe centrul absidei nordice a naosului cu 
lungimea de 1 5  m şi lăţimea de 1 m. S-au relevat un număr de 
22 morminte dintre care 1 2  morminte cu oseminte reînhumate. 

Adâncimea mormintelor este situată între -0,7 şi -1 ,5 m faţă 
de nivelul actual de călcare. De remarcat că toate mormintele 
care au avut inventar sunt din prima jumătate a sec. al XIX-lea. 

Presupunem că înmormântările in zona nordică a bisericii s
au efectuat în prima jumătate a sec. al XIX-lea, până la 
înfiinţarea cimitirului sudic din Focşanii Munteni. 

Din inventarul mormintelor este de remarcat o cruce 
rusească cu două braţe, o cruciuliţă cu inscripţia IC-XC, un inel 
inscripţionat cu monogramă şi anul 1 858. 

S-au descoperit şase monede toate de sec. XIX, dintre care 
un kreutzer de la 1 81 6  şi o monedă otomană neidentificată, dar 
probabil de la sfârşitul sec. al XVII I-lea sau începutul sec. al XIX
lea. 

Fără a avea rezultate spectaculoase, considerăm sondajul 
arheologic de la biserica "Donie" ca pe un prim pas în realizarea 
cercetărilor arheologice la bisericile în funcţiune aflate în 
restaurare pe raza municipiului Focşani. 

Note: 
1 .  Adrian Gabor, Ctitoriile de biserici şi mănăstiri ale dregătorilor 
domneşti din judeţul Vrancea, Glasul bisericii 48, 6, 1 989, p. 91 . 

Bibliografie: 
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Caian, Dimitrie F., Istoricul Oraşului Focşani, Focşani, 1 906, p. 
1 04-1 07. 
Gabor, Adrian, Ctitoriile de biserici şi mănăstiri ale dregătorilor 
domneşti din judeţul Vrancea, Glasul bisericii 48, 6, 1 989, p. 91 . 

Abstract 
The "Donie" Church "Adormirea Maicii Domnului" from 

Focşani, Vrancea County, is dated to the end of 1 71h century. 
The archaeological investigation emphasized a lot of graves 

(22). belonging to the 1 91h century, on the North side of the 
church. 

98. Focşani, jud. Vrancea 
Punct: Biserica "Sf. Împăraţi" 
Cod sit: 1 74753.04 
Colectiv: Aurel Nicodei (M Vrancea) 

Campania de cercetare arheologică iniţiată din anul 1 997 
odată cu începerea lucrărilor de restaurare a monumentului 
aprobate de ONMI conform proiectului nr. R27/1 995 realizat de 
firma Abral ArtProduct SRL din Bucureşti, a continuat în anul 
2003 în perioada 3-22 august. fiind prilejuită de lucrările de 
sistematizare pe verticală a curţii bisericii şi a avut ca scop 
descărcarea de sarcină arheologică a incintei. 

Sistematizarea cu�ii parte integrantă a proiectului de 
restaurare a constat în îndepărtarea straturilor de depuneri din 
ultimii două sute de ani până la nivelul de călcare al începutului 
de sec. XIX când s-a construit monumentul. 

Cercetarea arheologică a constat în supraveghere 
arheologică în timpul lucrărilor de excavare manuală şi mecanică 
a molozurilor până la nivelul preconizat şi într-un sondaj manual 
având ca scop prelevarea de informaţii necesare descărcării de 
sarcină arheologică . 

Obiectivul sondajului a fost acela de a repera eventualele 
construcţii sau alte elemente arheologice aflate sub nivelul de 
călcare actual al curţii .  

Sondajul efectuat in perimetrul cu�ii, a constat in săparea 
manuală a trei secţiuni perpend iculare pe axul longitudinal al 
bisericii in partea de S şi de N a acesteia şi a uneia in zona 
estică în axul bisericii. 

Sondajul arheologic a relevat următoarele aspecte 
importante: 
• existenţa în partea sudică a incintei a unei fundaţii alcătuită din 
bolovani de râu şi cărămidă legată cu mortar de nisip cu var, 
situată la distanţa de 5,6 m faţă de biserică, cu o orientare aprox. 
V-E. Fundaţia are baza la adâncimea de 1 m faţă de nivelul 
actual de călcare şi înălţimea de cea. 0,6 m. Lăţimea fundaţiei nu 
a fost reperată exact datorită imposibil ităţii extinderii sondajului 
în zona sudică unde este gardul şi un trotuar pietonal, dar 
probabil aceasta este de 0,65-0,75 m. 

În partea nordică fundaţia a fost demolată de construcţia 
căminului pentru cablul telefonic, iar spre S continuă pe o 
lungime de cea. 3 m intrând sub trotuarul pietonal. 

Informaţii orale confirmă existenţa in această zonă a unei 
construcţii, cu rol de locuinţă, încă existentă în perioada 
anterioară începerii lucrărilor de construire a blocurilor, din anii 
70 ai sec. trecut. 
- în aceeaşi zonă sudică s-a relevat existenţa unei amenajări din 
cărămidă întreagă şi fragmentată, suprapusă de un strat de rocă 
friabilă lamelară de culoare verzuie, cu o grosime de 0,03·0,05 
m. Această amenajare aflată la adâncimea de -0,6-0,65 m sub 
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nivelul actual de călcare este reperată pe toată suprafaţa incintei 
între trotuarul pietonal vestic şi construcţia anexă din zona sud
estică a incintei. Ea este limitată brutal de şanţurile efectuate 
pentru cablul telefonic la S şi pentru o conductă de apă la N .  
Stratigrafic credem că această amenajare a suprapus nivelul de 
construcţie al bisericii .  
- sondajul a relevat existenţa unu i  zid imprejmuitor pe laturile 
estică şi nordică ale incintei. Conform unor informaţii orale zidul 
ruina! era vizibil în anii anteriori construirii blocurilor din zonă. 

zidul este acoperit pa�ial de accesul pietonal din zona 
nordică a bisericii şi a fost distrus parţial pe latura estică prin 
construirea căminului şi canalului termic. 

Latura nordică a zidului situată la cea. 4,5-5 m de biserică cu 
o lungime relevată de cea. 24 m (fără stabilirea exactă a colţu lui 
de NV) are o orientare aprox. paralelă cu biserica. 

Latura estică aflată la cea. 4 m de absida altarului , distrusă 
pa�ial are o lungime de cea. 1 3  m (fără stabilirea colţului de SE) 
are orientare NV-SE făcând un unghi mai mare de 50° cu latura 
nordică. 

Zidul este format dintr-o fundaţie turnată din bolovani de râu 
mari cu spărtură de cărămidă înecate în mortar de nisip cu var 
friabil cu o adâncime de cea. -0,6 m. (Baza fundaţiei se află la 
cea. -0, 1 7  m adâncime faţă de nivelul trotuarului pieton al actual) 
şi o lăţime de cea. 0,65-0,7 m. 

Faţa superioară a fundaţiei a fost nivelată cu o asiză de 
cărămidă pe care s-a continuat elevaţia păstrată pe latura sudică 
a zidului pe o înălţime de cea. 0,8-0,9 m. 

Elevaţia d in zidărie d in bolovani de râu casetaţi in asize de 
cărămidă. Dimensiunile cărămizilor sunt cuprinse între 0,24-0,25 
m lungime, O, 1 3-0, 1 4  m lăţime, 0,45-0,05 m grosime. Lăţimea 
elevaţiei păstrate este de cea. 0,6-0,65 m, cu specificaţia că faţa 
nordică a laturii nordice nu a fost relevată din cauza trotuarului 
pietonal. 

Supravegherea arheologică realizată asupra evacuării 
pământului din incintă nu a relevat aspecte deosebite de cele 
reperate în secţiuni şi descrise anterior. 

Materialele arheologice recoltate constau într-o gamă variată 
de fragmente ceramice găsite pe fundul unei gropi datate 
anterior construirii bisericii (sec. XVI I I  · inceputul sec. al XIX-lea) 
- relevate în SI - S sub pavajul descris mai sus. 

Arhiva se află la secţia de istorie a Muzeul Vrancei . 
Materialele arheologice au fost transportate la laboratorul de 
conservare şi restaurare al Muzeului Vrancei. Raportul de 
supraveghere arheologică a fost depus in două exemplare la 
DCCPCN Vrancea. 

Supravegherea şi sondajul arheologic realizat au avut ca 
rezultat relevarea a două aspecte importante: 
- existenţa pe laturile estică şi nordică a unui zid de incintă, 
probabil contemporan cu biserica, ce s-a păstrat la nivel de 
fundaţie şi pe o înălţime de 0,7-0,8 m din elevaţie până la nivelul 
actual de călcare pe latura nordică şi la nivel de fundaţie pe 
latura estică. 
- existenţa în partea sudică a bisericii a unei construcţi i , cu rol 
probabil de locuinţă, care a fost distrusă in cea mai mare parte 
de groapa de fundare a blocului din această zonă în anii 70 ai 
sec. al XX-lea. 

Ca urmare a rezultatelor obtinute am propus eliberarea de 
sarcină arheologică a incintei 

'
curţii bisericii "Sf. Împăraţi -

Capelă" din Focşani cu condiţia conservării in situ şi punerii in 
valoare a laturii nordice a zidului de incintă. 

99. Frumuşeni, corn. Frumuşeni ,  jud. Arad 
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Punct: Fântâna Turcului 
Cod sit: 9315. 03 
Colectiv: Adrian Andrei Rusu - responsabil (IAIA Cluj), 
George Pascu Hurezan, Florin Mărginean (CM Arad), 
Ileana Burnichioiu (Univ. Alba Iulia), studenţi UBB Cluj, 
Univ. Alba Iulia 

Obiectivele cercetării: 
- identificarea planimetriei bisericii mănăstirii; 
- stabilirea vecinătăţilor ei imediate; 
- stabilirea extensiunii amenajărilor, pe axa E-V 

A fost descoperită intreaga plan imetrie a bisericii, cea mai 
�are. parte a porticului de la nordul cu�ii claustrului (ridicat 
tmedtat după biserică), s-au stabilit două faze clare ale 
refectoriului, cu intrarea dinspre curte, s-au identificat anexe pe 
�aturile de E şi V ale cu�ii cla�strului. Un portic înconjoară 
tntreaga curte din sudul bisericii. In coltul de SV al curtii a fost 
găsită o fântână arteziană, cu două ba�ine supraetajat�. Turnul 
�u fântână din centrul complexului era izolat, in mijlocul insulei. 
In extrema de V a complexului a fost descoperită o nouă clădire 
cu decoraţii arhitectonice din sec. al Xl i -lea. Majoritatea 
construcţiilor au fost ridicate in câteva etape, până la sfârşitul 
sec. al Xli-lea. Au fost investigate 40 morminte noi. 

Este vorba despre planimetria extrem de insolită a unei 
biserici ridicate la turnura sec. XI-XI I .  Au urmat, in ordine, 
porticul d� S şi o fază a refectoriului , cu o anexă de lemn pentru 
bucătării. In ultima fază, din a doua jumătate a sec. al Xl i-lea, au 
fost construit corpuri noi de clădiri, in E şi V, care au inchis 
complet curtea. Porticul a fost construit şi el, tot atunci, cu 
colonete, capiteluri şi imposte decorate foarte personalizat 
(individual). Pietrele profilate ocupă cea mai mare parte a 
materialelor descoperite (aprox. 200 buc.). Pe lângă piesele de 
arhitectură, există componente de mozaic (unele cu materiale 
primare din care s-au tăiat Iesere, din marmură roşie, cua�it alb, 
marmură verde, bazalt negru etc). O mare cantitate de frescă 
arheologică s-a asociat descoperirilor. Grupul de morminte din 
coridorul din sudul bisericii este format din morminte în ciste (cu 
nişe cefalice, din cărămidă, aşezate în mai multe feluri, piatră). 
Doar mai puţin de 1 /3 din morminte au avut inventar. Alt inventar 
mărunt: piese de uz gospodăresc, accesorii vestimantare, vârfuri 
de săgeţi de arbaletă etc. 

Obiectivele cercetărilor viitoare sunt dezvelirea completă a 
clădirilor claustrului (sacristia, refectoriul, corpul de E şi V), 
sondarea extinderii complexului pe axa N-S, pentru stabilirea 
ariei de protecţie. 
Propuneri de conservare, protejare, punere în valoare: 
publicarea unui prim material despre mozaicurile de la 
Frumuşeni. Continuarea adunării de date pentru realizarea unui 
proiect al unei clădiri de protecţie peste ruina bisericii .  Preluarea 
terenului din proprietatea comunală, in proprietatea muzeului. 
Planşa 1 5. 
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100. Fulgeriş, corn. Pânceşti, jud. Bacău 
Punct: Dealul Fulgeriş/La 3 cireşi 
Cod sit 24221.02 
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Col�ctiv: Lăcrămioara Elena lstina - responsabil, Felix 
Adnan Tencariu (CMIA Bacău) 

Cercetările arheologice au fost întreprinse în perioada 
2�.08-1 .8.?9.2004 in partea nordică a satului Fulgeriş, com. 
Ptnceştt, JUd. Bacău, punctul Dealul Fulgeriş /La 3 cireşi. în 
acea�tă ca�p�nie au p�rticipat la cercetarea arheologică şi un 
numar de ctnct studenţt de la Universitatea Bacău: Munteanu 
Carmen-Silvia, Munteanu Oana-lulia, Ghiur Marius-Ovidiu, 
Panaite Ciprian şi Petrea Eduard. Primele cercetări au fost 
începute in anii 1 987-1988 de Viorel Căpitanu, când s-a 
�onstatat că ponderea cea mai mare o are locuirea cucuteniană. 
lnsă ac�a�ta e��e s�pra�usă de resturi apa�inând epocii 
bronzulut şt epocu Latene. In anul 2003 s-au reluat cercetările 
arheologice in staţiunea din localitatea Fulgeriş, când s-a trasat 
SI. 

A�ezarea se află pe Dealul Fulgeriş care ocupă partea de V 
a Coltnelor Tutovei, ca subunitate a Podişului Bârladului . Face 
parte din treapta ţinuturilor deluroase 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 E este dată de un mic afluent al pârâului 
Fulgeriş, iar la V de Dealul Cristea, aflat in prelungirea Dealului 
F_ulge�iş, care reprezintă l imita de V a Podişului Bârladului spre 
raul Stret. Punctul arheologic se află pe terasa 4 de 50-55 m de 
la nivelul actual al pârâului Fulgeriş, pe dreapta. Suprafaţa, pe 
care au fost descopente resturile arheologice este de aprox. 1 
ha. 

Din punct .de vedere geografic, punctul arheologic se află pe 
versantul sudtc al Dealului Fulgeriş, care prezintă o frecventă 
mare a proceselor de eroziune, de altfel este considerată o zo�ă 
cu teren degradat. De asemenea, trebuie să mentionăm 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 2004, cu fonduri de la Consiliul Judetean 
Bacău, primind şi sprijinu� autoritătilor locale din co�una 
Pinceşti, s-au continuat cercetările 'din 2003, urmărindu-se 
stabilirea stratigrafiei şi delimitarea aşezării efectuându-se 
cercetări in proprietatea vecină celei de anul trecut. Astfel, initial 
am trasat Sll (cu dimensiuni de 20x2 m) orientată NE-SV, 'cu 
deviaţie o de 1 0°. Deoarece in această secţiune am surprins o 
locuinţă cucuteniană (L2) ,  pentru a o cerceta integral am trasat o 
altă secţiune, S i l i  (cu dimensiuni de 20x2 m), orientată NE-SV, 
cu deviaţie de 1 0°, paralelă cu Sl l ,  lăsând intre acestea un 
martor de 0,5 m. Din păcate nici prin trasarea acestei sectiuni nu 
am surprins in intregime masa de chirpic a locuintei G, dar 
condiţiile ne-au fost nefavorabile pentru a mai· continua 
cercetarea (proprietarul terenului ne-a permis cercetarea doar 
până la 1 8.09.2004, deoarece voia, după această dată, să 
semene grâu!). Tot din lipsă de timp, secţiunea Si l i  nu a fost 
cercetată integral, până la pământul galben steril, fiind nevoiti să 
lăsăm semne şi să acoperim . Astfel, se impune ca in �nul 
următor să continuăm cercetarea pe această proprietate, atât 
pentru a finaliza cercetarea secţiunii Si l i ,  cât şi pentru a delimita 
limitele locuinţei L2. 

Cele două secţiuni au fost amplasate pe proprietatea doamnei 
Ţirlea Maria, a..J moştenitori: Ţîrlea Neculai şi Ţirlea Constantin, Tarla 
(solă) 96 parcelă 2037{7. 

Astfel, în Sl i s-a descoperit o locuinţă cucuteniană (L2) în 
care a fost descoperită o mare masă de lipitură de la pereţii de 
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lut ars, câteva fragmente de lipituri, ce ar putea proveni de la 
platforma locuinţei, dar în acelaşi timp puteau proveni de la 
cuptorul, care a existat în această locuinţă. 

Din punct de vedere al inventarului, printre dărămăturile 
pereţilor, au fost descoperite numeroase fragmente ceramice, 
unelte, oase şi statuete antropomorfe. Tot în L2 au fost găsite 
două casete de lut, una dintre acestea aflându-se în apropierea 
unei râşniţe, ceea ce ne determină să credem că aceste casete 
erau folosite pentru depozitarea făinei. 

De asemenea, în această campanie au fost descoperite şi 
un număr de 10 gropi, pe care le vom prezenta după cum 
urmează: 

Mai întâi vom prezenta gropile de factură cucuteniană, 
urmând ca apoi să prezentăm cele de factură dacică. 

Gropile de factură cucuteniană sunt următoarele: prima 
groapă de acest tip descoperită în această campanie este cea 
numerotată Gr2A, deoarece a fost descoperită sub groapa Gr2 
de factură dacică, care a fost săpată peste groapa cucuteniană, 
fapt dovedit in profilele lăsate pentru săparea gropii Gr2. Se pare 
că groapa Gr2A este amplasată în marginea estică a locuintei L2. 
Încă nu se ştie, care este forma şi utilizarea acestei gropi (Gr2A), 
rezultatele cercetării secţiunii Si l i  vor clarifica şi această situaţie. 
în apropierea acestei gropi se află o altă groapă cucuteniană 
(Gr8) amplasată sub locuinţă (L2), deasupra căreia s-ar părea că 
a fost constituit sistemul de foc al locuinţei L2, un cuptor, în 
interiorul acestei gropi descoperindu-se fragmente de plăci de 
cuptor, ce prezintă perforaţii incomplete, ce aveau utilizate în 
compoziţie ca degresant pietricele sfărâmate şi pleavă de 
cereală, dar au fost descoperite şi alte fragmete de lut ars, ce 
provenea de la acest sistem de foc, cum ar fi plăci de la colţuri 
sau plăci, ce prezentau diverse împletituri de nuiele. 

O altă groapă cucuteniană, Gr4, a fost descoperită în 
apropiere de Gr8, fiind surprinsă de asemenea doar parţial in Sll 
rămânând a fi descoperită integral prin săparea secţiunii Si l i .  
Aceasta avea in umplutură un pământ cenuşos, în care s-au 
descoperit fragmente ceramice, oase şi câteva fragmente de 
lipituri de vatră. 

Groapa Gr6 a fost descoperită în colţul sudic al Sl l ,  ea 
conturându-se în profil ,  fiind necesară trasarea unei casete 
alăturate secţiunii Sl l ,  spre S, spre a fi cercetată integral această 
groapă. 

Groapa Gr9 a fost surprinsă foarte puţin in profilul martorului 
dintre secţiunile Sll şi Si l i ,  urmând ca şi aceasta să fie 
exploatată în Si l i ,  dar şi in prelungirile acestor secţiuni, deoarece 
această groapă s-ar părea că iese dincolo de metru O al celor 
două sectiuni . 

În ceea ce priveşte groapa Gr10, aceasta s-a conturat în 
profilul sudic al Sll ; această groapă are ca umplutură foarte 
multe fragmente de lipituri de lut ars, fiind de dimensiuni mai 
mari decât celelalte gropiţe surprinse in acest profil, care au cea. 
0,2 m diametru şi adâncime cea. -1 -1 ,2 m. Aceste gropi au ca 
umplutură mai ales fragmente de lipituri de lut ars, dar şi 
fragmente sporadice de cărbune. Aceste gropi sunt puse in 
legătură cu sistemul de construcţie al locuinţelor, având diverse 
utilizări in realizarea acestora. 

Gropile de factură dacică sunt următoarele: Gr2 descoperită 
în Sl l ,  de dimensiuni relativ mici, cu diametru de aprox. 1 m, la 
gură, ea lărgindu-se pe parcus, fiind în formă de sac, având o 
adâncime de - 1 ,4 m. Acelaşi tip de groapă este şi Gr5, 
descoperită tot in Sl l ,  tot de tip sac, aceste gropi fiind folosite de 
către populaţia dacică pentru depozitarea grânelor. Posibil ca şi 
groapa Gr7, descoperită in Si l i ,  după dimensiuni şi formă 
(circulară, cu diametru! de aprox. 1 m) să fie de acelaşi tip, dar 
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dat fiind faptul că această groapă nu a fost finalizată cercetarea, 
nu ne putem pronunţa cu exactitate. Acest lucru datorită faptului 
că secţiunea Si l i  din lipsă de timp (proprietarul trebuia să 
însămânţeze grâu), a fost acoperită înainte de finalizarea 
cercetării ei. Groapa, numerotată Gr3, a fost descoperită in Sl l 
în profilul SV-NE, având diametrul la gură de 2,55 m, adâncindu
se până la - 1 ,2  m. Această groapă dacică se diferenţiază de 
cele prezentate până acum prin faptul că e de dimensiuni mult 
mai mari, iar adâncirea acesteia pare a fi făcută in trepte. Din 
păcate jumătatea, ce ar fi trebuit a fi surprinsă in Si l i  nu fost 
finalizată în această campanie. 

Rezultatele cercetărilor din această campanie sunt doar 
parţiale, impunându-se ca in anul, ce urmează să se continue 
cercetările pentru a surprinde integral locuinţa L2 şi groapile, 
care sunt surprinse parţial în Sll şi continuă in Si l i ,  în vederea 
recuperării restului de inventar, ce există în aceste edificii pentru 
a putea fi restaurat. 

Continuarea cercetărilor in perioada următoare este 
necesară pentru a cerceta integral complexele descoperite, dar 
şi datorită faptului că staţiunea este supusă unui proces de 
degradare din cauza alunecărilor de teren şi a lucrărilor agricole. 
Planşa 1 5. 

Resume: 
On a fait des recherches arheologiques au site situe en 

village de Fulgeriş, departement de Bacău, ou nous avans trace 
deux sections Sl l et Si l i  parallele (chaque de dimensions 20 x 2 
m). Dans cette campagne on a trouve des restes d'une maison 
(L2), qui est de la periode eneolithique, et des dix fosses qui 
appartient â la periode eneolithique (Gr2A, Gr4, Gr6, GrB, Gr9, 
Gr1 0) et â l'epoque dace (Gr2, Gr3, Gr5, Gr7). 

Dans ce site predomina les restes archeologiques qui 
appartient â la periode eneolithique, de la cultura Cucuteni, la 
phase A finale. De cette periode on a decouverts des beaucoup 
fragments ceramiques, des outils en pierre fait par ciselage et 
des outils en pierre polies, des os, des fragments du mur de la 
maison et des statuettes anthropomorphes. 

Les restes de I'Âge du Bronze et de l'epoque dace sant 
discontinues parce que ici, probablement, n'a pas ele une 
habitation de longue temps, mais on a decouvert de ces 
epoques des fragments ceramiques, une piece en fer de 
l'epoque dace. 

101 .  Galaţi, jud. Galaţi 
Punct: Cartier Dunărea 
Cod sit: 75105. 02 
Colectiv: Liviu Petculescu - responsabil, Ovidiu Ţentea, 
Sorin Cleşiu (MNIR) 

Cercetările arheologice preventive întreprinse de MNIR (în 
perioada 6 aprilie-6 august 2004), în baza contractului semnat 
cu Primăria Municipiului Galaţi, au avut ca obiect investigarea 
zonei cuprinse intre Bulevardul Dunărea, cimitirul Cătuşa, 
şoseaua Galaţi-Brăila-Tecuci şi şoseaua de centură sudică. 
Scopul cercetărilor arheologice a fost delimitarea perimetrelor 
distruse integral (prin excavare mecanică în cursul exploatărilor 
din anul 2003), parţial (prin lucrările de terasare întreprinse in 
urmă cu peste douăzeci de ani) şi implicit reamenajarea 
rezervaţiei arheologice 

Situl este amplasat la limita sudică a Platoului Ţiglina. Acest 
platou reprezintă o terasă înaltă de la confluenţa Siretului cu 
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Dunărea. Marginea sud-vestică a acestei terase se termină 
printr-un versant abrupt unde se grupează complexele 
arheologice de epocă romană. 

Cercetări arheologice de salvare au fost întreprinse începând 
cu finele deceniului opt al sec. trecut. Au fost identificate un 
castellum de pământ aparţinând epocii romane şi "alte trei 
incinte delimitate prin şanţuri de apărare, in care au fost 
descoperite numai fragmente ceramice de la amfore". Aceste 
depozite ar fi funcţionat in zona cartierului Dunărea in sec. 1 1- 1 1 1  
p. Chr. De asemenea, incinta caste//um-ului roman ar fi fost 
folosită ca depozit pentru amforele romane de ulei. Suprafaţa pe 
care o ocupă aceste fortificaţii este de aprox. 1 O ha. Tot aici au 
fost cartate 81 morminte aparţinând celei mai mari necropole 
romane cunoscute până acum in zona sudică a Moldovei 
(suprafaţă de aprox. 5 ha). La 1 ,5 km NE de castellum a fost 
descoperit şi cavoul roman data! in sec. al IV-lea 1 •  

Situl arheologic Gala�, cartierul Dunărea este situat la  mai 
puţin de 1 ,5 km de importanta aşezare antică de la Barboşi, 
motiv pentru care s-a considerat că zona romanităţii de la 
confluenta Siretului cu Dunărea era mult mai întinsă. 

in ultimele trei decenii, cum arată şi rapoartele de săpătură 
publicate in reviste de specialitate, parte din acest areal a 
devenit carieră pentru excavarea lutului folosit la diverse 
construcţii, fapt care a modificat in mod sensibil relieful .  in ultimii 
1 5  ani zona a fost suprapusă de numeroase grădini de 
zarzavaturi, incluzând in cele mai multe cazuri şi anexe 
gospodăreşti, care au schimbat definitiv peisajul sitului. 
Vizibilitatea şi accesul in anumite porţiuni ale rezervaţiei au fost 
practic blocat. Nivelările repetate, pe suprafeţe restrânse, 
datorate acestor activităţi au dus la distrugeri semnificative ale 
reliefului antropic. in zonă au fost transportate cantităţi 
semnificative de deşeuri utilizate la construirea unor garduri şi 
construcţii improvizate. De asemenea, au fost săpate numeroase 
şanţuri şi gropi utilizate pentru fundaţii, gropi menajere sau 
pentru aducţiunea apei pentru irigat. Numeroasele grădini 
constituite ad-hoc sunt imprejmuite cu garduri inalte, accesul in 
zona sitului fiind blocat. Identificarea obiectivelor arheologice a 
devenit imposibilă in zona estică a rezervaţiei. Degajarea 
acestor construcţii din zona fortificaţiei romane (aprox. 1 ha) a 
durat aproape o lună de zile. 

Zona cu cele mai importante vestigii arheologice, semnalate 
in special in urma cercetărilor arheologice întreprinse începând 
cu finele deceniului opt, a fost, după cum aminteam, partea 
sudică a dealului. 

intreaga zonă a fost investigată prin săparea a 32 secţiuni şi 
patru suprafeţe. 

O diagnosticare preliminară a fost realizată prin săparea 
secţiunilor S1 -S5 (una în prelungirea celeilalte) - insumând 263 
m. De asemenea, în anumite margini ale zonei distruse în anul 
anterior (denumită în continuare "groapă de imprumut") au fost 
realizate patru profile in vederea obţinerii unor informaţii 
stratigrafice: SA, SB, SC, SD. 

Lucrările de terasare ale zonei au fost foarte intense în anii 
'70, cuprinzând atât zona vestică (necropola) şi limita sudică 
(parţial fortificaţia), cât şi porţiunile superioare ale platoului . 
Fiecare terasă a fost prevăzută cu o rigolă pentru drenarea apei 
pluviale de aprox. 1 m lăţime şi 0,8-1 m adâncime. O mare parte 
din materialul arheologic aflat in poziţie secundară in secţiunile 
noastre a fost recoltat din aceste rigole. Aceste amenajări au 
constituit, în fapt, grave distrugeri pentru relieful antropic, în 
special în zona necropolei. Aceste nivelări dublate de rigole pot fi 
sesizate pe profilul sudic al S1 şi S2. in jumătatea vestică a S1 
lipseşte inclusiv nivelul vegetal distrus in urma exploatărilor din 
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2003. in unele porţiuni lama buldozerului a intrat până la -0,7 m, 
fapt care indică o distrugere integrală a complexelor funerare in 
acele porţiuni. Astfel intre cotele nivelmetrice 25 (capetele 
vestice ale S 1 ,  S7, S 12, situate pe marginea gropii de împrumut) 
şi 34, complexele funerare au fost distruse aproape in totalitate 
în urma amenajărilor derulate în urmă cu peste 20 de ani. 
Situaţia este reflectată de rezultatele investigaţiilor din S1 , S6, 
S7, S8, S9, S10 , S12, S 13, S1 4, S15 , S1 6. 

De asemenea, profilele SA-SC, obţinute in urma taluzărilor 
marginilor gropii de imprumut în această parte, au reliefat 
aceeaşi situaţie in partea vestică a sitului. in profilul SD, situat în 
partea sud-vestică a gropii de împrumut, la aprox. 50 m NNV de 
capătul vestic al S1 , a fost sesizat conturul parţial al unui 
mormânt de incineraţie distrus - M7. 
Groapa de imprumut 

Zona din care a fost extrasă argilă, denumită groapă de 
imprumut, a fost excavată mecanic în anumite porţiuni până la 
adâncimea de 4 m. Suprafaţa excavată în acest fel acoperă 
două ha. Pe marginea nord-vestică a acestei gropi au fost 
realizate patru profile, denumite in continuare SA-SD. 
SA - profil rezultat in urma taluzării unei porţiuni din colţul NE al 
gropii de împrumut. lungime = 29 m, orientare aprox. N-S. 
SB - profil perpendicular pe limita sudică a SA 

Taluzările au fost realizate până la adâncimea medie de 1 ,6 
m. Pe profilule obţinute au putut fi sesizate două straturi 
principale aparţinând unor amenajări contemporane. 
Amenajarea in cauză a putut fi observată pe SA. între m. 6,3 şi 
29, precum şi pe profi lul SB. Stratigrafia verticală se prezintă 
astfel: stratul vegetal -0,3 m, pământ lutos -0,3-0,55 m, straturi 
discontinue din pământ brun ,  afânat (conţinând fragmente din 
bârne de lemn, structuri metalice: bucăţi de fier, sârme etc.), 
alternând cu lentile de lut nisipos -0,55-1 ,3 m. 

Straturile in cauză provin cel mai probabil din amenajări 
realizate în epoca modernă in cătunul Cătuşa. 
SC - profil realizat in limita estică a gropii de imprumut. A 
secţionat un şanţ de tranşee în care au fost identificate o cască 
de fier utilizată in al Doilea Război Mondial, obiecte de fier 
provenite dintr-un dispozitiv cu mici roţi dinţate, suport de 
lumânare, sticlă bere de Zinca Piatra Neamţ2. 
SD - profil rezultat în urma taluzării unei porţiuni de aprox. 4 m, 
orientare E-V, in partea vestică a gropii de imprumut. Motivul 
realizării acestei taluzări a fost secţionarea unui mormânt, 
denumit M7. Din acest complex s-a mai păstrat doar aprox. o 
optime, restul fiind distrus recent cu lama buldozerului. 
S21 (50x1 ,5 m; orientare N-S) - amplasată la limita vestică a 
gropii de împrumut, zonă situată in apropierea bazei dealului. Nu 
au fost surprinse elemente antropice antice. 

La aprox. 25 m E de S21 , respectiv de baza pantei dealului, 
au fost identificate aprox. 20 fragmente dintr-un urcior. Acesta a 
făcut parte dintr-un complex funerar distrus prin intervenţia 
buldozerului, ale cărui resturi au fost spălate de apele pluviale 
colectate de pe panta vestică a dealului. Complexul a fost 
denumit M6. 
Necropola 

Zona în care complexele funerare nu au fost afectate este 
limitată spre V de marginea platoului, începând cu curba de nivel 
+33. Astfel, atât in marginea nordică a sitului (respective în 
capătul vestic al S19 ,  prin identificarea complexului M5), cât mai 
ales în partea sud-vestică a platoului, am identificat şapte 
morminte aparţinând epocii romane: două morminte de 
incineraţie au fost distruse în urma excavărilor mecanice din 
anul precedent (M6 şi M?). 

www.cimec.ro



Cron ica cercetărilor arheolog ice d in  România - campan ia 2004 

Mormintele M1 - M4 au fost identificate pe o suprafaţă de 
aprox. 60 m2 în partea sud-vestică a platoului ; zona investigată 
prin secţiunile S2, S24-S28. Cas. A, Cas 8. Este foarte probabil 
ca în această zonă să mai fie un anumit număr de complexe 
funerare, avându-se în vedere densitatea mare a acestora în 
zona investigată, cât şi faptul că de la această cotă lucrările de 
amenajare, realizate în urmă peste două decenii, nu au constat 
în terasări care au distrus aproape în totalitate necropola. 
M1 - mormânt de incineraţie cu groapa în trepte. Localizare: S2, 
c.5, Cas.A şi Cas.B. ; Orientare: N-S. Dimensiunile gropii 
superioare sunt de 2x1 ,2 m, iar ale gropii inferioare de 1 ,7x0,6 
m, adâncimea celei din urmă fiind de 0,4 m. Groapa de formă 
rectangulară cu colţurile rotunjite este înroşită in urma arderii 
(purificării). Marginile gropii superioare sunt arse până la 
solidificare. l nventar!l Căniţă (două fragmente neîntregibile, 
partea superioară) din argilă fină de culoare albă, albă; urcior 
(partea superioară) din pastă de culoare cenuşie cu gura este in 
formă de şaibă. 
M2 - mormânt de incineraţie. Localizare: S25, c. 1 -2. Groapă de 
formă rectangulară cu colţurile rotunjite, dimensiun� 1 ,9x0,8 m -
groapă inroşită în urma arderii (purificării) Marginile gropii sunt 
arse până la solidificare. Orientareo E-V. l nventar!l Oase 
calcinata, ţinte de fier trecute prin foc, cărbune şi urme sporadice 
de cenuşă. 
M3 - mormânt de inhumaţie al unui tânăr de aprox. 1 0-1 2  ani. 
Localizare: S24, c.3. Groapă de formă rectangulară, dimensiuniO 
1 ,9x0,6 m. Adâncime 1 m. Orientareo SV-NE. Inventar: inel de 
argint cu gemă din jaspis galben cu reprezentarea unei acvile cu 
o cunună de !auri în cioc, cuie. 
M4 - mormânt de inhumaţie cuprinzând scheletul răvăşit al unui 
sugar (lungimea scheletului aprox. 0,6 m). Localizare: S24, c.2. 
Groapă de formă rectangulară, dimensiunio 2x1 ,2 m. Orientare 
E-V. Inventar: Câniţă din pastă fină de culoare roşie-cărămizie 
acoperită cu o angobă brun-roşcată. 
M5 - mormânt de incineraţie pa�ial distrus. Localizare: S1 9, c. 1 .  
Groapă de formă rectangulară cu colţurile rotunjite, dimensiuni 
pa�iale 1 ,6x0,65 m. Marginile gropii sunt pa�ial solidificate in 
urma arderii. Orientare: E-V. 
M6 - mormânt de incineraţie distrus integral. S-au păstrat urme 
sporadice de cărbune şi cenuşă. Inventar: urcior (fragmentar 
reintregibil) din pastă fină de culoare cărămizie, cu gura in formă 
de pâlnie. 
M7 - mormânt de incineraţie distrus în mare parte. S-a păstrat în 
propo�ie de 1 /8. Groapa a fost înroşită în urma arderii 
(purificării). 

Gropile mormintelor se conturează imediat sub stratul 
vegetal, începând cu adâncimea de -0,2-0,25 m. Partea 
superioară a mormintelor M1-M4 a fost deranjată, fapt care ar 
putea constitui o explicaţie pentru inventarul funerar destul de 
sărăcăcios. M5 şi M7 au fost în mare parte distruse, din M6 
păstrându-se doar inventarul acestuia. 
Fortificaţia 

Fortificaţia romană, cunoscută în literatura de specialitate 
sub numele de casteflum este amplasată pe marginea sudică a 
Platoului Ţiglina, respectiv in sud-estul rezervaţiei arheologice. 
Zona a fost puternic afectată de lucrările de taluzare cauzate de 
amenajarea pantei sudice in scopul construirii şoselei de 
centură. Arealul amintit a fost intens terasa!, astfel încât o 
porţiune din fortificaţie a fost complet distrusă, iar o altă porţiune 
a fost distrusă pa�ial (nivelul de călcare din interiorul fortificaţiei; 
au putut fi identificate porţiunile inferioare ale şanţurilor de 
apărare). Întreaga suprafaţă pe care a fost amplasată fortificaţia 
a fost profund afectată de o nivelare realizată cu un plug de 
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mare adâncime, ale cărui urme au putut fi sesizate până la 
adâncimea de aprox. -0,65-0,7 m. 

Cele mai însemnate distrugeri au fost realizate, însă, in 
ultimii ani datorită grădinilor de zarzavaturi despre care am 
pomenit mai sus. 

Cercetarea a fost realizată prin următoarele unităţi de 
săpătură: 

Secţiunile amintite S4, S5 au dus la identificarea pe teren a 
fortificaţiei. Extinderea săpăturii a fost realizată prin săparea 
secţiunilor SI-SIV şi a suprafeţelor C1-C4 (au avut ca scop 
cercetarea zonelor corespunzătoare colţurilor păstrate ale 
fortificaţiei): 
SI Dimensiuni: 20x2 m, perpendiculară pe capătul vestic al S5, 
spre N. Orientare: N-S. În carourile 1 -3 a fost identificată fossa 
1 .  
Sll Dimensiuni: 40x2 m, perpendiculară pe capătul vestic al S5, 
în prelungirea spre S a lui SI, păstrându-se un martor de 1 m. 
Orientare: N-S. Între carourile 1 6- 18  a fost identificată fossa 3. 
Si l i  Dimensiuni: 1 5x2 m, in extremitatea sudică a platoului. 
Orientare: NE-SV. A fost identificată fossa 3. 
SIV Dimensiuni: 1 6x2 m, paralelă cu S5. Orientare: E-V. În 
carouri le 2-5 a fost identificată fossa 4. 
C1 Dimensiuni: 6x6 m, paralelă cu SI la V de aceasta in zona 
colţului de N al fortificaţiei . 
C2 Dimensiuni: 6x6 m, paralelă cu SI la E de aceasta in zona 
colţu lui de N al fortificaţiei. 
C3 Dimensiuni: 5x5 m, paralelă cu S5 la S de aceasta în zona 
colţului de E al fortificaţiei. 
C4 Dimensiuni: 5x5 m, paralelă cu Sil i la V de aceasta în zona 
colţul de V al fortificaţiei. 
Şanţul de apărare de pe latura vestică (FOSSA 1 )  

A fost surprinsă oblic in secţiunea S4, între metri 34-41 . 
A început să se contureze începând cu adâncimea de -1 , 1  

m.  Deschiderea maximă este de aprox. 9,5 m. Adâncimea de la 
nivelul de călcare antic este de 3,2 m. 

Stratigrafia este următoare: sub stratul vegetal (O -0,35 m) a 
fost identificat un nivel de pământ lutos gri compact (1 ) (-0,35-
0,85 m), urmat de un sol brun-negricios (2) {-0,85-1 ,5 m). 
Nivelurile de depunere antice din interiorul şanţului sunt 
constituite dintr-un strat brun cu pigmenţi gălbui (3) (-1 ,5-2,6 m), 
respectiv din succesiunea unor lentile alternative de sol brun (4) 
şi gălbui din nisip lutos (5) (-2,6-3,3). 
Escarpele şanţului au pante inegala. Partea inferioară este 
alveolată. Materialul antic este constituit din amfore fragmentare 
identificate atât pe fundul şanţului - un mâner de amfora (5) - cât 
şi in nivelurile de umplere timpurii - o amfora întreagă (4). 

Fossa 1 a mai fost identificată pa�ial in SI, carourile 1 -4 şi 
C1 - zona colţu lui nordic al fortificaţiei. 
Şanţul de apărare de pe latura nordică (FOSSA 2). 

A fost surprinsă oblic în secţiunea S5, între m. 32 - 42. A 
inceput să se contureze începând cu adâncimea de aprox. 1 m. 
Deschiderea maximă a şanţului este de aprox. 10 m. Adâncimea 
de la nivelul de călcare antic: -3, 1 m. Escarpele au pantele 
inegala, cea estică fi ind mai lină. 

Nivelurile de depunere sunt similare cu cele descrise în 
fossa 1 .  Pe escarpa vestică au putut fi sesizate urme provenind 
de la pari. Materialul arheologic este mai sărăcăcios. 
Traseul fossei 2 a mai fost identificat parţial în suprafeţele C2 
(zona colţului nordic al fortificaţiei) şi în C 3. 
Şanţul de apărare de pe latura sudică (FOSSA 3) 

A fost surprinsă oblic în secţiunea Sll şi perpendicular in 
Si l i .  Partea sa superioară a fost distrusă in urma terasărilor 
efectuate in urmă cu mai mult de două decenii . A inceput să se 
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contureze începând cu adâncimea de aprox. 1 m de la actualul 
nivel considerat de noi glie. Terasarea in această porţiune a fost 
realizată până la o adâncime de cea. -1 ,5-1 ,7 m. Deschiderea 
maximă identificată a şanţului este de 4 m. Adâncimea de la 
nivelul de călcarea modern este de aprox. 2 m. 
Escarpele au un aspect uşor neregulat. Partea inferioară a 
şanţului are un aspect trapezoidal provenit probabil de la 
amenajarea acestuia in scopul scurgerii apei. Baza mică a 
trapezului, respectiv fundul şanţului are lăţimea de 0,4 m, 
respectiv două lăţimi de cazma. Escarpa sudică are o pantă mai 
accentuată decât cea opusăJ. 

Umplutura şanţului pare a fi uşor diferită in partea superioară 
(păstrată) a acestuia, fiind constituită dintr-un sol brun-gălbui 
foarte afânat (3' ). Motivul pentru care structura acestui strat este 
diferită de cea a nivelului corespondent (3) din şanţurile F1 şi F2 
poate fi deranjarea pânzei freatice din marginea platoului. Partea 
inferioară a şanţului are ca umplutură nivelurile (4) şi (5). in icul 
şanţului au fost descoperite fragmente din corpul unei amfore. 
Şanţul de apărare de pe latura estică (FOSSA 4) 

A fost surprinsă uşor oblic in secţiunea SIV. Partea sa 
superioară a fost distrusă asemeni fossei 3. 

A inceput să se contureze începând cu adâncimea de -0,4 
m. Adâncimea până la care a fost surprinsă fossa, începând cu 
nivelul de călcare antic, este de 1 ,8 m. Deschiderea maximă 
păstrată este de 3,4 m. Escarpele şanţului au o pantă uşor 
diferită. in partea inferioară şanţul nu a avut un ic, el terminându
se uşor alveolat. 

Pe escarpa vestică, interioară, au putut fi sesizate pe profilul 
de N două urme de pari de 1 O, respectiv O, 1 5  m lungime şi 
aprox. 0,05 m grosime. Aceştia erau amplasaţi in treimea 
superioară a escarpei, unul fiind orientat orizontal, iar celălalt 
vertical. 

Şanţul a fost umplut in două etape: una in care lentilele din 
zona sa inferioară au fost angrenate inclusiv din valul fortificaţiei 
sub forma unor lentile gălbui (5) alternând cu cele brun-gălbui 
(4). Umplerea părţii superioare (păstrate) o constituie nivelul (3' ) ,  
care are aspectul similar celui din FOSSA 3. Nu a fost identificat 
material arheologic. 
Coltul nordic '

în vederea identificării pe teren a colţului nordic al fortificaţiei, 
paralel cu SI , spre V, respectiv spre E au fost săpate C1 şi C2. în 
suprafaţa C1 a fost identificat traiectul fossei 1 ,  fără a putea fi 
surprinse elemente ţinând de sistemul defensiv al fortificaţiei. 
Aceleaşi rezultate au fost prezentate şi in cazul SI . 

C2 a adus ca rezultat identificarea curburii corespunzătoare 
colţului fortificaţiei. Nici în interiorul acestei unităţi de săpătură nu 
au putut fi sesizate elemente aparţinând unor structuri defensive, 
respectiv bărne aparţinând unui turn de colţ. 

Colţul vestic a fost marcat pe teren prin cercetarea Sil i 
(perpendiculară pe latura sud-vestică a fortificaţiei) şi C4. 

în Si l i  a fost surprinsă parţial fossa 3, însă observaţiile 
asupra acesteia au fost afectate de distrugerile aminte şi de 
intersectarea traseului unei secţiuni arheologice anterioare. 

În C4, plasată în imediata vecinătate a colţului vestic, nu au 
putut fi surprinse, de asemenea, elemente aparţinând unor 
structuri de construcţie antice. 

Colţul estic al fortificaţiei este complet distrus, fapt reliefat de 
observaţiile efectuate în C3, amplasată între S5 şi limita 
platoului . in C3 a fost identificată marginea sud-vestică a fossei 
2. 

în urma cercetării fortificaţiei au putut fi stabilite, pe lângă 
planimetria sistemului defensiv, unele detalii privind realizarea 
şanţurilor fortificaţiei, precum şi aspecte ţinând de o corelare mai 
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exactă tipologiei amforelor (studiu in curs de realizare) cu 
stratigrafia fosse-lor. Acest lucru sperăm să ne aducă precizări 
suplimentare privitoare la intervalul cronologic în care a 
funcţionat această fortificaţie. Finalizarea studiului asupra 
materialului , precum şi coroborarea lor cu măsurători 
topometrice exacte vor conduce la publicarea rezultatelor finale 
ale acestor cercetări. 

Pentru ca imaginea asupra funcţionalităţii fortificaţiei să fie 
completă este necesară continuarea investiga�ilor in vecinătatea 
nordică a acesteia pentru a se stabili raportul cronologic cu 
construcţiile sesizate aici. [0. Ţentea, S. Cleşiu] 
Planşa 1 6. 

Note: 
1 .  M. Brudiu. Un cavou roman descoperit la Galaţi. SCIVA 27. 1 ,  
1 976, p. 85-96; M .  Brudiu, Săpăturile de salvare din castellum 
de pământ (sec. /1-1/1 e.n.), MCA 1 4, 1 980, p. 31 4-320; M. 
Brudiu, Un castellum roman descoperit la Galaţi şi semnificaţia 
lui, Danubius 1 0, 1 98 1 ,  p. 59-72; M .  Brudiu. Drumul roman prin 
Moldova de Jos intre intuiţie şi realităţile arheologice. Pontica 
31 , 1 998, p. 21 7-225. in ultimii ani au mai fost efectuate două 
sondaje in fortificaţia in cauză, secţionându-se latura nordică 
(2002), respectiv cea vestică (2003): M. Brudiu. Galaţi, jud. 
Galaţi. Punct: cartier Dunărea, în CCA 2003, p. 1 28-1 29; M. 
Brudiu, Galaţi, jud. Galaţi. Punct: cartier Dunărea. CCA 2004, p. 
1 25-1 26. Pentru semnalări privind descoperiri aparţinând altor 
epoci istorice vezi şi M. Brudiu, Lumea de sub tumulii din sudul 
Moldovei. De la indo-europeni la turanicii târzii - mărturii 
arheologice, Bucureşti 2003, p. 59-62 (nr. 258), 17 1  fig. 1 6, 1 75 
fig. 20, 1 76 fig. 21 . 
2. Firma SA Ripiceni .Zinca" a fost desfiinţată in anul 1 943. 1 .  
Braustein, intreprinzători evrei in Moldova, Catalogul 
documentelor aflate in Fondul Camerei de Comerţ şi Industrie 
de la Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţean a laşi 1 ,  laşi, Editura 
Junimea, 2003; 
http://www.romanianjewish.org/ro/carte/mosteniri ale culturii iu 
daice 02 04 42.html 
3. Vezi in acest sens sistemul de fortificaţie cu un singur şanţ de 
apărare denumit "slot" cf. M.J .Jones, Roman Fort Defences to 
A.D. 1 1 7, BAR 21 (Oxford 1 975), p. 1 07 ,  fig. 20. 

Abstract: 
The preventive archaeological research made by National 

History Museum of Romania (according to the contract signed 
with The Municipal Council of Galaţi), have started the digging in 
a region affected in the lasi decades by massive excavations 
and embankments who modified the structure of the terrain. The 
site is located at the south limit of Ţiglina plateau on a high 
terrace, at the confluence of river Danube with Siret. The 
archaeological investigation have discovered, by their specific 
features, the traces of a Roman fortification, probably made up 
of earth, and the remains of Roman necropolis (because of the 
massive embankments this necropolis was destroyed) 
discovered not far !rom the fortification (the South-West limit of 
the terrace). 

Preventive archaeological research started the first time in 
the eight decade of the 201h century, the studies regarding this 
subject has been published in the Archaeological Reports by the 
author of the findings. He was discovered a roman castellum 
and three enclosures limited by fosses (the author mentioned 
that this complex was used as an amphorae depasit, but the 
recent researches cancel this hypothesis), and the Roman 
necropolis with 81 funerary complexes. Unfortunately, the 
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archaeologist mentions only the number and vague information, 
the type of the burial or the inventory is not mentioned. 

The area that was not affected by the embankments is the 
west limit of the necropolis. Here we discovered seven funerary 
complexes (five of incineration - ustrina - and two of 
inhumation). Two of them were affected by mechanical 
excavation. 

The absolute majority of the pottery is fragmentary, the main 
fragments appertain to the amphorae discovered only in the 
fosses of the Roman complex and in one of the funerary 
complex, we discovered a ring gem (gemma). 

102. Garvăn, corn. Jijila, jud. Tulcea [Dinogetia] 
Cod sit: 160635. 03 
Colectiv: Alexandru Barnea - responsabil (IAB/FIB), 
Cristian Olariu, Eugen Paraschiv (FIB), Daniel Dragomir, 
Ştefan Slătineanu, Filica Drăghici (studenţi FIB) 

inceputul lucrărilor de la Dinogetia a fost în majoritate 
dominantă de întreţinere şi conservare primară. Motivaţia constă 
în situaţia excepţională din acest an. Aici, mai mult decât oricând 
in ultimii peste 20 de ani, vegetaţia spontană şi in parte cea 
perenă (mai ales stuful) au invadat practic situ\, făcând 
imposibilă vederea ruinelor şi executarea de cercetări 
arheologice. in unele cazuri se observă dis\ocări de pietre din 
zidurile antice, datorită aceluiaşi fenomen de excepţie. 

Din acest motiv, ne-am concentrat fo�ele pentru situaţia 
creată, angajând din timp şase lucrători din satul Garvăn. La 
data redactării raportului prezent, căile de acces principale erau 
curăţate şi, la fel, monumentele mai importante din cetatea 
romana-bizantină, intreprinzându-se şi unele amenajări de 
conservare primară şi, de la 21 iulie, cu ajutorul a doi studenţi 
F\8, curăţarea şi inregistrarea grafică a unui profil arheologic 
cardinal E-V realizat in campania trecută. 

Din păcate, furtuna de la 1 1  iulie a.c. a distrus o bună parte a 
acoperişului bazei, ce o deţinem prin IAB în preajma sitului, 
periclitând nu numai cazarea personalului de specialitate şi a 
inventaru\ui, dar şi patrimoniul mobil inestimabil adăpostit acolo. 

Am solicitat şi obţinut recent un sprijin financiar pentru 
materiale din partea Academiei Române. In completare, o parte 
din fondurile noastre sunt şi vor fi afectate acestui tip de 
conservare pentru mâna de lucru necesară in directia amintită. 

in paralel, se va ordona şi înregistra, in�lusiv grafic, 
materialul descoperit, cercetarea arheologică propriu-zisă fiind 
deocamdată diminuată şi oricum amânată pentru a doua parte a 
campaniei. 

În a doua parte a campaniei (septembrie 2004) , accentul s-a 
pus pe prelucrarea şi înregistrarea materialului . De asemenea, 
au fost efectuate lucrări de conservare (atât in cetate, cât şi la 
casa cetăţii , in paralel fiind deschisă şi o nouă secţiune, S6, 
aflată la V de S3C1P .  Noua secţiune a fost orientată N-S şi a 
avut dimensiunile de 3x2 m, fiind lăsat un martor de 1 m fată de 
S3C1 P. in această secţiune, a fost descoperită contin�area 
zidului databil in perioada medievală timpurie, identificat in 
campania din 2003 in S3C1 P, distrus din păcate de un nivel de 
locuire ulterior. [Alexandru Barnea] 

În a doua parte a campaniei (1 1 -26 septembrie 2004) 
accentul a fost pus pe marcarea şi inregistrarea materialului 
arheologic existent in depozit. in paralel, a fost definitivată 
consolidarea bazei în partea de N. De asemenea, s-a continuat 
reorganizarea depozitului . Pe de altă parte, in sectorul extra 
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muros a fost deschisă o secţiune, S6, orientată NE-SV, cu 
dimensiunile de 3x2 m, la SV de S3C1 P, cu obiectiv principal 
verificarea continuării zidului medieval Umpuriu descoperit în 
campania din 2003 (S3C1 P). Aici, la -0,57 m, deasupra zidului, a 
fost identificat un nivel de pământ bine tasat, aflat doar pe 
lăţimea zidului. Zidul s-a păstrat fragmentar, fiind spart de un 
nivel de locui re ulterior. La adâncimea de - 1 , 1 2  m, a fost 
identificată o podea de lut galben, care probabil face parte dintr
un bordei ulterior zidului menţionat mai sus. Podeaua, la rândul 
ei, este spartă de două gropi menajere, aflate una la NE, 
cealaltă la SE. Lipsa fondurilor nu a permis finalizarea 
cercetărilor, care (sperăm) vor fi continuate in campania din 
2005. Dintre obiectele mărunte, remarcabilă este descoperirea 
unui opaiţ (S6, -� .9  m), păstrat fragmentar, având imprimată pe 
fund litera K. In sectorul martor sud domus, caroul 6, la 
adâncimea de -0,21 m, a fost descoperit un fragment de vas 
(oală) care purta pe umăr inscripţia sgrafitată IOY. Tot aici, în 
carou! 4, a fost descoperită o mărgică din sticlă albastră cu alb. 

Au mai fost efectuate şi periegheze. Astfel, in sectorul D, a 
fost descoperită o monedă din bronz, care rămâne a fi datată 
după curăţare. De asemenea, s-au mai efectuat periegheze în 
zona Mlăjitul Florilor şi pe dealurile aflate la S de cetate. [Cristian 
Olariu] 

Abstract: 
The campaign of 2004 was concentrated on the works of 

maintenance and primary preservation. Also, in the second part 
of the campaign, marking and registering the archaeo\ogical 
material from the depasit represented a priority. 

In the extra muros sector, there was traced a new trench, 
S6, in order to elucidate the situation from S3C1 P. The Early 
Mediaeval wa\1 from S6 (which is a continuation of the one 
discovered in S3C1 P in the 2003 campaign) was partially 
dismantled by a later floor. The floor is formed of yellow clay, 
identifiable at -1 . 1 2  m), broken by two pits for residuary waste. It 
remains that further research wi\1 clarify this situation. 

103. Gătaia, corn. Gătaia, jud. Tirniş 
Punct: Biserica "Sfântu Gheorghe" 
Cod sit: 157095.02 
Colectiv: Dumitru Ţeicu (MBM Reşiţa) 

Mănăstirea Sfântu Gheorghe este situată pe cursul mijlociu 
al Bârzavei, pe un vechi braţ al răului, intr-o zonă impădurită din 
Câmpia Gătaiei. Un drum de pământ modernizat o leagă pe o 
po�iune de 3 km de şoseaua Reşiţa-Timişoara. 

Biserica actuală, un exemplu tipic al barocului bănăţean a 
fost construită între anii 1 793-1 799. Ea este plasată in centrul 
unui ansamblu de chilii şi construcţii anexe dispuse intr-un careu 
de plan rectangular închis numai printr-un zid pe latura de E. 
Documentele otomane din anii 1 566-1 567 au consemnat 
mănăstirea cu hramul Sfântu Gheorghe din nahia Ceacova. Ea a 
avut in momentul primei atestări documentare doar doi călugări 
pentru că in anii 1 579-1 580 aceeaşi sursă otomană să aibă in 
evidenţă mănăstirea cu un număr de patru călugări. Catastiful de 
Mile al patriarhiei de \pek menţiona pe egumenul mănăstirii 
Sfântu Gheorghe în anul 1 660 între ce-i ce au făcut donaţi i . 
Cercetările de arheologie medievală au vizat identificarea vechii 
biserici a mănăstirii Sfântu Gheorghe de pe valea Bârzavei. S-a 
sonda! o porţiune de la nordul bisericii şi la E. 
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Secţiunea 1 ,  notată in plan S i ,  cu dimensiunile de 7-1 ,5, 
deschisă pe spaţiul nord-vestic al bisericii, S2, a avut 7,5-1 ,6 a 
fost trasată pe rama nordică a absidei altaru lui; Secţiune a3, 
notată in plan SJ a avut orientarea N-S şi a fost trasată la 1 5,5 m 
E de biserică. Ea a avut următoarele caracteristici: 29 x 1 ,5 m şi 
a fost săpată până la -1 ,5 m la solul lutos steril arheologic. 
Absenţa inventarului funerar face dificilă incadrarea cronologică 
a mormintelor, singurele repere sunt observaţiile stratigrafice 
făcute in Si şi S2. 

M3 din secţiunea 2 este cu siguranţă anterior momentului 
construcţiei actualei biserici baroce a mănăstirii. Groapa 
mormântului 5 din S2 a suprapus un nivel cu urme de locuire din 
sec. al XVI-lea, in care s-a găsit o monedă de la Rudolf 1 ( 1 575-
1 602). Ceea ce se poate spune despre mormintele găsite, în 
actualul stadiu al cercetării, ele se leagă de un moment mai 
vechi şi o parte din înmormântări s-au făcut în sec. al XVII-lea. 

Cercetarea arheologică a evidentiat în S2 urme de locuire şi 
activitate din sec. al XVI-lea. Între m.

' 
0-5 a fost surprins un strat 

gros de 0,8 m cu urme de locuire (ceramică, chirpici, cuie, oase 
de animale), care delimitează o construcţie cu podeaua adâncită 
in pământ. La adâncimea de -1 ,8 m, care reprezintă fundul gropii 
au fost surprinse urmele unor bârne arse pe o lungime de 1 ,4 m 
şi o grosime de 0,25 m. U rmele consistente de cărbune şi arsură 
denotă un incendiu puternic, care a distrus locuinţa. Peste acest 
nivel de locuire a fost surprins la -1 m un strat compact de 
cărămidă şi mortar. 

Absenţa inventarului funerar face dificilă încadrarea 
cronologică a mormintelor, singurele repere sunt observaţii le 
stratigrafice făcute în Si şi S2. M3 din secţiunea 2 este cu 
siguranţă anterior momentului construcţiei actualei biserici 
baroce a mănăstirii. Groapa mormântului 5 din S2 a suprapus un 
n ivel cu urme de locuire din sec. al XVI-lea, în care s-a găsit o 
monedă de la Rudolf 1 ( 1 575-1 602). Ceea ce se poate spune 
despre mormintele găsite, în actualul stadiu al cercetării, ele se 
leagă de un moment mai vechi şi o parte din înmormântări s-au 
făcut în sec. al XVII-lea. Ceramica găsită cuprinde categoria de 
vase uzuale, cât şi ceramică smălţuită cu analogii în lumea 
medievală din Serbia. 

Cercetările de la Mănăstirea Sfântu Gheorghe au identificat 
morminte şi urme de construcţie din veacul al XVI-lea în zona 
investigată de la N de actuala biserică de la finele veacului al 
XVII I-lea. Biserica veche a mănăstirii n-a fost identificată în 
stadiul actual al cercetării. 

104. Gârla Mare, corn. Gârla Mare, jud. Mehedinţi 
Punct: Vi/la rustica 
Cod sit: 1 1 1 792.02 
Colectiv: Ion Stângă (MRPF Turnu Severin) 

Campania anului 2004 şi-a propus ca obiectiv cercetarea 
unor spaţii, destul de întinse după părerea noastră, aflate in 
partea de S a complexului arheologic numit de noi vi/la rustica, 
spaţiu cuprins între ferma propriu-zisă şi construcţia legată de 
activităţi diferite pe Dunăre. Locul a fost ales pe o suprafaţă unde 
materialele arheologice: fragmente de �gle, tuburi de hypocaust. 
mortar, fragmente ceramice şi o mare parte de pământ ars, 
fuseseră scoase de brazda plugului. 

Pe această aglomerare de material arheologic a fost trasată 
S30, magistrală pe mijlocul ei şi orientată E-V, paralelă cu 
Dunărea, precum majoritatea secţiunilor noastre anterioare. S30 
- magistrală cu dimensiunile de 20x2 m după care au urmat 
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secţiunile S31-S33 fiecare de 7x2 m, amplasate la N şi la S de 
S20, de către un mortar între ele de 0,05 m. Secţiunile 31 -33 au 
urmărit spre N şi spre S construcţia semnalată în secţiunea 
magistrală (S30). 

Zidăria construcţiei apărute este realizată din aceeaşi piatră 
calcaroasă ca şi construcţiile precedente. Zidăria a apărut la 
suprafaţă, distrusă fiind în cea mai mare parte de brazda 
plugului. Ea reproduce o construcţie interesantă, cu numai trei 
laturi. Laturile de S şi N sunt lungi de 3,5 şi respectiv 4 m, 
groase de 0,6 m şi legate cu mortar, latura de V, păstrată parţial, 
are o grosime de 0,4 m, iar pietrele sunt legate cu un pământ 
galben albicios. intre cele două laturi de S şi de V, avem un 
spaţiu de 5,8 m. Acest spaţiu este împărţit în mod egal de un zid 
despărţitor lucrat din cărămidă legată cu pământ, lung de 4 m. 
Primele trei rânduri de cărămizi ale capului estic sunt aşezate pe 
lăţime, păstrate în elevaţie, câte două, formează un fel de 
platformă lungă de 1 m şi lată de 0,5 m, în continuare lăţimea 
zidului este dată de lăţimea cărămizii: 0,4 m. Zidul de cărămidă 
este aşezat pe un pat de pământ galben-albicios bine bătut. 
Spre V pare să fi fost lăsat un spaţiu de trecere de 0,8 m capul 
estic al zidului a suferit o amenajare specială: de o parte şi de 
alta fiind zidiţi doi piloni de susţinere (?) realizaţi din piatră legată 
cu mortar cu dimensiunile 1 x4 m. Pe capul acestui ansamblu, 
exact pe mijloc a fost turnată o platformă de 1 ,3x0,9 m lucrată in 
tehnica cocciopesto. Nici pilonii, nici platforma nu sunt legate 
organic de zidul de cărămidă. 

in perimetrul construcţiei, pe lângă ceramică din categoria 
gri-cenuşie zgrunţuroasă, am descoperit câteva tegulae 
mamatae, un tub de hypocaust întreg şi altele fragmentare. Ca 
şi restul construcţiilor şi aceasta este datată în sec. 1 1-11 1 p. Chr. 

105. Geoagiu, corn. Geoagiu, jud. Hunedoara 
Punct: Cetatea Urieşilor · Cigmău 
Cod sit: 89570. 03 
Colectiv: Adriana Pescaru - responsabil, Eugen Pescaru, 
Cristina Mitar (MCDR Deva) 

În campania anului 2004, cercetarea arheologică din cadrul 
Castrului Militar Germisara a fost orientată spre continuarea 
săpăturilor în două direcţii şi anume: stabilirea pe teren şi 
conturarea turnului de colţ al castrului din partea de NE şi 
dezvelirea presupusului turn de poartă de pe latura de N .  
Totodată s-a avut in vedere extinderea săpăturii l a  E de 
principia. 

in primele două cazuri s-a realizat curăţirea săpăturii din 
anul anterior şi extinderea acesteia prin noi casete deschise şi 
desfiinţarea martorilor care făceau delimitarea zidăriei. La 9,50 
m, de la zidul estic al principiei, spre E a fost trasată o secţiune 
S1v/1 , orientată E-V de 3x25 m. Aici la --0,2 m şi 1 ,25 m spre E, 
din marginea vestică a secţiunii , apare un zid a cărui lăţime este 
de 0,9 m. După alţi 1 2,75 m apare un alt zid de aceeaşi grosime. 
in spatiu l dintre zidul vestic şi acelaşi profil al S1v/1 apare un 
pavaj de piatră iar la -0, 1 5  m, un strat de arsură cu cărbune. În 
interiorul dintre cele două ziduri, in funcţie de teren, la --0,4-0,6 
m avem un pavaj compact din pietriş cu mortar. Cele două ziduri 
apărute sunt lucrate din piatră de stâncă legate cu mortar şi cu o 
fundaţie, de cea. 0,4 m, din piatră de râu legate cu pământ. 
Zidurile străpung un alt nivel de locuire cu urme de arsură şi 
cărbune. La 4 , 1  m de zidul estic, în aceeaşi direcţie, întâlnim un 
zid perpendicular lat de 0,6 m lucrat din lespezi şi mortar care 
spre capătul estic al S1v/1 se termină intr-un T delimitând astfel 
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nişte încăperi cu hypocaust aparţinând astfel fazei prime de 
construcţii din zonă. Peste acest zid şi sistemul de hypocaust 
găsim un strat gros de cea. 0,6 m de umplutură şi pavajul 
superior aparţinător construcţiei delimitate de zidurile discutate 
anterior. Spre N de S1v/1 după un mortar de 1 m şi paralel cu 
S1v/1 am realizat o casetare a terenului pe trei rânduri şi pe 
intreaga lungime a secţiunii . Casetele au adâncimea de 4x4 m. 
În caseta C1 apare şi continuă spre N zidul din S1v/1 ceea ce 
înseamnă că avem de-a face cu un zid exterior al unei constructii 
paralele cu principia. Aici in C1 imediat sub mortarul dintre S1vh 
şi C1 se conturează un contrafort, de la care pleacă un pavaj 
reali_zat din piatră in ansamblu fiind vorba de piatră de râu. 

In caseta CJ găsim zidul paralel al construcţiei de 0,9 m 
lăţime pe care continuă un contrafort ce apare încă in S1v/1 . 
Distanţa intre cele două ziduri este de 1 0,6 m, iar prin forma şi 
sistemul de realizare credem că avem de a face cu un nou 
horreum. in interiorul dintre ziduri avem o podină masivă atât ca 
intindere cât şi ca grosime lucrată din pietriş şi mortar. Atât in 
profilul casetelor cât şi in suprafaţă apare o mare cantitate de 
arsură şi cărbune dar şi urme de la o serie de stâlpi care 
aparţineau unei faze anterioare de construcţie, faza de lemn. 
Lungimea acestui horeum pare să fie aprox. cea a laturii 
principiei, judecând după identificarea colţului construcţiei pe 
partea de SV. O altă secţiune trasată, S1v/2 este orientată N-S, 
de 30x3 m prin care s-a avut in vedere cuprinderea, încă intr-o 
zonă a traseului zidului de incintă pe latura de N. 

În dreptul m.5 la -Q,4 m şi până la m. 1  O găsim urma 
drumului ce delimitează două mari construcţii şi anume la N de 
principia, drum ce a fost surprins şi in anul 2000 in S. 

Tot in S1v/2 la S de drumul pomenit avem de a face cu un 
nivel de construcţii aparţinătoare fazei de lemn prezentă prin 
urme de stâlpi surprinşi în ambele profile ale secţiunii (E şi V) 
presum şi o podină din pământ ars şi arsură. 

Intre m.23-24,5 in suprafaţa S1v/2 apare o îngrămădire de 
piatră de formă curbă sugerând eventual parte a unui turn (?). 
După alţi patru metri, spre N ,  după valul de pământ, bine 
conturat, găsim zidul de incintă pe latura de N. Existenta unui 
astfel de turn ar fi posibilă, având în vedere faptul că zidul de 
incintă al castrului, cel puţin pe laturile de N şi S, urmează forma 
terenului şi la întretăierea sau schimbarea traseului . 

in caseta deschisă în colţul de NE la o adâncime de peste 2 
m apare totuşi conturarea zidului de fundatie atât a coltului de 
incintă cât şi a turnului de formă circulară. Conturarea t�aseului 
zidului aparţinător aşa cunoscutului turn de poartă se conturează 
la o adâncime de -1 ,8 m pe latura de N undeva în faţa principiei. 

Materialul arheologic descoperit constă din fragmente 
ceramice, ţigle cu ştampilă, metal, o cantitate apreciabilă de 
zgură, monede de bronz şi argint. 

Abstract: 
During the campaign of 2004, the archaeological research 

from the Germisara Roman military camp (castrum) was focused 
on the continuation of the diggings in order to delimit the corner 
tower of the military camp in the North-Eastern side as well as to 
uncover the supposed gale tower from the Northern side. Al the 
same time, the extension of the digging, East of principia, was 
considered. [Adriana Pescaru] 

106. Geoagiu, corn. Geoagiu, jud. Hunedoara 
Punct: Biserica Rotondă 
Cod sit: 89570.04 
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Colectiv: Gheorghe Petrov - responsabil (MNIT}, Paul 
Scrobotă (MI Aiud) 

Cercetările arheologice din complexul medieval situat în 
oraşul Geoagiu, jud. Hunedoara, au fost începute în anul 1 993, 
fiind continuata, an de an, până in prezent. Majoritatea 
campaniilor din anii precedenţi au fost întreprinse mai mult prin 
eforturile noastre personale, fiind conştienţi de importanţa 
deosebită a sitului aflat în acel loc, situaţia reglementându-se 
oarecum în ultimii doi ani (2003-2004), când am beneficiat, în 
sfârşit, de anumite alocaţii bugetare, care ne-au ajutat să nu ne 
pierdem speranţa şi să ne continuăm munca. Situl arheologic 
este situat pe un teren delimitat astăzi de imprejmuirea curţii 
casei parohiale reformate din localitate (str. Independenţei nr. 7), 
ceea ce nu înseamnă că el nu depăşeşte, pe anumite direcţii , 
această limitare spaţială. in acest perimetru se află două biserici 
şi un cimitir. Primul monument este reprezentat de o biserică 
medievală timpurie, de tip rotondă, un unicat în cadrul arhitecturii 
medievale cu caracter religios din Transilvania. Al doilea 
monument este un lăcaş de cult refăcut din temelie în anul 1 930, 
pe fostul amplasament al unei biserici gotice demolate tot atunci, 
noua construcţie fiind ridicată în întregime cu materialele 
recuperate de la vechiul lăcaş. in sfârşit, toată zona este 
acoperită de un mare cimitir, in care, până în prezent, au fost 
depistate, dezvelite şi cercetate, un număr de 1 72 de morminte. 
Primele înmormântări din cuprinsul cimitirului sunt practicate în 
cursul sec. al Xl-lea, în vremea regelui maghiar Ladislau 1 ( 1 077-
1 095), iar ultimele, cu o cronologie stabilită, sunt înhumări din 
sec. al XVII I-lea. 

Cel mai important obiectiv îl reprezintă Biserica-rotondă, 
care este o construcţie de zidărie mixtă (piatră de carieră şi de 
râu, cărămidă romană), alcătuită dintr-o navă circulară cu 
diametru! interior de 5,5 m, continuată spre răsărit cu o absidă 
semicirculară lungă de 2 m, şi care are o deschidere spre navă 
de 3 m între umerii sanctuarului. Lungimea construcţiei pe axa 
E-V este de 6,88 m în interior şi de 9 m la exterior. Edificiul este 
singura rotondă din ţară, în această variantă planimetrică, care 
se mai păstrează conservată integral, de la temelie şi până la 
acoperiş, cu unele modificări constructive intervenite de-a lungul 
timpului. 

În campaniile din anii anteriori ( 1 993-2002) au fost executate 
şi cercetate 1 8  unităţi de săpătură, după cum urmează: 
Suprafaţa 1 ,  în partea de răsărit a casei parohiale, cu scopul de a 
se descărca terenul respectiv de sarcină istorică în vederea 
extinderii în acea parte a imobilului menţionat; S 1 ,  pe latura 
estică a absidei bisericii refăcute în anul 1 930 ; S2-S17, în 
partea de cimitir situată in vecinătatea bisericii-rotonde. 

În cursul campaniei din anul 2003 s-a intervenit în interiorul 
rotondei, prin practicarea unei secţiuni (S1 8) în jumătatea 
nordică, latura sudică a acesteia, lungă de 6,88 m, fiind pe axa 
construcţiei; lăţimea secţiunii a fost de 2,75 m în punctul maxim 
de curbură al elevaţiei, iar adâncimile de săpătură au coborât, în 
unele locuri, până la 2,45 m. in campania din anul 2004 s-au 
continuat investigaţiile din interiorul rotondei, zona vizată fi ind 
întreaga jumătate sudică a lăcaşului . Au fost practicate două 
secţiuni arheologice, S19 şi S20, ambele la S de S 1 8, între 
latura sudică a acestei secţiuni şi laturile nordice ale celorlalte 
fiind păstrat un martor de pământ cu o lăţime de 0,4 m. De 
asemenea, intre latura de V a lui S1 9, secţiune amplasată în 
spaţiul sanctuarului şi parţial in cel al navei, şi între latura 
răsăriteană a lui S20, secţiune poziţională exclusiv în spaţiul 
navei, a fost păstrat un alt martor de pământ cu o lăţime de 0,4 
m. S19 a avut latura nordică lungă de 3,93 m, iar latura de V, 
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care a căzut pe traseul curbat al elevaţiei in colţul dinspre răsărit 
al deschiderii intrării , a avut lungimea de 2 ,29 m. Cealaltă 
secţiune, S20, a avut latura de N lungă de 2,46 m, iar latura 
estică, care a intrat in golul intrării până la pragul de lemn al uşii 
actuale, a avut dimensiunea de 2,84 m. in S 18  au fost dezvelite 
şi cercetate un număr de 27 de morminte (M1 73-M1 99), iar in 
S19 şi S20 au mai fost depistate şi cercetate alte 1 9  morminte 
(M20Q-M21 8) . Numerotarea mormintelor din interiorul rotondei 
s-a făcut in continuarea celor descoperite in unităţile de săpătură 
practicate in exteriorul monumentului, numărul acestora, 
menţionat deja mai spre inceputul raportului, fiind de 1 72 de 
morminte. Aşadar, totalul mormintelor descoperite in interiorul 
rotondei este de 46, toate fiind inmormântări practicate mai ales 
in cursul evului mediu. Interesant este faptul că foarte multe 
schelete apa�in unor copii mici, unii fiind chiar nou născuţi. S-au 
descoperit multe oseminte umane împrăştiate aiurea, care provin 
de la anumite morminte deranjate pa�ial sau în intregime de 
către inmormântări ulterioare. in ceea ce priveşte inventarul 
funerar recuperat, fie de la mormintele descoperite neatinse ori 
provenit de la cele distruse sau deranjate pa�ial sau integral, 
acesta constă in monede medievale (multe de epocă arpadiană) 
şi moderne, accesorii vestimentare, resturi de vestimentaţia şi 
obiecte de podoabă, in special inele digitale, unele dintre 
acestea fiind confecţionate din aur. Toate materialele şi obiectele 
descoperite au fost restaurata de către specialiştii Laboratorului 
de specialitate, care funcţionează in cadrul MNIT instituţie, care 
este şi păstrătoarea intregului lot de materiale arheologice 
provenite din săpăturile noastre de la Geoagiu. 

Pe baza datelor obţinute din cercetările anterioare efectuate 
numai in exteriorul monumentului, am susţinut că cronologia 
inceputurilor rotondei poate fi plasată, cu unele rezerve, in 
perioada de început a sec. al Xl i-lea (?). Aşteptăm însă cu 
interes determinarea cronologiei tuturor monedelor descoperite 
anul trecut in interiorul lăcaşului, pentru a putea corobora astfel 
toate informaţiile obţinute şi a fi in măsură să stabilim anumite 
concluzii lipsite de orice incertitudini. Pentru rezolvarea 
problemelor complexe, pe care situl încă le ridică, cercetările 
arheologice vor trebui să continue cu noi investigaţii in imediata 
apropiere a rotondei, apoi pe locul fostului lăcaş medieval de 
cult, pentru a putea vedea, care este relaţia acestuia cu mai 
vechea rotondă, precum şi in cuprinsul cimitirului, in acest caz 
fiind necesară stabilirea întinderii acestuia cel puţin pe anumite 
direcţii unde se mai poate interveni. 

Rotonda de la Geoagiu este unul dintre cele mai vechi edificii 
de cult conservate pe teritoriul naţional, fiind, din multe puncte de 
vedere, un unicat în cadrul arhitecturii medievale religioase din 
România. Având în vedere vechimea şi unicitatea monumentului, 
considerăm că ar fi cazul ca autorităţile cu competenţe in 
domeniul protejării monumentelor istorice să intervină, pentru a 
include rotonda aceasta într-un program de reabilitare urgentă, 
care se poate materializa fără costuri deosebite, dacă instituţiile 
centrale ale statului vor colabora in acest sens cu autorităţile 
locale şi cu proprietarul bisericii (Eparhia Reformată din Ardeal). 
Starea de degradare continuă a edificiului , remarcată de către 
noi numai in ultimii 1 2  ani, reclamă insistent luarea unor măsuri 
în consecinţă, dar repetatele noastre demersuri făcute in 
decursul timpului nu s-au bucurat nicăieri de receptivitate. 
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medieval de la Geoagiu de Jos, jud. Hunedoara (campaniile 
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59; în CCA 1 997, p. 1 9, nr. 37; in CCA 1 999, p. 46, nr. 56; in 
CCA 2001 , p. 87-88, nr. 69 şi p. 301 , planşa 21 ; in CCA 2004, p. 
1 27-1 28, nr. 78. 

107. Gherghiţa, corn. Gherghiţa, jud. Prahova 
Punct: Ve/covici 
Cod sit: 133438.01  
Colectiv: Ştefan Olteanu (UCDC Bucureşti), Nina Grigore, 
Călin Hoinărescu (MJIA Prahova) 

Situl arheologic se află situat in zona de câmpie, in lunea 
râului Prahova, la cea. 1 2  km de DN 1 (Bucureşti-Ploieşti) şi la 
36 km SE de Ploieşti. 

Săpăturile arheologice sistematice au inceput in anul 1 999, in 
punctul La târg, aprox. in zona unde se afla aşezarea medievală 
urbană Gherghita, atestată documentar încă din anul 1431 . 

in campa�ia din 2004, cercetările arheologice au fost 
efectuate pe proprietatea ,. Velcovicf, în zona agricolă, la 
marginea sudică a comunei Gherghiţa, unde in 2003 a fost 
descoperită fundaţia unei biserici. S-a urmărit continuarea 
cercetării edificiului ecleziastic. 

Potrivit observaţilor stratigrafice, biserica cercetată, în 
ansamblul ei, a avut două faze de construcţie: 
- o  primă fază, datată la sfârşitul sec. al XV-lea 
- o a doua fază, datată in a doua jumătate a sec. al XVI-lea, 
când se constată o refacere a bisericii, pe amplasamentul 
fundaţiei vechi, ca urmare a unui incendiu puternic, marcat de 
nivelul de arsură constatat pe toată suprafaţa vechii fundaţii , 
cercetate în campaniile din 2003-2004. 

Aşadar, presupunem că in urma incendiului a fost înlăturată 
toată infrastuctura afectată, până la nivelul de călcare al 
fundaţiei. 

Refacerea bisericii, in aceiaşi formă, s-a făcut pe vechea 
fundaţie, începând de la nivelul de călcare al vremii. În această a 
doua fază de construc�e. zidurile bisericii noi s-au construit pe latura 
exterioară, in consolă, astfel că lăţimea zidurilor a fost mărită acum 
cu cea. 0,2-0,25 m. fată de dimensiunea initială a fundatiei. 

În campania arh�ologică 2004, in scopul cunoaşterii formei şi 
dimensiunilor exacte ale monumentului, s-a trasat o secţiune 
centrală pe interiorul bisericii, numită S8, şi patru casete ( 1 -4), 
amplasate pe laturile nordică şi sudică, pentru a se stabilii modul 
de intersectare a absidei altarului cu absida nordică şi sudică, 
precum şi planul bisericii in partea vestică a ei, pentru a se 
observa limita dintre pronaos şi eventual pridvor. 

Situa�a stratigrafică din aproape toate sec�unile şi casetele 
deschise confirmă din plin existenţa celor două faze de construc�e: 
cea de la finele sec. al XV-lea şi cea de refacere datată in a doua 
jumătate a sec. al XVI-lea (vezi profilul peretelui sudic al absidei. C2, 
de asemenea, profilul peretelui de V al C1 ). 

Observaţiile făcute in casetele 1 şi 4 (pe laturile sudică şi 
nordică), deşi trebuie menţionat că datorită demolării din sec. al 
XVIII-lea, s-au produs perturbări stratigrafice care ne împiedică 
să clarificăm exact situaţia arheologică, arată totuşi că 
intersecţia dintre absida altaru lui şi absida nordică, pe de o 
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parte, şi dintre absida altaru lui şi absida sudică, pe de altă parte, 
păstrează in mare parte dimensiunile şi forma din prima fază; 
probabil că pentru rezistenţă s-a consolidat cu o şapă de 
mortar punctul de intersecţie care constituia, in acelaşi timp, şi 
pilonul de susţinere al catapetezmei bisericii şi care după toate 
probabilităţi le, era de lemn. in ambele puncte de intersecţie s
au descoperit fragmente de cărămidă, împrăştiate pe o mai 
mare suprafaţă, provenite de la resturile primei construcţii de la 
finele sec. al XV-lea (vezi profi lul peretelui de E al C1  ) .  

Rămânând in zona absidei altaru lui, unde se descoperise in 
anul precedent cam jumătate din masa altarului , observaţiile din 
sa (capătul estic), arată că masa altarului , descoperită acum in 
intregime, atât cât ea se mai păstrează in înălţime (cea. 0,5 m.) ,  
s-a construit pe o placă de mortar care a fost amenajată pe 
intreaga suprafaţă a absidei altarului din prima fază de 
construcţie. Masa altarului , din faza a doua a bisericii, era 
construită din cărămidă rectangulară legată cu mortar, având o 
formă aproape pătrată cu laturile de aprox. 1 m. 

Reamintim că in anul precedent se descoperise absida 
nordică a bisericii, care continuă in partea de V cu zidul nordic al 
bisericii, având aceleaşi dimensiuni şi aceiaşi structură cu 
celelalte ziduri de fundaţie. Zidul ce se fundează pe latura 
sudică, a suferit o masivă demantelare, încât astăzi se păstrează 
doar pe unele porţiuni şi numai pe fundul şanţului. Aceste 
perturbaţii suferite de edificiul ecleziastic s-au datorat amenajării 
in sec. al XVI I I-lea, pe această zonă sudică a bisericii, a unui 
cimitir, care a afectat atât mormintele corespunzătoare celor 
două faze de construcţie a bisericii, cât mai cu seamă fundaţia 
absidei sudice şi a zidului sudic al bisericii. Demantelarea 
aproape totală a absidei şi a zidului sudic de fundaţie a avut loc 
după dezafectarea construcţiei religioase, la mijlocul sec. al 
XVII I-lea, după cum demonstrează unele morminte săpate in 
fundatia absidei sudice, datate cu monedă. 

în
' 

acest context, se poate spune că prin descoperirea 
mormântului cavou M1 , din pridvorul bisericii, s-a confirmat, prin 
dovezi numismatice data dezactivării bisericii, intrarea ei in ruină 
şi demolarea zidurilor până la fundaţie, iar, pe alocuri, chiar şi 
fundaţia integrală, prin scoaterea pietrelor şi cărămizilor din 
fundaţie. Aceste consideraţii sunt făcute prin observaţiile 
stratigrafice din C3, profilul peretelui de V. Aici a fost descoperit, 
la cea. 0,9 m adâncime, un mormânt cavou construit din 
cărămidă (dimensiuni: 30x1 5x5 cm), partial scoasă cu ocazia 
dezactivării bisericii, la mijlocul sec. al XVII I -lea. În mormânt 
(care a fost cercetat doar in mică parte). au fost descoperite 
fragmente osteologice din partea finală a libiei şi peroneului 
însoţite de metatarsiene. De observat că defunctul avea la 
inhumare încălţăminte din piele, probabil cizme, deoarece s-au 
descoperit in zona metatarsienelor, două obiecte metalice, 
semicirculare, cu protuberanţe de prindere la cele două 
extremităţi, care nu pot fi interpretate altfel decât potcoave. 
Asemenea descoperire rezolvă problema mult discutată in 
literatura de specialitate a identificării restului acestor piese 
întâlnite in morminte şi aşezări cu mult inaintea celor descoperite 
la Gherghiţa. Potrivit relaţiei stratigrafice (vezi profilul peretelui 
de V al C3), mormântul poate aparţine stadiului funcţionării 
bisericii şi nu ar fi exclus ca decedatul să aparţină chiar ctitorului 
bisericii sau unui membru al familiei acestuia. Rămâne ca 
cercetările următoare, care se impun, să descopere intregul 
complex tombal in speranţa că se vor descoperi şi alte date 
referitoare la acest decedat. După dezactivarea bisericii in acelaşi 
loc al vechiului mormânt, se produce o nouă înmormântare, care 
suprapune vechiul mormânt-cavou pe o adâncime de 0,65 m, 
lăsând intact primul inhumat. In acest ultim mormânt, in partea 
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finală a pământului de umplutură folosit, mult răvăşit s-a 
descoperit o monedă turcească din argint, acea (para), cu multe 
impurităţi, datată in sec. al XVII I-lea, confirmând astfel, data 
dezactivării bisericii, presupusă in campania arheologică trecută 
pe baza ceramicii. 

Ultima problemă ridicată de cercetările din campania 2004, o 
reprezintă cea a pridvorului şi anume dacă pridvorul bisericii, 
aşa cum rezultă in etapa actuală a cercetărilor, aparţine fazei 
iniţiale a construcţiei bisericii, sau el a fost adăugat cu prilejul 
refacerii monumentului, in cea de a doua fază. 

Secţiunea a, deschisă in interior pe axul bisericii (orientată 
E-V), precum şi observaţiile din C3, par să dea un răspuns 
acestei probleme. În sa s-a interceptat la cea. 3,3 m V de 
distanţa de la intersecţia fundaţiei absidei nordice (interior), 
fundaţia unui zid lat de 1 ,35 m, care unea fundaţia de la S a 
bisericii cu cea de la N. Această fundaţie are aceleaşi 
caracteristici ca şi tot restul fundaţiei. 

Potrivit constatărilor stratigrafice, aici se observă doar nivelul 
de fundaţie a bisericii iniţiale, eventuala refacere a ei pe aceiaşi 
fundaţie nu este clară datorită demolării din sec. al XVII I-lea, 
care a ajuns până sub nivelul primei construcţii a fundaţiei. 
Grosimea acestui zid de 1 ,35 m. precum şi faptul că stratigrafia 
peretelui de V din C3 şi sa arată aceiaşi stare de lucruri expusă 
mai sus, face posibilă ipoteza, in stadiul actual al cercetărilor, 
că, in faza iniţială, biserica să fi funcţionat fără priqvor, zidul din 
sa constituind fundaţia zidului de V al bisericii. In acest caz, 
mormântul-cavou din pridvor să dateze din faza de refacere a 
bisericii din a doua jumătate a sec. al XVI-lea sau din sec. 
următor. 

Considerăm că cercetările viitoare, in acest sector vestic al 
bisericii, vor rezolva şi problema datării constru irii pridvorului şi 
deci a datării mai exacte a mormântului - posibilului ctitor. 

Fragmentele ceramice din cele două etape de funcţionare a 
bisericii, descoperite in săpături, precum şi cele descoperite in 
imprejurimi, scoase de plug sau de construcţiile moderne, sunt 
unele smălţuite cu decor floral, unele simple cu buza uşor 
răsfrântă cu decor zimţat, cu striuri. 

De asemeni, s-a descoperit un vârf de arbaletă şi in 
mormântul 1 două potcoave de dimensiuni mici (probabil de 
catâr sau măgar). Din pardoseală s-a păstrat o dală - cărămidă 
(înălţimea de 0,06 m) de formă hexagonală. (N. Grigore]. 
Planşa 1 6. 

1 08. Giurgeni, corn. Giurgeni, jud. lalomiţa [Oraşul de 
Floci] 
Punct: Grind nr. 3 - A  vicola, Grind nr. 9 
Cod sit: 93655.02 
Colectiv: Anca Păunescu, Silviu Oţa, Gabriel Vasile 
(MNIR), Gheorghe Matei (MJ lalomiţa), Laura lacovache 
(Grupul Industrial 

"
Constantin Brâncuşi"), Roberta 

Găbudeanu (studentă UO Constanţa) 

Sector Grind nr. 3 - "Avicola" 
Silviu Oţa, Gheoghe Matei 

În anul 2004 cercetarea a continuat pe grindul nr. 3, fiind 
deschise trei casete (Ct -3) şi in partea sa de E, la S de săpătura 
efectuată in anul 2001 de c�tre Emilia Corbu (MJ lalomiţa). Noile 
casete deschise au avut dimensiunile de 4x4 m şi au fost 
orientate pe direcţia N-S. Martorii dintre ele au avut lăţimea de 
0,5 m. Faţă de C1 , C2 a fost trasată la S de ea, iar C3 la V de 
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prima. Fiecare casetă a fost împărţită in patru carouri, fiecare cu 
dimensiunea de 2x2 m. Descrierea complexelor se va face de 
jos în sus. 
Locuinţa nr. 1 

Suprapune o groapă menajeră (Gr2/2004) în colţul de SE al 
C2/2004 şi Gr1 /2004, in colţul de SV al aceleiaşi casete. A fost 
identificată in C1 /2004. Din intreaga locuinţă nu s-au mai găsit 
decât câteva resturi de podea incendiată suprapuse de chirpic 
ars şi o vatră adâncită, cu diametru! de 0,47 m. Dimensiunile 
reale şi orientarea, datorii situaţiei stratigrafice, nu se pot preciza 
cu exactitate. 

Locuinţa este suprapusă de o depunere de pământ maro, cu 
grosimi variabile. Peste acest strat de pământ, a fost găsită o 
amenajare de lemn, incendiată. Aceasta suprapune Gr2/2004 şi 
un colţ al Loc1 /2004. În partea de E a  casetei 2/2004, lemnul a 
fost aşezat direct pe nivelul de pământ steril. Rolul acestei 
amenajări, in acest stadiu al cercetării nu poate fi precizat. Peste 
ea este un alt strat de pământ maro, suprapus la rândul său de o 
amenajare similară, de lemn incendiat, cu grosimea de 2 cm, 
observabilă pe profilele de N şi de E ale C2/2004. 
Locuinţa nr. 2 

A fost surprinsă in C1 /2004 şi in C2/2004. Locuinţa, orientată 
NV-SE, cu dimensiunile de 4,75x4,2 m, constă intr-o podea de 
lut (a fost observată cu unele intreruperi, şi avea o grosime de 
0,04-0,08 m) peste care au fost montate podele de lemn 
(grosimea lor este variabilă, intre 0,02-0,04 m). Acestea din 
urmă au fost incendiata. Pereţii locuinţei erau construiţi pe tălpi 
din lemn, din chirpic şi nuiele. Tălpile din lemn au fost fixate pe 
alocuri pe pietre. Elevaţia incendiată a fost găsită căzută peste 
podele. Peste locuinţă exista un strat de pământ maro cu 
fragmente de lemn carbonizat şi cirpic ars. 
Locuinţa nr.3 

A fost identificată in C1 /2004 şi este cercetată parţial. A avut 
două faze de refacere. Constă in podele de lemn montate pe 
straturi de lut. La colţuri existau meloane de dimensiuni mijlocii 
pentru fixarea tălpilor locuinţei. Orientarea era similară cu cea a 
locuinţei precedente. 
Locuinţa nr. 4 

Orientată pe direcţia NV-SE, a fost găsită peste stratul de 
pământ maro, depus peste complexele precedente şi este 
observabilă in C1 /2004 şi C2/2004. Între această locuinţă şi 
precedenta este un strat de pământ maro cu grosimi variabile, 
între 0,08-0, 1 2  m. Locuinţa constă intr-o podea subţire de lut 
(0,02 m-0,08 m); pe unele profile, peste lut, se observă un strat 
de pământ cenuşiu cu urme de chirpic şi lemn carbonizat. În 
partea de NE a complexului a fost găsită o vatră in forma literei 
C (0,44x0,54 m, la o adâncime de -0,47 m), cu deschiderea spre 
SV. Din elevaţie nu s-a mai păstrat nimic. Din datele obţinute in 
urma cercetării, pare a fi mai degrabă un complex cu o durată 
foarte scurtă de folosire. Dimensiunile sale aprox.e sunt de 
5,25x7 m. 
Locuinţa nr. 5 

A fost orientată NV-SE şi este surprinsă in C1 /2004 la 
adâncimea de -0,21 m până la -0,42 m, imediat sub pământul 
arabil. În profilul estic este o piatră, care a avut probabil rolul de 
a susţine talpa. Podeaua constă intr-un strat de lut (cu grosimi 
variabile de 0,03-0, 1 3  m), peste care au fost montate scânduri 
de lemn (grosimea lor a fost de 0 ,02-0,04 m). Aceasta a fost 
sesizată in zona m.3 (pe profilul nordic) şi se adânceşte în colţul 
casetei deoarece o parte a ei suprapunea Gr3/2004. Pe profilul 
estic este observabilă până la 1 ,7 4 m, unde a fost tăiată de 
Gr5/2004. Aceasta porneşte de sub pământul arabil, taie 
chirpicul din elevaţia locuinţei şi podeaua acesteia. Pereţii au fost 
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construiţi din chirpic şi stâlpi de lemn (unul, cu grosimea de O, 1 
m, a fost identificat la adâncimea de 0,23 m, in afara podelei 
carbonizate). Grosimea stratului de chirpic este variabilă, o parte 
a sa fiind distrusă de lucrările agricole recente (mai bine păstrat 
este acolo unde a suprapus groapa menajeră). Complexul a fost 
incendiat, iar pereţii erau căzuţi peste podeaua de lemn. 
Locuinţa nr. 6 

Este observabilă la adâncimi variabile ( -0,26-0,36 m) pe 
profilul de N şi de V al C1 /2004 şi in planul C3/2004, imediat sub 
stratul de pământ arabil. Aceasta constă intr-o amenajare de lut 
(cu grosimea de 0,02-0,08 m, întreruptă pe alocuri) peste care 
au fost montate scânduri de lemn, tălpi din lemn fixate pe pietre, 
o sobă de cahle, elevaţie din chirpic şi o amenajare de pietre şi 
cărămizi in colţul de SV. Locuinţa a fost distrusă prin incendiere. 
Podeaua incendiată este sesizabilă la adâncimi variabile şi are o 
grosime de 0,02-0,05 m. Urme din ea au fost înregistrate şi in 
C2/2004, pe profilul nordic (intre 1 , 1 m şi 2,93 m, de la V la E) şi 
in plan (urme de cenuşă in C1 /2004 şi pământ ars şi cenuşă in 
C2/2004). Elevaţia este arsă şi căzută peste podea; a fost 
bulversată in mare parte in urma lucrărilor agricole. Soba a fost 
amenajată pe un paviment de fragmente de cărămizi. Din zonă 
au fost recuperate fragmente de cahle diverse, dintre care unele 
decorate cu Sfântul Gheorghe, iar altele traforata. Ca 
amplasament, se găsea in camera cu podea de lemn. 
Amenajarea cu lut, prin intindere, corobora! cu zona ocupată de 
podeaua de lemn, care o suprapunea doar parţial, 
demonstrează faptul că a fost o locuinţă cu două încăperi şi 
probabil un cerdac. Dimensiunile complexului, orientat NV-SE, 
au fost de 4x5,5-6 m. 
Groapa nr. 1 

Identificată in colţul de SV al C2/2004. Cercetată parţial, a 
fost săpată in steril. Adâncimea era de -0,21 m de la nivelul de 
călcare medieval. Dimensiunile nu se pot încă preciza. 
Groapa nr. 2 

În colţul de SE al C2/2004. A fost cercetată parţial şi este 
săp(ltă în steril. Adâncimea este de -0,6-0,64 m de la nivelul de 
călcare medieval. Dimensiunile nu se pot preciza. 
Groapa nr. 3 

În partea de NE a C1 /2004. Cercetată parţial. A tăiat Loc2 şi 
3/2004. 
Groapa nr. 4 

În partea de N a C1 /2004. Cercetată parţial. A tăiat Loc2 şi 
3/2004. 
Groapa nr. 5 

În estul C1 /2004, pornea imediat de sub stratul de pământ 
arabil fost cercetată parţial. 
Groapa nr.6 

În sud-vestul C3/2004; conţinea o mare cantitate de 
ceramică. 

Pentru a putea plasa în timp util izarea acestor complexe, 
vom folosi cronologia relativă şi cea absolută. Cronologia 
relativă este oferită in special de fragmentele ceramice de import 
(de tip Miletus şi lznik). Cea absolută este dată de o singură 
monedă emisă in anul 1 586, la Riga, in timpul lui Ştefan 
Bathoryl . Moneda, prin poziţia sa stratigrafică, indică faptul că 
stratul de pământ maro care suprapune locuinţele 1 ,  2 şi 3/2004 
se poate data la sfârşitul sec. XVI. Aceasta înseamnă că in 
porţiunea de E a  grindului nr.3, în zona cercetată, locuinţele care 
stratigrafic sunt deasupra acestor reziduri menajere, trebuie 
datate în sec. XVI I .  

Fragmentul ceramic de tip Miletus, a cărui producţie a 
încetat in jur de 1 4702, poate data Loc2/2004 probabil in ultimul 
sfert al sec. XV. Pe acelaşi grind, in partea sa de N, a mai fost 
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descoperit un fragment ceramic de acelaşi tip3 care provenea 
dintr-un strat de pământ care a suprapus o locuinţă incendiată. 
De asemenea, Loc1/2004, Gr1 şi 2/2004 sunt anterioare acestei 
date. 

Loc3/2004, conform stratigrafiei, este posterioară Loc3/2004, 
deci poate apa�ine cel mai probabil primei jumătăţi a sec. XVI. 
Zona cu stratul de pământ cu reziduuri menajere care le 
suprapune s-a fermat până la sfârşitul sec. XVI sau începutul 
veacului următor. În aceeaşi vreme se pot data Gr3/2004 şi 
Gr4/2004 

Ceramica de lznik, datorită faptului că a fost descoperită în 
diverse poziţii stratigrafice, aparţine ·unor perioade diferite 
precum şi datorită faptului că aceasta este în cele mai multe 
situaţii amestecată, nu poate constitui un indiciu cronologic 
foarte exact. Ceea ce putem spune în acest stadiu, este că 
predomină ceramica decorată cu motive pictate cu albastru şi 
verde închis şi deschis. Smalţul este atât mat, cât şi lucios. Din 
punct de vedere al formelor, s-au descoperit baluri, căni şi un 
fragment de farfurie. Cronologic, această ceramică se poate data 
de la sfârşitul sec. al XV-lea, până la începutul sec. XVI I .  

Ceramica (de uz comun, smălţuită şi cea de import) 
recuperată provine în cea mai mare parte din afara locuinţelor 
sau din gropile menajere. Au mai fost recuperate scoabe, cuie, 
potcoave de încălţăminte, un cuţit, fragmente de sticlă provenite 
de la pahare sau alte tipuri de recipiente. [Silviu Oţa] 

Cercetările arheologice s-au continuat pe S1 /2003 şi caseta 
adiacentă trasată pe latura de N a secţiunii , impuse de cota de 
adâncime (0,6 m) la care s-a ajuns în campania anterioară, când 
nu a fost finalizată cercetarea stratului de cultură identificat. 
Secţiunea 1 /2003 avea o lungime de 40 m şi cu lăţimea de 2,5 
m, iar caseta A trasată pe latura de N în dreptul carourilor 1 0- 16  
avea dimensiunile de  1 4x6 m2. Lângă latura vestică a secţiunii 
1 /2003, în carourile 1 -9, la adâncimea de -0,9- 1 ,2 m, s-au mai 
descoperit şi cercetat 14 morminte de inhumaţie, care aparţin 
necropolei nr. 3, cercetată în campanile anterioare, datată în 
sec. XVI-XVI I .  Orientarea mormintelor este E-V, cu mici abateri 
şi erau dispuse în şiruri paralele, pe direcţia N-S. Majoritatea 
mormintelor aparţin unor adulţi. Unele morminte (M76-78) au fost 
deranjate de gropi de provizii sau suprapuse de locuinţe 
(L 1 /2003). Inventarul funerar descoperit este relativ sărac şi se 
compune din două inele (M67, 74), o monedă otomană (M78) şi 
o cataramă (M70) 

Inelele sunt lucrate dintr-o sârmă de argint torsionată cu o 
montura formată dintr-o pastilă aplatizată, de formă rombică, cu 
colţurile rotunjite, decorată prin incizie cu un motiv în formă de 
soare cu raze. Prin analogie, aceaste piese pot fi datate la 
începutul sec. al XVI-lea. 
Locuinţele 

Locuinţa 1 /2003 a fost identificată în campania precedentă, 
între carourile 6-9. Stratigrafic, s-au constatat trei nivele de 
refacere ale podelei. Cel mai vechi nivel al podelei locuinţei s-a 
aflat la adâncimea de 0,9 m, iar ultimul nivel de refacere s-a aflat 
la adâncimea de 0,5 m faţă de nivelul actual de călcare. Locuinţa 
1 /2003 suprapune mormintele din zona estică a secţiuni i 1 /2003. 
Aceasta a fost cercetată parţial 

Locuinţa 2/2003 era situată în partea de N a secţiunii, între 
carouri le 1 O şi 14 şi în caseta A. S-a păstrat podeaua din lut, cu 
dimensiunile laturilor de 5,5x5,4 m, delimitată de bârnele din 
lemn în care se fixau parii verticali care susţineau pereţii . În 
colţul de NE s-au găsit două pietre folosite la fixarea bârnei
talpă. Tot în această zonă s-a păstrat, la nivelul podelei (-0,75 m) 
şi vatra instalaţiei de încălzit şi prepararea hranei, amenajată pe 
un pat de pietre de râu. 
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Locuinţa 3/2004, situată tot în caseta A, suprapune locuinţa 
2/2003, fiind departajată de aceasta printr-un strat de nivelare 
din lut galben cu grosimea de 0,3 m. Podeaua locuinţei a fost 
surprinsă la adâncimea de 0,5 m faţă de nivelul actual de 
călcare. Orientarea laturilor (7,5x4 m) este EV-NS. Pentru 
consolidarea fundaţiei s-au folosit pietre găsit� în colţul de NV şi 
SE şi pe traseul bârnei talpă al laturii de NE. In unele zone s-au 
mai păstrat resturile unui pavaj din cărămizi. 

Locuinţa 4/2004 se afla la N de locuinţa 2/2003, la 
adâncimea de 1 m, delimitată parţial pe latura vestică prin bârne, 
iar spre E printr-un grupaj de bârne, 

Locuinţa 5/2004, descoperită în partea estică a casetei A, 
poate fi o anexă a locuinţei 3/2004. 

În privinţa încadrării cronologice a acestor complexe locuinţa 
2/2003 ar putea fi datată în prima jumătate a sec. XVI, cu 
ajutorul unei monede (ducat polonez, 1 541) descoperit pe 
podeaua ei. Aceasta este suprapusă de locuinţa 3/2004, care 
poate fi datată în a doua jumătate a sec. XVI . 

Tot în secţiunea 1 /2003, în caroul 20, la adâncimea de 1 , 1 m 
a fost surprinsă bârna de la podeaua altei locuinţe ce urmează 
să fie cercetată în campaniile anterioare. Tot în această secţiune 
au fost descoperite şi cercetate două gropi pentru reziduuri 
menajere, în carourile 6-7, suprapuse de locuinţa 1 /2003. 
Inventarul arheologic al acestor gropi se compunea din 
fragmente ceramice, un vârf de săgeată, un cârlig pentru 
pescuit. 

Remarcăm prezenţa în locuinţele menţionate a greutăţilor de 
pescuit, dintre care una are pe suprafaţa ei incizate semne 
"runice", a fragmentelor de cahle decorate cu modele 
geometrice sau cu imaginea Sfântului Gheorghe, numeroase 
fragmente de ceramică nesmălţuită şi smălţuită. [Gheorghe 
Matei] 

Sector Grind nr.9 
În luna octombrie 2003, pe grindul nr. 9 in aria sitului de la 

Oraşul de Floci, s-au realizat prospecţiuni arheogeofizice de 
către personalul Laboratorului Mobil de Prospecţii 
Arheogeofizice al BCUM - Alba Iulia. Obiectivul principal a fost 
obţinerea unor informaţii cu privire la caracterul locuirii, cu o 
eventuală precizare a obiectivelor de interes arheologic. 
Cercetarea sistematică a grindului s-a făcut prin util izarea a 
două metode de prospectare într-o manieră complementară: 
tomografia electrică a solului şi magnetometria. Paralel cu 
prospectarea arheogeofizică s-a realizat şi ridicarea topografică 
de detaliu, cu scopul de a poziţiona clar toate măsurătorile 
efectuate în teren. 

Interpretarea datelor obţinute de echipa Laboratorului Mobil 
de Prospecţii Arheogeofizice a condus la concluzia existenţei pe 
acest grind a unei situaţii arheologice tipice unei aşezări de tip 
urban relativ dezvoltată, cu reţele stradale, clădiri din zid cu 
fundaţie de piatră şi un eventual zid de fortificare cu un presupus 
şanţ cu apă, pe latura sudică. 

Pornind de la aceste concluzii foarte promiţătoare, în 
campania de cercetări arheologice din anul 2004, am întrerupt 
continuarea cercetării dispunerii locuinţelor de pe Grindul nr. 1 şi 
am trasat o secţiune de sondaj pe Grindul nr. 9 pentru 
verificarea informaţiilor furnizate de prospecţiunile 
arheogeofizice: reţele de drumuri , fundaţii din piatră, clădiri din 
cărămidă sau şanţ cu apă. 

Aşa cum se constată atât în teren cât şi din ridicarea 
topografică, suprafaţa vetrei acestui oraş abandonat este 
formată din zone înalte-grinduri despă�ite între ele de albia şi 
meandrele unui braţ mai vechi a râului lalomiţa. Se presupune 
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că legătura intre ele era asigurată de existenţa unor poduri sau 
punţi. Cercetările arheologice întreprinse până in prezent pe 
grindurile 1 ,  3, 6, arată că zonele inalte ale acestor grinduri au 
fost intens locuite. Astfel se verifică observaţia că după 
distrugerile prin incendiere ale locuinţelor din acest oraş, 
locuitorii păstrau lotizările existente şi îşi refăceau casele peste 
urmele celor vechi , in linii mari păstrându-se planul lor. 

Grindul nr. 9 are o formă triunghiulară cu vârful orientat spre 
E şi baza spre V. La cea. 50 m distanţă, spre V de acest vârf, am 
trasat o secţiune de sondaj (50x2 m) orientată N-S, pentru a 
surprinde mai ales zona in care, conform interpretării 
complexului de anomalii prospectate, se contura ipoteza 
existenţei unei construcţii cu rol aparte, înconjurată de un zid, cel 
mai probabil o biserică. 

Secţiunea a fost trasată şi peste limita sudică a grindului, in 
valea care il delimitează de grindul nr. 8, in zona unde 
prospecţiunile amintite indicau existenţa unui zid de apărare. 

Profilul secţiuni i indică o stratigrafie oarecum asemănătoare 
celor de pe grindurile investigate arheologic în campaniile 
anterioare. 

După îndepărtarea stratului de pământ vegetal cu o grosime 
medie de 0,3 m, urmează un strat de pământ cenuşiu granulat 
amestecat cu fragmente ceramice mărunte, neîntregibile, 
provenite de la vase de uz nesmălţuite, o mare cantitate de oase 
de animale, fragmente de chirpic şi de cărbuni . Spre centrul 
grindului, in mijlocul acestui strat, s-a surprins o linie de arsură, 
pe alocuri întreruptă, care anunţă un orizont de locuinţe 
incendiata. Grosimea stratului de locuire variază intre 0,4-0,6 m. 
Pe o porţiune de cea. 7 m, acest nivel de locuire este intrerupt 
de un strat de pământ cenuşiu afânat, la baza căruia au fost 
surprinse în profil gropile a trei morminte de copii (infans I l ) ,  care 
se adâncesc până in stratul de lut steril. Posibil ca aceste 
morminte să anunţe existenţa unui cimitir mai spre centrul 
suprafeţei grindului. 

Profilul de pe panta sudică a grindului indică un strat gros de 
scurgere a materialului arheologic specific acestei nivel de 
locuire şi nu s-a identificat nici o urmă a unui presupus zid de 
fortificare, iar şanţul cu apă este de fapt albia unui braţ al 
lalomiţei vechi care străbătea vatra oraşului în vechime. 

Stratul se lut steril arheologic apare la adâncimea de -0,8 m 
dar sunt şi zone, mai ales spre centrul grindului, când acesta se 
ridică la cota de -0,5 m. faţă de nivelul actual de călcare. 

În concluzie zidul presupus pe latura sudică a grindului nu 
există şi ar fi fost surprinzătoare existenţa lui intr-un loc 
inundabil, cu atât mai mult cu cât construcţii din piatră in aria 
sitului, cu excepţia fundaţiilor de biserici, nu au fost descoperite 
in stadiul actual al cercetării. Trama stradală nu a fost surprinsă 
deoarece dărămăturile rezultate în urma incendierilor au fost 
nivelate şi acoperite cu un strat subţire de lut nisipos. 

În acest stadiu, ipotezele formulate prin prospectarea 
combinată a celor două metode mai sus enunţate trebuie 
verificate şi in cursul campaniilor viitoare. [Anca Păunescu) 

Note 
1 .  Mulţumim pe această cale domnului Aurel Vâlcu pentru 
determinarea monedei. 
2. Coman, Renţa, Matei, Oţa 2003, 48, 53. 
3. Mihai 1 997, 277-278. 
4. Vezi CCA 2004, p . 1 29. şi pl. 25. 

1 09. Grădiştea Coslogeni, corn. Dichiseni, jud. Călăraşi 
Punct: La Clinci 
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Cod sit: 93343.02 
Colectiv: Marian Neagu - responsabil, Stănică Pandrea, 
Virginia Oană (MDJ Călăraşi}, Mirela Vemescu (M Brăila) 

Primele cercetări de suprafaţă pe Grădiştea Coslogeni au 
fost efectuate în anii 1 950-1 953 de către Niţă Anghelescu şi 
"pionierii" muzeului călărăşean. 

În 1 964, N. Anghelescu şi S. Morintz depistau vestigii datate 
la sfârşitul epocii, iar în 1 966 şi 1 968, Sebastian Morintz, N. 
Anghelescu şi Apostol Atanasiu intreprind două mici sondaje în 
care. identifică şi un strat neolitic cu materiale de tip Hamangia. 

Intre 1 980-1 984 se efectuează intense cercetări de teren (M. 
Neagu, N. Conovici, G. Trohani), iar în 1 985 încep săpăturile 
arheologice de salvare, datorate proiectului de amplasare pe 
Grădiştea Coslogeni a unui centru orizicol (George Trohani, 
+Mi�ai Simon, Marian Neagu, Dan Basarab Nanu). 

Intre 1 986-1 989, cercetările de salvare sunt coordonate de 
Petre Diaconu, iar colectivul a fost format din Marian Neagu, 
Dan Basarab Nanu, Mircea Udrescu, +Mihai Simon ( 1 986-
1 987), Mircea Munteanu ( 1 988-1 989), Paul Damian (1 988). 

După 1 990, datorită renunţării amplasării centrului orizicol pe 
Grădiştea Coslogeni, Marian Neagu are in iţiativa transformării 
săpăturilor de salvare in cercetări sistematice. Începând din 
1 991 , din colectivul arheologic mai fac parte Dan Basarab Nanu, 
Sebastian Morintz, Done Şerbănescu şi Valeriu Kavruk. 

Între 1 992-1 998 colectivul arheologic este format din M. 
Neagu, V. Kavruk, Evgeny Cernykh ( 1 992), S. Kuzminyh, T. 
Teneisvili, Elena Lebedeva (1 992), Nicolae Bolohan (1 992), A. 
Popa, A. Zanoci (1 992), G. Kavruk (1 993), Dan Basarab Nanu 
(1 995-1 996), Valeriu Sirbu (1 995-1 997), Stănică Pandrea 
(1 998). 
Din 1 999 şi până în 2004 la cercetări participă M. Neagu, 
responsabil ştiinţific, Stănică Pandrea (responsabil de sector), 
Valentin Parnic (din 2000, responsabil de sector), Eugen 
Paveleţ, Cătălin Lazăr (campania 2000), Anişoara Topirceanu 
(2003), Mirela Vernescu (2004). 

Analize interdisciplinare au fost efectuate de-a lungul anilor 
de către Mircea Udrescu (arheozoologie), Evgheni Cernyh, 
Elena Spiridonova, Elena Lebedeva (palinologie, paleobotanica), 
Adrian Bălăşescu (arheozoologie), Valentin Radu 
(arheoihtiologie), Alexandra Comşa (antropologie), Costel Haită 
(sedimentologie), iar laboratorul mobil de restaurare a fost 
asigurat de Virginia Oană. 

În campania arheologică din 2004 ne propusesem să 
continuăm cercetările demarate în anii 2002-2003 şi anume: 
- cercetarea ultimului sfert din perimetrul aşezării neolitice (zona 
de NV) notată cu S a  (6x7,5 m); 
- cercetarea depunerilor şi locuirilor postneolitice; 
- cercetarea ultimei po�iuni din turnului ridicat la inceputul epocii 
bronzului; 
- epuizarea cercetării bordeiului 87 (martorul în cruce). 
- observaţii de stratigrafie verticală în urma comparării nivelurilor 
neolitice din profilele secţiunilor S. Morintz - profilul nordic, S. 
Magistral c . 1 -4 V, S. L: E şi profi lul nordic al bordeiului 87 
- cercetarea complexelor Coslogeni din Y A şi B. 

Cercetările arheologice din campania 2004 s-au desfăşurat 
în condiţii foarte dificile. Alternanţa dintre ploile torenţiale, uneori 
cu grindină şi zilele caniculare a pus probleme serioase 
colectivului şantierului format din studenţii de la facultăţile de 
istorie din Galaţi, Bucureşti şi Constanţa şi specialiştii de la 
muzeele din Călăraşi şi Brăila. La acestea s-au adăugat 
condiţiile vitrege datorate stării jalnice a Bălţii Borcea şi stării de 
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incertitudine şi criză provocate de regimul dubios şi incert al 
proprietăţii. Terenurile privatizate, dar puternic contestate în 
justiţie sunt necultivate şi năpădite de buruieni. Proiectul Băncii 
Mondiale de restaurare ecologică a incintei fostei orezării 

"Roseţi" nu a fost pus în practică şi se amână de la un an la altul. 
În campania 2004 am efectuat săpături în Sa, SE, S 

Magistral şi S Morintz. Obiectivul nostru principal a fost 
cercetarea depunerilor postneolitice din Sa. Însă, vremea 
ploioasă, ne-a determinat să reluăm săpăturile în secţiunile care 
mărginesc Sa - adică S Morintz şi S Magistral, pe care le-am 
curăţat şi le-am lărgit. 

Am cercetat astfel o suprafaţă de aprox. 55 m2, din care în 
Sa - 42 m2, în S Mag - 6 m2, în S Morintz - 7 m2. 

În SE am căutat să epuizăm nivelul inferior al B7, cu scopul 
de a evidenţia amenajările apa�inând acestui nivel ocupaţional. 
În Sa am săpat între -1 ,35 şi -2,02-2,05 m, cercetând 
depunerile inferioare apa�inând Cenuşarului Coslogeni şi partea 
superioară a Tumulului din Bronzul Timpuriu. În S Magistral şi S 
Morintz am săpat până la sterilul arheologic (aprox. -3,7 m), fapt 
care ne-a permis să evidenţiem resturile unei locuinţe (notată 
C1 /2004). Un sector important din C1 /2004, aflat în Sa, de cea. 
1 2-14 m2, urmează să fie săpat în campania viitoare. 
Complexele arheologice neolitice 
Bordeiul B7 

Caracteristic pentru succesiunea nivelurilor ocupaţionale şi 
structura bordeielor neolitice este cazul bordeiului nr.7, cercetat 
în marginea de VNV a aşezării de la Grădiştea Coslogeni. 
Cercetarea şi desfiinţarea martorului în cruce din b7 a pus din 
nou în evidenţă cele trei nivele ocupaţionale. În colţul nordic al 
bordeiului, în cel de-al doilea nivel a mai fost prinsă un rest de 
vatră dezafectată la -1 ,7-1 ,75 m, iar în colţul opus, doar 
fragmente de chirpici şi vălătuci. Nivelul de abandonare al 
bordeiului şi transformare într-o depunere menajeră este marcat 
printr-un sediment cu scoici şi foarte multe oase de peşte. 
Groapa acestui bord ei are o formă ovală cu adâncimea de 1 , 1 -
1 ,2 m şi dimensiuni ce variază între (2, 1 5-2,85 m) şi (3,2-3,8 m). 
Secţiunea Morintz şi S I. Observaţii stratigrafice 

Pregătirea şi studierea profilului nordic al Secţiunii S. Morintz 
1 1 968 a pus în evidenţă trei niveluri ocupaţionale neolitice 
delimitate clar sub prima manta a tumulului. Mantaua este sub 
forma unui strat compact, galben, mai gros spre E (0,4-0,45 m) 
şi care se subţiază spre V (0,25-0,3 m). Stratul neolitic este 
compus din urme continue de arsură (pe alocuri lentilă) sub 
bucăţi de vatră şi bulgări de chirpici. Sub un pământul negru 
pigmentat cu scoici se observă gropile sau alveolările de la două 
complexe neolitice marcate prin urme continue şi discontinue de 
arsură şi vetre. 

Profilul I E are în partea dinspre Secţiunea Morintz o 
locuinţă de suprafaţă. Complexul are trei nivele ocupaţionale 
marcate prin podine, urme lenticulare şi continue de arsură, 
fragmente ceramice. Fiecare nivel a fost abandonat (strat 
compact de scoici suprapus de cenuşă albă). 

Locuinţa a fost surprinsă în profil pe o distanţă de 3,9 m. 
Primul nivel de utilizare a locuinţei este cu siguranţă şi cel mai 
important; podina formată din lut galben bătătorit are O, 1 m 
grosime, iar vatra cu o lungime de 1 ,3 m are trei niveluri de 
refacere dispuse pe o grosime de O, 1 5  m. Nivelul al doilea de 
locui re are podina cu grosi mi ce variază între 0,08 şi O, 1 m, iar 
cel de-al treilea nivel, care corespunde ultimului nivel de util izare 
a locuinţei are 0,07-0,08 m. 
Complexele arheologice postneolitice 
Turnului din Bronzul Timpuriu 
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În campania 2004 am avut posibil itatea să cercetăm şi un 
sector din partea nordică a mantalei superioare a tumulului din 
Bronzul Timpuriu, fapt care ne-a permis să observăm raportul 
stratigrafic dintre acest complex arheologic şi depunerile 
arheologice anterioare (apa�inând epocii neolitice) şi depunerile 
arheologice ce-i succed (apa�inând bronzului târziu ,  cultura 
Coslogeni). 

Depunerea apartinând tumulului este formată dintr-un 
sediment loessoid, o�ogen, de culoare gălbui - cenuşie. În S 
Magistral şi Secţiunea Morintz, am observat că mantaua 
tumulului acoperă un strat de humus antic, gros de O, Hl, 1 5  m, 
de culoare brun - cenuşie. 

În Secţiunea Morintz, mantaua tumulului este suprapusă de 
un sediment negru - brun, gros de O, 1-Q, 1 2  m, care este de fapt 
un strat de humus antic; peste acest humus antic se află 
depunerea de sediment cenuşos ce apa�ine Cenuşarului 
Coslogeni. În S Magistral şi Sa, mantaua tumulului este afectată 
de depunerile apa�inând Cenuşarului Coslogeni .  Mai exact, 
sedimentul loessoid al tumulului este tăiat şi nivelat pentru a se 
executa o podină din lut, pe care se va depune sedimentul 
cenuşos al Cenuşarului. 

În campania 2004 nu am găsit nici un mormânt şi nici 
materiale arheologice care să poate fi atribuite mantalei 
tumulului din Bronzul timpuriu. 
Cenusarul Coslogeni 

A fost identificat in S Magistral, Secţiunea Morintz şi Sa. 
Coroborând toate datele şi observaţiile din cele trei secţiuni, 
putem descrie următoarea situaţie arheologică: 
- limita nordică a Cenuşarului Coslogeni, situată la cea. 25 m E 
de SY, unde în anii anteriori am evidenţiat acea construcţie ce 
adăpostea mai multe vetre şi o amenajare în formă de albie; 
- au fost identificate două depuneri apa�inând Cenuşarului, 
adică două straturi de sediment cenuşos, a căror grosime 
măsoară intre 0,3 m şi 0,45 m; intre cele două niveluri de 
sediment cenuşos este un strat intermediar de nivelare, gros de 
cea. 0,2-Q,25 m, format dintr-un sediment brun, compact şi 
foarte dur (care, probabil , a fost bătătorit); 
- nivelul inferior de sediment cenuşos este depus pe o 
amenajare de lipitură din lut gălbui, care este o podină cu 
grosimea de 0,07-Q,09 m, ce afectează mantaua tumulului din 
bronzul timpuriu; 
- în Sa, la marginea vestică a nivelului inferior de sediment 
cenuşos, am descoperit un şanţ cu dimensiunile de 0 ,6-Q,7 m şi 
adâncimea de 0,2-Q,22 m; traseul surprins în Sa era de cea. 5 
m, orientarea era pe direcţia N-S, iar umplutura era formată 
dintr-un sediment de culoarea brună - neagră; in mod evident 
acest şan! tăia mantaua tumulului şi era suprapus de al doilea 
nivel de sediment cenuşos al Cenuşarului Coslogeni. 

În depunerile apa�inând Cenuşarului au fost descoperite 
fragmente ceramice caracteristice culturii Coslogeni, precum şi 
un topor fragmentar din piatră şlefuită cu gaură de înmănuşare. 

Cercetările din campania 2004, deşi desfăşurate în condiţii 
grele, au permis acumularea de noi date referitoare la 
complexele aşezării neolitice, una din cele mai interesante 
simbioze dintre două comunităţi aparţinând civilizaţiilor 
Hamangia şi Bolintineanu. Dar, la fel de importante sunt şi 
datele referitoare la straturile ce formează Cenuşarul Coslogeni, 
care s-au dovedit a fi o succesiune de amenajări (podine, 
construcţi i) , peste care s-a depus sediment cenuşos amestecat 
cu fragmente de vase ceramice, fragmente de pereţi de locuinţă 
şi material osteologie. Cu siguranţă, una din cele mai incitante 
descoperiri din bronzul târziu o constituie edificiul de mari 
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dimensiuni situat in centrul aşezării Coslogeni. [M. Neagu, S. 
Pandrea] 
Planşa 1 7. 

1 1  O. Grădiştea de Munte, corn. Orăştioara de Sus, jud. 
Hunedoara [Sarmizegetusa Regia] 
Punct: Dealul Grădiştii 
Cod sit: 90937.01 
Colectiv: Ioan Glodariu - responsabil, Gelu Florea, Liliana 
Suciu , Răzvan Mateescu, Paul Pupeză, Corina Toma 
(UBB Cluj), Eugen laroslavschi, Gabriela Gheorghiu 
(MNIT}, Cristina Bod6 (MCDR Deva) 

Cercetările arheologice şi conservările efectuate in anul 
2004 s-au efectuat după mai vechile principii ale colectivului de 
cercetare: continuarea săpăturilor la obiectivele anterioare 
abordate, verificări unde se impun şi conservări in măsura in 
care fo�a de muncă (elevi şi studenţi) le permite. în această 
situaţie toată activit�tea s-a concentrat in zona sacră pe terasele 
a X-a şi a Xl-a. In subsidiar s-a "periaf' din nou "Piciorul 
Munce/ului" pentru verificarea dacă el a fost din nou afectat de 
căutătorii de comori şi eventual pentru recuperarea materialelor 
arheologice aruncate de ei. 
Terasa a X-a. Cu prilejul cercetărilor mai vechi şi mai ales din 
1 989 s-a constatat că terasa dacică era mai extinsă spre V decât 
cea de astăzi şi, mai mult, ceea ce este cunoscut ca fiind terasa 
a IX-a este o terasă romană, ridicată pe po�iunea de V a fostei 
terase dacice. Notăm că terasa a IX-a a fost cercetată arheologic 
şi ea nu conţinea urme antice pretabile la conservare. in sfârşit, 
cu prilejul restaurărilor din anul 1 980 s-a creat o terasă artificială 
(denumită X A in raportul pe anul 2003) între terasele a X-a şi a 
Xl-a, mărginită de un zi� de beton de peste 5 m, care desfigura 
înfăţişarea zonei sacre. In aceste împrejurări cercetarea părtii de 
V a terasei a X-a era imperios necesară, iar pământu

'
l de 

aruncătură de acolo putea fi folosit la umplerea terasei artificiale 
din 1 980 şi acoperirea pa�ială a zidului de beton. 

Terasa a Xl-a este bine conservată şi acolo se impuneau 
doar câteva verificări de detaliu privind sanctuarele din sectorul 
ei de N. 
Terasa a X-a. 

La amenajarea terasei romane (terasa a IX-a) in porţiunea 
de V a terasei dacice (a X-a) constructorii au stabilizat pământul 
de umplutură cu şiruri continue de materiale dacice (blocuri de 
zid, lespezi de calcar sparte, spărturi de plinle şi de coloane de 
andezit), care formau un fel de centuri din piatră succesive şi 
distanţate spre interiorul viitoarei terase. Aceleaşi centuri de 
piatră s-au montat pe verticală etajate in trei trepte. 

Săpătura ca atare a afectat sectorul de S al terasei a IX-a de 
la marginea secţiunii late de 4 m din anul 1 989 pănă la 1 2,4 m 
spre N, adică până la marginea păstrată a unei secţiuni din anii 
'50, cruţându-se la mijloc un martor lat de 1 m, perpendicular pe 
terasă. 

Stratigrafia (de sus în jos) peretelui de V, cu numerotarea de 
la S la N: 1 pământ de aruncătură din săpăturile mai vechi in 
m . 1 -4, gros de 0,01-Q,75 m; 2 humus actual gros de 0,25-0,6 m, 
deranjat în m 7-1 0  de o secţiune mai veche, care coboară până 
la 1 , 1 m; 3 pământ cu piatră sfărâmată (umplutura romană 11 a 
terasei), groasă de 2,55-3,25 m; 4 strat de arsură cu cărbune, 
deranjat de blocuri de calcar in m.1 -3, groasă de 0,05-0,2 m; 5 
pământ cu multă piatră (umplutura romană 1 a terasei), groasă 
de O, 1 -2 m (in funcţie de adâncirea săpăturii). in prima umplere 
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romană a terasei sunt două blocuri de calcar în m. 1 ,  o groapă cu 
multă piatră în m.3,25-5, 1 şi un bloc de calcar ars in m.6 din 
para�entul dinspre terasă al zidului dacic de terasă. Săpătura s
a opnt deasupra nivelului dacic el însuşi incendiat. 

Materialele recoltate din săpătură (toate fiind dacice şi din 
umplutura romană) constau din puţine fragmente ceramice 
dacice (ici colo câte o buză şi un fund inelar), o mică tablă de 
bronz, o armătură de fier, câteva ţinte trecute prin foc, o nicovală 
fragme�tară de l!P lemniscată şi in două locuri grâu şi mei 
carbon1zat (depozitate la MNIT - Cluj-Napoca). 

Coroborând constatările prilejuite de săpătura recentă cu 
acelea din 1 989 se pot formula următoarele concluzii. La 
cucerirea romană a Sarmizegetusei toate constructiile din zona 
sacră au fost incendiata. Apoi s-a procedat la o nivelare romană 
pe care s-au ridicat construcţii, una chiar cu mozaic de marmură, 
care au pierit într-un incendiu. Urmează a doua nivelare romană 
când terasa a ajuns la înfăţişarea de astăzi. in viitor săpătura 
trebuie adâncită pentru dezvelirea stratului dacic şi lărgită spre V 
până dincolo de zidul dacic de terasă aflat la 9 m spre V de 
canalul roman de lângă sanctuarul de andezit de pe terasa a X
a. 

. in sfârşit, pământul rezultat din săpătură a fost aruncat pe 
z1dul de beton şi in faţa lui , pe terasa artificială rezultată din 
lucrările de restaurare din 1 980 (terasa XA). 
Verificări pe terasa a Xl-a. 

Ele au vizat marele şi micul sanctuar circulare şi cel 
patrulater cu coloane de andezit. 
Secţiunea 112004, de 4,7x3 m şi Secţiunea 1112004, de 5,5x3 m 
au fost săpate pe bordura de andezit şi pe şirul de pilaştri de 
andezit ale marelui sanctuar circular. Ambele au demonstrat din 
nou, dacă mai era nevoie, că atât bordura de andezit cât şi 
pilaştrii din aceeaşi piatră nu aveau nici un fel de substructie. 
Atât bordura cât şi pilaştrii au fost aşezaţi direct pe umplutura din 
pământ amestecat cu lut a terasei. 
Secţiunea 11112004, de 2,6x2,5 m trasată tot pe şirul de pilaştri de 
andezit al sanctuarului mic circular a prilejuit constatări similare 
cu precedentele două. 
Secţiunea /V/2004, de 1 1  x1 ,3 m a fost trasată transversal in 
sanctuarul de andezit in aşa fel încât ea să prindă in mijloc 
pilaştrii de imprejmuire, trei coloane şi cotul din sanctuar al 
canalului de drenaj al terasei. Stratigrafia (de sus in jos): 1 
humus actual; 2 pământ din umplutura terasei; 3 lentile de lut 
bătut amestecat cu piatră sub fiecare tambur de coloană; 4 
canalul de drenaj. Stânca era vizibilă numai începând din m.4 şi 
desigur până în m . 1 1 .  Lentilele (3) au grosimi diferite, rezultate 
din coborârea pantei stâncii. Canalul de drenaj, construit din 
blocuri in formă de "U" aşezate unul peste altul, buză în buză 
avea în partea superioară piatră de râu menită să faciliteze 
intmrarea apei din precipitaţii în canal. Sub pilaştri de 
împrejmuire nu era nici un fel de substructie. 

Caseta 112004, de 1 ,5x1 ,5 m a vizat pilastrul masiv cu 
profilatură din colţul de S-V al aceluiaşi sanctuar. Stratigrafia (de 
sus în jos): 1 humus actual; 2 pământ amestecat cu lut, ars 
parţial şi cu urme de cărbune numai în jurul pilastrului; 3 pilastrul 
de andezit înalt de 0,6 m; 4 semicalotă din lut bătut amestecat 
cu multă piatră, adâncă de 1 ,3 m. Pământul ars şi cărbunele 
existent lângă pilastru provin de la incendierea sanctuarului când 
a ars pilastrul de lemn care îl continua pe cel din andezit. 

Succint formulate, concluzia prilejuită de verificările amintite 
mai sus este că sistemul de construire a sanctuarelor a fost 
peste tot acelaşi, cu mici detalii diferite şi nesemnificative. 

Conservările au vizat numai monumentele din piatră de talie 
aflate la vedere, adică acele lucrări ce nu puteau fi făcute numai 
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de paznici şi desigur umplerea pa�ială a terasei artificiale create 
în 1 980. Umplerea terasei a continuat în luna octombrie. Toate 
blocurile refolosibile din .,centurile" terasei a IX au fost depozitate 
în apropiere. 

Bibliografie: 
Glodariu, Addenda aux "Points de repere pour la chronologie 
des citadelles el des etablissements daciques des Monts 
d'Orăştie", ActaMN 32/1 , 1 995, p. 1 03-1 18 ;  
1 .  Glodariu, E. laroslavschi, A .  Rusu-Pescaru, Florin Stănescu, 
Sarmizegetusa Regia - Capitala Oaciei Preromane, Deva, 1 996; 
1. Glodariu, Sarmizegetusa Regia - capitale du royaume dace, 
Transylvanian Review 1 O, 2, Cluj Napoca, 2001 , p. 3-1 5; 
1 .  Glodariu ,  Infrastructura sectorului de N al terasei a Xl-a de la 
Sarmizegtusa Regia (1), în Daco-Geţii , Deva, 2004, p. 39-46; 
E. laroslavschi ,  Zona siderurgică din preajma capitalei statului 
dac, în Oaco-Geţii, Deva, 2004, p. 55-62; 
A. Pescaru, E. Pescaru, C. Bod6, New elements of fortification in 
the area of the citadel of Costeşti-Biidaru, în Daco-Geţii ,  Deva, 
2004, p. 47-54; 
G. Fierea, L. Suciu, Consideraţii preliminare privind cercetările 
arheologice de pe platoul cetăţii de la Grădiştea de Munte, în 
Daco-Geţii, Deva, 2004, p. 63-74; 
G. Gheorghiu, New weights discovered in the area of 
Sarmizegetusa Regia, în Daco-Geţii , Deva, 2004, p. 75-78. 

Zusammenfassung: 
Die Terrasse X. Die Ausgrabungen visierten den 

sOdwestlichen Sektor der Terrasse. Hier haben wir die von den 
Romern Ober die im Jahr 1 06 zerstarten dakischen Bauten 
aufgelegten Terrasse IX abgeschafft. Wir gelangten bis 
oberhalb der dakischen Schicht (Abb. 1 1 ;  Abb. 1 1 1/1 -2). 

Die Terrasse XI. Wir prOften die HeilgtOmer nach. Beim 
groBen kreisformigen Heiligtum stelllen wir test, daB die 
Andesitpilaster keinerlei Fundament hatten (Abb. 1 1 1/4). Die selbe 
Situation gibt es auch beim kleinen kreisformigen Heiligtum. 
Beim viereckigen Săulenheiligtum (Abb. 1 1 1/3) bestand das 
Săulenfundament aus mit Lehm und Steinen aufgetollten, 
halbkugelformigen Gruben. Die umzăunenden Pilaster hatten 
kein Fundament. 

1 1 1 .  Gurghiu, corn. Gurghiu, jud. Mureş 
Punct: Cetatea Gurghiu 
Cod sit: 1 1 7328.01 
Colectiv: So6s Zoltan - responsabil (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. Durata şantierului : 1 7  august-? septembrie. 

Săpăturile din 2004 sunt o continuare a săpăturilor din 2003, 
urmând rezultatele de anul trecut am deschis următoarele 
secţiuni : 
- S5, (1 0x2,5 m) prelungire a S1/2003 spre E, am lăsat un martor 
de 1 ,5 m 
- S6, (4x9 m) în apropierea cisternei, lângă S2, C2 
- C3, (5x5) la 8 m de S de S5, în continuarea profilului vestic. 
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În vederea continuării cercetării clădirii de lângă fântână am 
defrişat zona, tăiând 28 arbori. S-a eliberat nu numai zona 
cisternei, ci şi traseul drumului medieval, unde am presupus că 
ar exista poarta de mijloc a cetăţii . 

În secţiunea S5 am identificat următoarea situaţie 
stratigrafică: 

În careurile 1 -4 solul viu era la o adâncime de aprox. -0,6 m, 
terenul având o declinaţie uşoară dinspre E spre V. Între 
carourile 5-6 terenul avea o declinaţie mai mare. Adâncimea 
maximă a secţiunii era de -1 ,05 m, în careurile 7-9. 
Am identificat patru straturi: 
- solul viu avea o lăţime cuprinsă între 0,2 şi respectiv 0,4 m, nu 
conţinea material arheologic important numai obiecte răsfirate. 
Adâncimea stratului de la cota O, din cauza pantei varia între -
0,2 şi -1 ,26 m. 
- al doilea strat l-am identificat în carourile 1 -6, având o 
adâncime cuprinsă între -0,52 şi -1 ,58 m. Lăţimea stratului varia 
între 0,2 şi 0,42 m. Stratul avea o culoare maroniu-negricioasă, 
pigmentat cu fragmente mici de cărămidă, pietricele şi mortar şi 
conţinea lentile de cenuşă. Lentilele de cenuşă erau într-o 
poziţie secundară. Stratul conţinea o cantitate însemnată de 
fragmente de ghiulea (carourile 1/A, 3/C, 3/A) rezultate din 
asediul din 1 708, glonte din plumb, ţeavă de puşcă de sec. 1 7, 
ceramică de sec. 1 3-1 4 etc. 
- al treilea strat l-am identificat în care urile 7-1 O, având o lăţime 
între cotele de adâncime de 0,7-0,82 m, fiind la o adâncime de -
1 ,2 respectiv -2,02 m. Avea o culoare maroniu deschis 
cuprinzând pietre, pietricele, o mare cantitate de cărămizi şi 
două pietre profilate simple, fasonate. Conţinea o cantitate 
însemnată de fragmente de ghiulea. Sub acest nivel am 
identificat un nivel de călcare compus din piatră de râu, sub care 
se afla solul viu. 
- al patrulea strat l-am identificat în careurile 5-6, la adâncimea 
de -1 respectiv -1 ,7 4 m. Era un strat lutos, brun-gălbui, 
pigmentat uşor cu fragmente de cărămidă şi cărbune. 

Situaţia stratigrafică în S5 ne arată că în carourile 7-1 0 avem 
un nivel de călcare confecţionat din piatră, care putea fi un drum 
de acces adâncit la -0,6 m, oferind o protecţie mai mare 
apărătorilor cetăţii. Stratul mare de dărâmătură (0,8 m) provine 
din asediul cetăţii . 

Caseta C3 era situată la 8 m S de S5 în linia profilului vestic 
al acestuia. 

Situaţia stratigrafică se prezenta astfel: 
- solul vegetal avea o lăţime de aprox. 0,2-0,3 m, la adâncimea 
de +0,78-0,36 m. 
- sub solul vegetal se afla un strat de umplutură de culoare gri
maroniu, care era compus din pietricele şi pământ lutos, 
conţinând o cantitate redusă de material arheologic. Stratul avea 
lăţimea de 0,32-0,4 m, fiind la o adâncime de +0,42, -0,72 m. 
- al treilea strat era un nivel de călcare, având grosimea de cea. 
0 , 1 6-0,36 m, la o adâncime de -0,1 6-0,72 m. Stratul era compus 
din mai multe nivele de pietricele mărunte amestecat cu mortar, 
obţinând astfel o rezistenţă mare. În acest strat erau tăiate două 
canale, orientate N-S. 
- al patrulea strat aflat sub nivelul de călcare, avea grosimea de 
O, 1 -0,5 m la adâncimea de -0,5-1 m şi conţinea o cantitate 
imensă de ceramică medievală (sec 1 3-1 4), material osteologie 
şi fragmente de sticlă. Stratul avea o culoare brun deschis, lutos. 
În careul 4/e am identificat urmele unui zid fragmentar, dar 
analiza mai riguroasă a acestuia se va face numai prin 
extinderea cercetărilor. 
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- al cincilea strat era sub nivelul brun lutos, la o adâncime de -
0,8-1 ,06 m, pe suprafaţa căreia am identificat două pete de 
cenuşă. Stratul avea o culoare maroniu roşcat. 

Sub acest strat a apărut solul viu la adâncimea de - 1 ,3 m. 
Sec9unea S6 era situat lângă cisternă în apropierea secţiuni i 

S2 şi a casetei C2 (2003). Era orientat NE, SV, la 0,5 m E de C2. 
Stratigrafia se prezenta în felul următor: 

- solul viu avea o lăţime de cea. 0,2 m întreţesut de ri:idăcinile 
arborilor. Cotele de adâncime variau mult din cauză că secţiunea 
viza un teren unde am dorit să identificăm colţul exterior al casei 
descoperite anul trecut şi care cuprindea şi zona exterioară a 
zidului, deoarece structura identificată în 2003 era chiar lângă 
zidul de incintă. Solul viu de la nivelul maxim -0, 1  m cobora până 
la -3 m. În S6 am identificat două structuri separate. În careurile 
1 -2 am descoperit partea de NE a structurii mai sus menţionate, 
care s-a adeverit să fie un bastion de tip italian vechi, care se 
închide în unghi, sub care am identificat urmele unui turn din 
sec. 1 5, demolat cu ocazia modernizării cetătii din sec. 1 7. 

În careurile 1 -2 sub solul vegetal se afl� o umplutură având 
lăţimea de O, 72-0,6 m, fiind la o adâncime de -0,2-1 ,04 m. Stratul 
avea culoarea gri cauzată de can titatea mare de mortar, provenit 
din distrugerea, respectiv demolarea bastion ului după asediul din 
1 708. La adâncimea de -0,96 m am identificat urmele podelei de 
cărămidă din bastion, sub care se afla fundaţia turnului de sec. 
XV, -1 m. 

Sub podeaua de cărămidă la adâncimea de -1 , -1 , 1 6  m era 
un start de nisip, în care era aşezat podeaua de cărămidă. În 
unele po�iuni podeaua era direct aşezată pe fundaţia turnului 
mai vechi. Sub umplutura de nisip am identificat un strat brun cu 
pietricele la o adâncime de -1 , 1 6-1 ,32 m, care conţinea ceramică 
şi material din sec. 1 5. Sub aceasta am descoperit un start 
gălbui cu pietre la adâncimea de -1 ,32-1 ,52 m, care conţinea 
ceramică din a doua jumătate a sec. 1 4, cuie şi material 
osteologie. Din cauza spaţiului îngust era imposibil să ne 
adâncim mai mult. 

În careurile 3-9 situaţia stratigrafică era mult diferită fiind deja 
în afara incintei interioare a cetăţii. Grosimea zidului cetăţii, 
construit în sec. 1 4, era 1 ,8 m. Lângă bastion am identificat 
structura unui turn de poartă din prim jumătate a sec. 1 5. La 
întâlnirea dintre turnul de poartă şi bastion zidul avea o lăţime de 
3,5 m. 

Stratigrafia în această po�iune era reprezentat de o 
dărâmătură masivă, care atingea grăsimea de 5 m, dar care a 
păstrat structura porţii până la o înălţime de 4,5 m. Dărâmătura 
era compusă din bolovani mari căzuţi din structura de sus, o 
mare cantitate de mortar şi nisip, precum şi dărâmătura bolţii de 
la turnul de poartă. Nivelul de călcare era la o adâncime de -5 m, 
compus dintr-un strat galben nisipos, deasupra căruia am 
descoperit fragmente de ghiulea din asediul din 1 708. Spaţiul 
îngust şi adâncimea neprevăzută, precum şi pericolul de 
prăbuşire a profilelor ne-au împiedicat să adâncim mai mult, asta 
rămâne pentru campaniile următoare. 

În secţiunea S5 în careurile 7-1 O am identificat un nivel de 
călcare compus din pietre de râu fiind la o adâncime de -1 ,2 
respectiv -2,02 m de cota de măsurare O. Pietrele provin din 
albia râului Gurghiu. Drumul este semiadâncit în platoul cetăţii şi 
era acoperit de un strat de dărâmătură de aprox. 0,8 m. Direcţia 
drumului vine dinspre C3, este orientat N-S. Deasupra drumului 
la V de acesta se află platoul mare a cetăţii, identificate anul 
trecut (S1 ) ,  dar aceasta probabil şi-a primit forma definitivă în 
sec. 1 7, cum este descris în inventarul cetăţii din 1 642. Nivelul 
de călcare identificat în S5, suntem convinşi că exista şi în evul 
mediu, dovedit de materialul găsit aici (patru bolţari de arbaletă, 
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pinten de sec. 1 5). Nivelele de călcare construite în sec. 17 ,  de 
obicei distrug total nivelele medievale, deoarece denivelările de 
pe platoul cetătii au fost retezate. 

În caseta C3 la o adâncime de cea. -0,5 m am identificat un 
nivel de călcare compus din pietricele amestecate cu mortar 
formând o platformă foarte rezistentă, având grosimea de cea. 
0,3 m. În partea sud-estică a casetei am descoperit două două 
canale conectate, respectiv un canal mai mare, având lăţimea 
de 0,6--0,8 m din care s-a ramificat un canal mai mic, având 
lăţimea de 0,3-0,5 m. Canalele erau orienatate N-S. Adâncimea 
canalului mare era de 0,6 m, iar a canalului mic de 0,2 m. 

Sub nivelul de călcare era un strat cu un conţinut bogat de 
ceramică şi material osteologie, care era din aceeaşi perioadă 
cu vetrele descoperite în careurile 4/D,E-SE. În careul 4E am 
identificat urmele unui zid, din care s-a păstrat numai 0,8 m 
lungime, orientat E-V, având lăţimea maximă de 1 m. Zidul, 
apa�inea stratului cu material ceramic. 

În C3 am descoperit două situaţii, nivelul de călcare compus 
din pietricele şi mortar cu cele două canale şi ciotul de zid cu 
vetrele şi materialul ceramic. Materialul ceramic împreună cu 
oasele ar putea fi urma bucătăriei cetăţii din sec. 1 4- 1 5, care 
ulterior s-a demolat şi peste care s-a făcut nivelarea cândva în 
sec. 1 6, când toată curtea cetăţii era reamenajată. 

Secţiunea S6 reprezintă cele mai importante descoperiri 
legate de arhitectura cetăţii . În carourile 1 - 2 ale secţiunii am 
identificat închiderea clădirii identificate anul trecut lângă 
cisternă, S2, C2 unde am descoperit ruinele unui bastion de tip 
italian vechi, construit în mijlocul sec. 1 7, de către principele 
Gheorghe Rak6czi al 11-lea. Anul trecut am identificat intrarea în 
bastion, care era o deschidere de cea. 1 m, pragul era 
confecţionat din cărămidă. Zidul nordic a bastionului a fost 
cercetat pe toată lungimea, având 7,3 m. Bastionul era construit 
deasupra unui turn mai vechi datând din sec. 1 5. Fundaţia 
zidului nordic al acestuia a fost identificat pe toată lungimea 
având, 3,6 m. Ambele construcţii erau adosate zidului de incintă, 
construit probabil cel mai devreme în mijlocul sec. 1 4. Datarea 
fundaţiei turnului a fost posibil prin analiza ceramicii, şi altor 
obiecte, ex. piese din arbaletă. 

Planimetria bastionului de sec. 1 7  este tipic stilului de 
construcţie folosit în acest sec., adică pe latura exterioară 
zidurile se termină în unghi, iar zidurile interioare ale bastionului 
au o formă patrulateră. Turnul de sec. 1 5  are o formă 
patrulateră, deşi identificarea planului necesită alte cercetări. 

În carourile 3-9 a secţiunii S6 am descoperit structura unei 
po�i medievale. Zidul po�ii turnului era adosat zidului de incintă 
construit probabil în prima fază, care se datează în mijlocul sec. 
14 . Astfel a ajuns lăţimea zidului la 3,5 m. Construcţia era făcută 
din blocuri mari de piatră de râu. 

După dezvelirea structurii po�ii din S6, am reuşit să 
identificăm aceasta cu poarta de mijloc a cetăţii amintit în 
inventarul din 1 642. În afară de această poartă au existat încă 
două po�i. respectiv poarta veche (sec. 1 4) şi poarta de jos, din 
care am descoperit un element anul trecut în S4. Existenţa celor 
trei po�i şi situarea acestora pe planimetria cetăţii arată 
similarităţi cu structura de spirală a cetăţii Deva, desigur Gurghiu 
fiind mai nesemnificativ. Este adevărat că Gurghiu nu avea un 
rol strategic ca Deva, totuşi arhitectura de calitate acoperită de 
dărâmături a cetăţii ,  ridică aceasta între cele mai importante şi 
mari cetăţi transilvănene. 

După curăţirea structurii po�ii de mijloc au ieşit la iveală alte 
detalii importante. Zidului de incintă nu au adosat numai o 
simplă poartă, dar am identificate şi locul boltirilor, care erau 
înaintea ancadramentului descoperit. Aceasta a însemnat că 
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avem de a face cu un turn de poartă, din care am identificat 
ancadramentul din interior, dar din cauza condiţiilor extrem de 
grele, nu mai aveam timp şi resurse să dezvelim şi 
ancadramentul exterior a porţii. 

Din ancadramentul interior am identificat şapte elemente, din 
care am putut calcula deschiderea aprox. a porţii, aceasta fiind 
in jur de 4 m. Primul element era un prag masiv de piatră care 
lega cele două părţi inferioare ale ancadramentelor. Peste acest 
prag era prăbuşit un element din structura superioară a 
ancadramentului. Pragul se termina la ancadramentul intrării, 
aceasta fiind confecţionat din blocuri mari de piatră. Al treilea 
element avea dimensiunile de 0,46x0,52 m. Al patrulea element 
avea lungimea de 1 ,04 m şi lăţimea de 0,5 m. La al cincilea 
element începe arcul, piatra având o lungime de 1 ,2 m şi lăţimea 
de 0,5 m. Arcul este teşit pe partea interioară. S-a mai păstrat 
elementul de prindere a structurii de lemn, o piatră profilată in 
formă circulară, găurit înăuntru unde intra bârna. Piatra era la 
3, 1 2  m înălţime faţă de nivelul de călcare medieval. Considerăm 
această descoperire ca unicat până la ora actuală, deoarece 
este primul turn de poartă din România, identificat in săpătură 
arheologică. 

După elementele arhitectonice şi structurale poarta se 
încadrează stilistic in prima jumătate a sec. 1 5, având cele mai 
multe analogii la cetăţile construite sau modernizate de către 
regele Sigismund de Luxemburg ( 1 396-1 435). 

Materialul ceramic descoperit la cetatea Gurghiului este 
aproape exclusiv din evul mediu. Deşi am identificat câteva 
fragmente preistorice, sau medieval timpurie, straturile mai 
timpurii sunt total compromise în zona platoului cetăţii. 
- S5-ceramica din S5 era caracteristic sec. 1 6-17 ,  amestecat cu 
un tip de ceramică mai puţin cunsocut in mediu medieval. Acest 
tip de ceramică este fabricat cu tehnici arhaice, nefolosind roata 
de olar, dintr-o pastă inferioră, mult degresată, având culoarea 
roşu -maroniu. 
- C3 era cel mai inetersant din punctul de vedere a ceramicii, aici 
am descoperit mari cantităţi de ceramică lucrată cu mâna, fără 
roată. În număr mai redus era şi ceramică de bună calitate. 
Datarea ceramicii de factură rudimentară a fost posibilă din 
cauza ceramicii de calitate, care după forma buzei se datează in 
sec. 1 4  - prima jumătate a sec. 1 5. Cantitatea mare de ceramică 
de uz comun, presupune exitenţa unei bucătării medievale in 
apropiere. 
- S6, ceramica din S6 era de o calitate bună, pastă fină, bine 
arsă, zidul vasului fiind subţire, iar după tipologia buzei se 
datează in sec. 1 5. 
Cahle 

După tipologia cahlelor găsite acestea se încadrează in două 
perioade cronologice. 

Prima fază se datează in sec. 1 5- 16, cahlă smălţuită, având 
un smalţ verde închis. Deocamdată am descoperit numai 
fragmente mici din cahle medievale, nu putem face o descriere 
mai detaliată. 

A doua fază se datează în sec. 1 7, şi am găsit în cantităşi 
mari in dărâmătura bastionului de sec. 1 7. Probabil soba era 
amplasată in bastion fiind distrus de asediu. Cahlele de sec. 1 7  
au un  decor vegetal, fiind acoperite de  un smalţ, multicolor. 
Avem trei culori, verde, galben şi brun. încă nu am descoperit 
structuri de incâlzire complexe in situ la cetatea Gurghiului. 

Cea mai mare parte a obiectelor de fier era reprezentată de 
fargmentele de ghiulea provenite din asediu! din 1 708. În S5 am 
descoperit 1 1  fragmente de ghiulea din umplutura, care era 
deasupra nivelu lui de călcare. Respectiv am descoperit: 
- glonte din plumb in caroul 3/A, ad. -0,8 m. 
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- ţeavă de puşcă deteriorată din sec. 17 .  
- pinten sec 1 5, carou1 5/B, ad .  -0,4 m.  
- patru bolţari de arbaletă, 3/B, ad. -0,4 m. 
- glonte de archebuză, 1/A, ad. -1 ,4 m. 
- grenadă sec., 1 7. 2/A, ad .  -1 ,02 m. 
- bucată de lanţ, 2/B, ad. -1 ,9 m. 
C3, obiecte de fier: 
- linguriţă cu decor incizat, sec. 1 7, 1/C, ad. -1 m. 
- foarfecă, caroui2-3/B, ad. -0,6 m. 
- daltă, sec. 1 6, 5/A, ad. -1 ,04 m. 
S6, obiecte de fier: 
- cuie de dulgher şi de şindrilă. 
- fragment ghiulea sec. 1 8, 6/ A, ad, -5,2 m. 
Sticlărie 
C3, obiecte din sticlă: 
- fragmente pahar, 4-5/B-C, ad. -0,7 m. 
- fragmente flacon, 5/B-C, ad. -0,6 m. 
S6, obiecte din sticlă: 
- fragment de vitraliu, 2/B, ad. -1 , 1  m. [So6s Zoltan] 
Planşa 1 8. 

1 12. Hârşova, jud. Constanţa [Carsium] 
Punct: Cetate 
Cod sit: 60810.01 
Colectiv: Zaharia Covacef - responsabil , Nicolae 
Constantin (MINAC); George Dumitru (UO Constanţa) 

Pe parcursul celor patru luni s-a săpat in sectorul "incinte 
vest", numit iniţial, in urmă cu mai mulţi ani, "incinte-vest turn". 
Pe vechiul traseu executat in anul 1 963 de către Andrei 
Aricescu , din ultima incintă, de aici, pornea un zid, uşor arcui!, 
spre NV apoi spre S. Fără a avea la dispoziţie rapoartele 
acestuia, pentru a vedea care a fost concluzia în legătură cu 
zidul in discuţie, la debutul cercetărilor în cetate, în iunie 1 993, 
s-a presupus că aici s-ar afla un turn, motiv pentru denumirea de 
mai sus. 

Pentru abordarea sistematică a cercetării, în această 
campanie, având în vedere şi forţa de muncă, au fost deschise 
următoarele puncte de săpătură: 1) s-a lăsat un spaţiu de 5,3 m 
de la zidul sudic, ca martor stratigrafic, şi s-a trasat o secţiune 
lată de 5 m şi lungă intre 7-8,5 m, de la incinta exterioară până 
la zidul cu traseul spre N. Astfel urma să se obţină şi pe N un 
profil stratigrafic; 2) s-a trecut la degajarea pământului modern 
cu depuneri arheologice amestecate din spaţiul de la S de zid 
(considerat turn la data respectivă); 3) s-a prelungit SuA dincolo 
de incinta de V, până la marginea pantei abrupte pentru a se 
studia şi trage concluziile de rigoare în legătură cu construirea 
acesteia. 

S-a executat pe cele trei puncte adâncirea, ajungându-se în 
două situaţii , prin reducerea suprafeţei de săpătură şi 
executarea de sondaje, până la stâncă. Rezultatele ne-au 
permis să formulăm u rmătoarele puncte de vedere, pentru 
fiecare dintre cele trei "laboratoare", pe care le prezentăm mai 
departe. 
- Între cele două ziduri, în aşa-zisul "turn". În partea superioară 
au fost degajaţi bolovani mari din calcar, cu resturi de mortar pe 
suprafaţa lor, unii ciopliţi sumar, numai pe o parte, provenind de 
la ultima fază de refacere şi utilizare a incintei de V. S-a adâncit 
secţiunea până la -3 m. Tot pământul interior este amestecat cu 
resturi ceramice din perioade diferite: romane, romana-bizantine 
şi feudal-timpurii (resturi de vase "Dridu"), iar profilul obţinut 
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indică o nivelare masivă. Zidul care se orientează spre NV are o 
grosime de 1 , 1  m şi o înălţime actuală de la 1 , 1 5  m spre capătul 
sudic până la 0,45--0,5 m spre nordul sectiunii , unde a fost 
puternic demantelat. in exterior s-a putut �ăsura foarte bine 
înălţimea, deoarece aici au avut loc fenomene de eroziune, zidul 
fiind desfăcut probabil în 1 943, când Grigore Florescu a scos la 
zi toată incinta de V. Din acest motiv a fost dezvelit în unele 
porţiuni , la bază, astfel încât aici înălţimea maximă urcă la 1 ,8-
1 ,9 m. Şi pe o parte şi pe cealaltă zidul prezintă mai multe tehnici 
de construcţie: acolo unde a fost demantelat puternic se mai 
păstrează nucleul unui emplecton din piatră mică cu mortar din 
nisip şi var, cu aspect închis. in emplecton se văd, în anumite 
locuri, bulgări de mortar din nisip, var şi fragmente de cărămidă 
pisată, care vin din altă parte. Apoi urmează o fază de 
construcţie din piatră de talie mică şi medie, peste care se 
aşează pietre de talie mare, cu dimensiunile de 0,75x0,48x0,4 
m; 0,94x0,5x0,29 m; 0,5x0,65x0,33 m; 0,78x0,55x0,3 m; 
0,74x0,42x0,35 m. Pe alocuri, între resturile pietrelor mari, 
mortarul este gălbui, nisipos, cu rezistenţă scăzută. Dinspre V, 
acest zid, care a stat vreme de mai bine de o jumătate de sec. la 
vedere, are următoarele caracteristici: la bază, acolo unde 
pământul a fost spălat, emplectonul este din piatră mică cu 
mortar, aşezat peste un pământ de culoare închisă, cu resturi de 
cultură "Dridu" în compoziţie; urmează o fază a zidului propriu
zis, din care se mai păstrează trei asize din piatră şi cărămidă, 
executate destul de neglijent, cu puţin material între rosturi. 
Piatra este de talie diferită, cea mai mare cu lungimea de 0,3Q-
0,22 m, iar cărămida subtire de 0,05--0,08 m. La rosturi s-a 
utilizat, în unele cazuri, că�ămidă ori piatră aşezate vertical. in 
partea superioară care se păstrează au fost aşezate blocuri mari 
de calcar, de formă paralelipipedică, cu dimensiuni 
asemănătoare celor de pe partea interioară: 0,75x0,5x0,3 m; 
0,6x0,4x0,32 m; 0 ,57x0,2x0,24 m; 0,5x0,4x0,32 m; 
0,6x0,1 5x0,22 m. La adâncimea de 3 m a  fost identificat un nivel 
de mortar, care se întinde pe toată distanţa dintre cele două 
ziduri. Acesta conţine şi piatră de talie mică, resturi arheologice 
amestecate din toate epocile atestate. Nu este exclus ca să fie 
nivelul de construcţie al zidului exterior. Urmărind traseul zidului, 
care ne aşteptam să se închidă în ultima incintă, am constatat că 
lipsa paramentului care se observă din afară, nu se datorează 
schimbării traseului, cum am crezut, ci demantelării. Aici 
paramentul a fost degaja!, zidul demantelat, aşa că se păstrează 
pe grosimea de 0,74-0,75 m şi îşi continuă traseul spre NV 
unde-I vom găsi în SuA. 

Zidul "turnului" spre S, identificat cu Z2, este legat de incinta 
de V. După îndepărtarea pământului cu depuneri moderne, 
piatră şi resturi arheologice amestecate, a fost descoperit un 
altul, Z1 numit aşa ulterior, dispuse paralel, cu tendinţa de 
micşorare a distanţei dintre ele (maximum 2,7 m, minimum 1 ,3 
m), către adâncime. Z2. are înălţimea maximă de 1 ,66 m, cu o 
talpă de 0,2 m. Se aşează peste un alt zid din piatră 
bolovănoasă cu mortar. Grosimea este de 0,9 m. Este realizat 
din piatră colţuroasă, cioplită la exterior. Emplectonul are piatră 
mică. prinsă cu mortar din nisip şi var bine omogenizate, cu 
aspect negricios la exterior. Merge în lungime de 7,65 m spre V, 
după care urmează traseul spre NV devenind zidul descris mai 
sus. Zidul pe care se aşează acesta are un traseu puţin 
neregulat. Este construit din piatră rotunjită cu rosturile bine 
astupate cu mortar. Sub el urmează două nivelări, bine 
individualizate, care conţin resturi "Dridu" cum a rezultat din 
secţiunea sondaj executată paralel cu acesta până la stâncă, la 
-4,25 m. Z1 are lăţimea de 0,83 m şi se păstrează pe 2,38 m 
înălţime. Nu a fost urmărit decât în partea interioară şi puţin la 
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exterior unde se află in pământ. În partea superioară este 
construit din piatră de talie medie, de formă paralelipipedică la 
exterior. Se leagă de incinte de V prin bârne. intre cele două 
ziduri, spre incintă, se află un rest masiv de emplecton, care iese 
in afară faţă de traseul incintei de V, deci asimetric. Are in 
compoziţie mortar cu rare resturi de cărămidă şi bolovani de 
mortar rozi i .  La baza spaţiului dintre ziduri, in faţa acestei 
aglomerări, se observă un rând de pietre cu formă uşor circulară 
şi cu mult mortar cu cărămidă pisată şi de culoare roză. La baza 
acestuia, prin adâncire a fost identificat un aranjament de pietre, 
peste care se aşează Z1 , fără să fie prinse cu mortar. Sunt 
dispuse in formă uşor conică, spre adâncime baza se lărgeşte. 
Este compus din 7-8 rânduri de bolovani de dimensiuni medii 
(0,25--0,35 m) până la înălţimea de 1 ,9 m. 

SuA s-a prelungit in lungime de 9,3 m, pentru a urmări 
traseul spre N a zidului paralel cu incinta de V. Aici s-a ajuns la 
adâncimea de -4,45 m. S-a constatat că zidul care vine din 
"turn" îşi continuă traseul, uşor sinuos, spre NV. Se păstrează pe 
grosimea iniţială de 1 ,4 m şi 0,8 m, fără paramentul exterior. Are 
in partea superioară resturi de parament de dimensiuni mari, ca 
cele descrise anterior mai sus. Şi aici s-a identificat nivelul de 
mortar cu resturi arheologice, găsit şi in secţiunea învecinată. Pe 
partea de S a secţiunii s-a executat un şanţ, de 1 m lăţime, până 
la stâncă, pe toată lungimea acesteia şi in afară, pe panta 
abruptă, spre V, încă aproape 25 m. În profilul acestuia s-a 
observat că la -0,74 m sub ultimul zid este o nivelare datată cu 
materiale "Dridu". La 0,4-0,6 m deasupra stâncii, se identifică un 
nivel de pământ de culoare gălbuie, cu urme de arsură la 
suprafaţă, bine compacta! din cauza greutăţii, cu resturi 
ceramice - fragmente de amfore, căni, căniţe, farfurii, castroane, 
de epocă romană şi romana-bizantină. Acest nivel se subţiază 
mai departe de ziduri, pentru că în panta abruptă stânca iese la 
zi. În capătul de E al secţiunii , in C1 3 au putut fi făcute observaţii 
asupra incintei de V. Se păstrează, în acest sector, pe înălţimea 
de 3,85 m - maxim 4 m. Temelia este de -0,5-0,6 m. La exterior 
este construită din piatră de talie mică şi mijlocie cu resturile 
bine umplute cu mortar, intins cu grijă, după aceeaşi tehnică ca 
a zidului Z2. in interior se observă o altă tehnică: piatră 
paralelipipedică, de formă aprox. egală, uşor rotunjită la colţuri. 
Acest fapt ne obligă să nu luăm, deocamdată, in calcul datarea 
propusă până acum, in bibliografia mai veche. 

Materialele arheologice descoperite sunt de o mare 
varietate. Pe primul loc se află fragmentele de vase din 
ceramică. 

Pentru epoca romană şi romana-bizantină acestea 
ilustrează tipologia specifică: amfore, dintre care unele de mare 
capacitate, vasa escaria, potoria, conquinaria, lucernae. Pe 
unele fragmente se păstrează urmele inscripţiilor cu vopsea 
roşie. Se remarcă pe un fragment de mănuşă de amforă o 
ştampilă care conţine semnul crucii. Alte fragmente sunt 
executate într-o manieră stângace şi ne duce cu gândul la o 
producţie proprie. Toate materialele păstrează urme de spargere 
încă din vechime. În număr mare s-au descoperit fragmente de 
vase de sticlă - pahare, baluri, recipiente. Câteva fragmente 
ceramice sunt din pastă grosieră, cu brâu alveolat pe gură şi 
sunt tipice autohtonilor geţi. Din epocă se remarcă, in nivelare, şi 
câteva monede datate în sec. IV-VII . 

Dintre materialele medievale, cele mai importante sunt 
fragmentele de oale tipice culturii "Dridu". Sunt din pastă de 
două calităţi : una grosieră, arsă sumar, cu corpuri in compoziţia 
pastei, cealaltă de cali tate, pereţi subţiri, pastă nisipoasă, lucrată 
îngrijit, de culoare deschisă. Sunt şi exemplare ce sugerează că 
au fost utilizate puţin. Decorul este specific, l inii orizontale 
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drepte, ori în valuri, cu deschidere variată, ornamente cu linii 
verticale sau oblice, crestături, ornamente cu rotita etc. Unele 
exemplare au ştampile pe partea posterioară. intre alte materiale 
reţinem două patine, puţin probabil pereche, din os de porc, 
foarte multe fragmente de oase de animale mari şi de peşte, 
mărunţite excesiv încă din vechime. Două monede se datează 
cel mai probabil în sec. al Xl i i -lea. Din categoria materialelor 
medievale târzii reţinem, cu totul izolat, câteva fragmente 
ceramice smălţuite, fragmente de pipe turceşti şi bombarde din 
fontă. 

Datarea zidurilor cercetate cât şi a celui descoperit în 
această campanie în cetatea de la Hârşova trebuie să se ţină 
cont de faptul că ele se aşează peste o masivă nivelare, 
executată cu materiale amestecate, aduse probabil de pe platou 
sau din apropiere. Ultimul zid, spre V, a fost ridicat cu certitudine 
în evul mediu, poate prin sec. al XIV-lea. Z2 şi Z1 se poate 
încadra în aceeaşi perioadă, cu siguranţă, mult mai devreme. 
Interesantă este baza turnului dintre acestea, cu piatră prinsă cu 
mortar cu cărămidă pisată. Este interesant de văzut cum se 
leagă de incinta de V. Care este raportul cu celelalte ziduri 
descoperite în Su în campaniile de până în anul 2000, va fi 
obiectivul cercetărilor viitoare. in ansamblu, cercetările din 
această campanie au prezentat un interes deosebit prin faptul că 
aduc în atenţie probleme noi, atât pentru cunoaşterea activităţii 
de la Carsium, cât mai ales pentru a înţelege raportul dintre 
cetatea romană, romane-bizantină şi cea feudală, deosebit de 
importantă pentru frontiera dunăreană în antichitate şi evul 
mediu. [C-tin Nicolae] 
Planşa 1 8. 

1 1 3. Hârşova, jud. Constanţa 
Punct: Tel/ 
Cod sit: 60810.02 
Colectiv: Dragomir Popovici (MNIR), Bernard Randoin 
(Ministerul Culturii şi Comunicării, Franţa), Florin Vlad (MJ 
lalomita), Valentin Parnic (MDJ Călăraşi), Ana I l ie, 
Andreea Păun (CNMCD Târgovişte), Alexandru Nălbitoru 
(MM Câmpulung) 

Tell-ul neo-eneolitic de la Hârşova este situat în partea de 
SE a oraşului, pe malul Dunării. Are în prezent o formă ovală, cu 
diametrele de cea. 200x60 m, şi o grosime a depozitului 
arheologic de peste 12 m. 

Tell-ul a fost semnalat pentru prima dată de S. Morintz şi D. 
Şerbănescu consecinţă a cercetărilor întreprinse în această 
parte a Dobrogei. 

Prima etapă a cercetărilor arheologice este marcată de 
săpăturile întreprinse de către D. Galbenu, ( 196 1 - 1963, 1 971 , 
1 975). Rezultatele acestora publicate fiind 1 ,  au impus atenţiei 
cercetătorilor acest sit. Concepţia de săpătura a privilegiat 
stratigrafia, fiind efectuată prin intermediul şanţurilor si a paselor 
altimetrice, ceea ce a condus spre o diminuare a informaţiilor 
privind complexele. 

A doua etapă a cercetărilor a fost marcată de reluarea 
acestora începând cu anul 1 985. Colectivului compus la început 
din D. Galbenu, P. Haşotti , D.N. Popovici i s-a alăturat N. 
Constantin2, ulterior adăugându-se şi Al .  Bolomey. Atunci s-a 
decis continuarea săpăturilor cu scopul obţinerii unor date 
suplimentare, mai precise. Astfel se explică de ce s-a optat 
pentru săpătura în suprafaţă care permitea studieraa 
complexelor în integritatea lor. Aceasta a fost codificată -
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Suprafaţa B, care integra pe cea săpată în cursul primei etape a 
cercetării, (Suprafaţa A), cu scopul de a se putea racorda 
stratigrafia iniţială la cea care urma să fie evidenţiată. 

Începând cu anul 1 993 a început derularea programului de 
cooperare româno-francez, (cu sprijinul Ministerului Culturii şi 
Cultelor-România şi Ministerul Culturii şi Comunicării-Franţa), 
care şi-a propus pe de o parte aplicarea unei noi concepţii de 
cercetare şi implicit de săpătură3, afirmându-se necesitatea 
efectuării unei cercetări complexe, pluridisciplinare iar pe de alta 
formarea profesională a unor cercetători români în domenii în 
care nu existau specialişti în România, (sau erau prea puţini) şi a 
studenţilor ce doreau să practice această profesie. 

Prin intermediul generosului program de burse oferite de 
către statul francez, s-au format apoi tinerii specialişti ce au 
format nucleul Centrului Naţional de Cercetări Pluridisciplinare 
din cadrul Muzeului naţional de Istorie a României, prima 
structură de acest gen din România. 

Utilizarea pentru prima dată in ţara noastră a unei concepţii 
deosebite de săpătură şi de inregistrare a datelor a fost 
completată şi de caracterul interdisciplinar, şi el o premieră la 
acest nivel şi asemenea complexitate4, permiţând evidenţierea 
nu numai a bogăţiei vestigiilor dar şi a stării de conservare a 
acestora. 

Dacă în momentul începerii cercetărilor de către D. Galbenu 
tell-ul era folosit drept teren pentru practicarea agriculturii, fiind 
in mică măsură utilizat pentru construcţii, ulterior, pe lângă 
afectarea pa�ială a monumentului de către fluviu şi indirect de 
lucrările pentru construirea platformei industriale din imediata 
apropiere, (în perioada 1 987-1 989), s-a accentuat dramatic 
distrugerea acestuia de către locuitorii oraşului care şi-au 
construit locuinţe şi anexe pe întreaga suprafaţă a tell-ului. Acest 
proces a fost amplificat de către cei de pe malul Dunării care au 
săpat in leii construindu-şi diferite anexe domestice. Acest 
proces continuă şi in prezent, toate eforturile noastre rămânând 
fără urmări. După 1 990 aceştia au şi fost împroprietăriţi de noile 
autorităţi, ce de-a lungul timpului au refuzat să se implice, astfel 
încât in prezent nici o soluţie, dintre cele preconizate, nu poate fi 
aplicată, transformându-ne, (fără voie!), în bogaţi colecţionari de 
iluzii şi speranţe neâmplinite. 

Stratigrafia acestui sit este extrem de complexă fiind 
determinate vestigii atribuite eneoliticului, (culturile Boian, 
Gumelniţa, Cernavoda 1), primei ep9ci a fierului, epocii romane, 
evului mediu timpuriu şi celui târziu , situaţie ce a determinat o 
distrugere şi fragmentare a complexelor aflate la partea 
superioară a depozitului arheologic. 

Importante au fost datele obţinute privind locuirea 
cernavodeană de la Hârşova5. Astfel, s-a observat existenţa 
unei succesiuni de momente ocupaţionale, marcate in principal 
prin intermediul locuinţelor de suprafaţă, păstrate pa�ial. Alături 
de mobilierul descoperit, importante precizări au oferit studiile 
sedimentologice care au afirmat utilizarea specifică a solului de 
către comunităţile cernavodene de-a lungul locurii de către ele a 
tell-ului. 

Rezultatele cele mai importante, au fost obţinute in principal 
după 1993 când au fost evidenţiate o serie de aspecte privind 
organizarea, amenajarea şi utilizarea spaţiului de către 
comunităţile gumelniţene de aici dar şi a tipului de gestiune a 
resurselor şi implicit de relaţii cu mediul înconjurător. 

Astfel, s-a remarcat existenţa unui veritabil model de 
organizare a spa�ului, in anumite zone ale suprafeţei cercetate 
locuinţele de-a lungul unor perioade lungi de timp având aprox. 
aceleaşi amplasamente, variaţiile laterale fiind mici, (de câteva 
zeci de centimetri). ele fiind practic suprapuse. O componentă 
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importantă a acestui model de organizare pare, până in prezent, 
a fi şi tipul de complex, definit pentru prima dată la Hârşova, 
drept zonă de deşeuri menajere. 

Spaţiul amenajat pare să fi avut mai multe utilizări specifice, 
a căror semnificaţii nu intotdeauna au putut fi definite cu precizie. 
Locuinţele, de regulă sunt compartimentate, in două spaţii 
inegale din punctul de vedere al suprafeţelor. Soluţiile 
constructive, la rândul lor, nu sunt uniforme. Datele existente 
sugerează că adeseori acestea aveau utilizări diferenţiate de la 
bun început sau atribuite pe parcursul funcţionării. 

S-a observat şi existenţa cvasi-generalizată a şanţurilor de 
fundaţie, mai ample sau nu, a platformelor cu substrucţie de 
lemn, sau mai rar a vidului sanitar. 

Studiul complex, pluridisciplinar, a zonelor menajere, în 
special a C52 1 ,  a permis pentru prima dată pentru cultura 
Gumelniţa observarea unor detalii extrem de importante in ceea 
ce priveşte tipul de gestiune a resurselor şi mai ales variaţiile 
sezoniere. 

În campania anului 2004, a continuat cercetarea arheologică 
cu caracter interdisciplinar, desfăşurată aici. Colectivul 
şantierului şi-a propus direcţionarea cercetărilor conform 
următoarelor scopuri: 
- continuarea cercetării şi analizarea comparativă a complexelor 
de locuire din sectoarele 2-1 3; 
- definirea eventualelor variaţii a soluţiilor constructive şi a 
caracteristicilor materiilor prime folosite; 
- cercetarea nivelurilor ocupaţionale exterioare aferente 
structurilor construite aflate in curs de studiu şi definirea 
variaţiilor posibile a exista in funcţie de specificitatea 
ocupaţională existentă in suprafaţa cercetată; 
- completarea bazei generale de date a şantierului cu informaţiile 
obţinute in cursul acestei campanii; 
- completarea arhivei fotografice in format digital a şantierului . 

Rezultate deosebit de interesante au fost obţinute in cazul 
locuinţei incendiate, nr. 1 9. Deşi păstrată doar pa�ial, fiind 
afectată de distrugerile antropice posterioare, această structură 
a permis observaţii foarte interesante. Astfel, s-a putut confirma 
impă�irea spaţiului interior in două camere pentru realizarea 
cărora, au fost utilizate soluţii constructive diferite. Datele 
obţinute până în prezent ne sugerează o utilizare diferenţială a 
spaţiului celor două încăperi individualizate nu numai constructiv 
dar şi din punctul de vedere al suprafeţei şi al inventarului . 
Menţionăm că au fost descoperite şi câteva fragmente de pereţi 
pictaţi cu roşu. 

În cursul cercetărilor au putut fi surprinse detalii privind 
amenajările interioare. Trecerea dintre cele două spaţii s-a făcut 
prin intermediul unor soluţii ce au mai fost observate şi in cazul 
locuinţei nr. 48. Se remarcă dispunerea unei pă�i a mobilierului, 
deosebit de bogat, intre care ceramica abundentă, utilajul de 
materii dure animale sau piatră şi silex dar şi câteva piese de 
lemn carbonizat şi ele unice până in prezent cu preponderenţă in 
camera dinspre est. 

La rândul ei, locuinţa nr. 68, pa�ial incendiată, deşi nu a 
putut fi cercetată in intregime, a permis observarea soluţiilor 
constructive utilizate in cazul pereţilor şi a tavanului foarte 
probabil pa�ial, lutuit şi utilizat pentru depozitarea unei pă�i a 
inventarului. Semnificativă este descoperirea unor fragmente de 
pereţi decoraţi prin pictură bicromă, alb şi roşu. 

O atenţie deosebită a fost acordată in această campanie 
nivelurilor ocupaţionale exterioare. Situaţia cea mai interesantă a 
fost observată pe latura de vest a locuinţei nr. 68, unde o 
suprafaţă de cea. 1 2  m2 a inceput să fie studiată cu atenţie, 
dorindu-se evidenţierea specificităţilor posibil a exista şi 
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corelarea datelor privind exteriorul acesteia cu activităţile din 
interior. 

S-a inceput studierea integrală a ceramicii descoperite şi 
introducerea datelor in Baza de Date a şantierului . S-a reuşit 
astfel prelucrarea intregu lui lot ceramic provenit din două 
structuri de locuire, peste 3000 fragmente ceramice. 

Au fost completate Diagramele Stratigrafice Cumulative de 
Sector. 

S-a continuat formarea profesională a studenţilor 
universităţilor de la Târgovişte, Bucureşti şi Constanţa 
participanţi la săpături. Alături de aceştia au participat la săpături 
şi studenţi din SUA, Germania şi Austria interesaţi de 
arheologie. 

În colaborare cu membrii colectivului şantierului arheologic 
Hârşova-Cetate, a fost organizată şi in această campanie "Ziua 
po�ilor deschise" . 
Ceramica 

Studiul acestei categorii de mobilier arheologic, in această 
campanie, a avut drept principal obiectiv continuarea clasării şi 
ordonării in integralitatea sa a ceramicii şi inceperea studierii 
sale in funcţie de complexe. Având in vedere condiţiile concrete 
de lucru, în acest an obiectivul principal a fost complexul 
ceramic provenit din locuinţele nr. 68 şi 1 9, ambele fiind structuri 
incendiate. 

Analiza celor două loturi ceramice a urmat aceleaşi principii 
utilizate şi in cazul lotului ceramic provenit de pe şantierul 
arheologic Borduşani - Popină, analizat in campania precedentă. 
În cele ce urmează vom prezenta câteva observaţii preliminare, 
studiul urmând a continua. 

Lotul a fost compus din 3 183 de fragmente dintre care 17 40 
au fost descoperite în SL 1 9, iar restul de 1 389 in SL68. Una din 
principalele caracteristici este definită de nivelul fragmentarităţii, 
relativ mare, ce adeseori a îngreuna! sensibil încadrarea multora 
dintre aceste fragmente uneia sau alteia dintre categoriile de 
forme. Această situaţie este de altfel caracteristică nu numai 
pentru acest sit. 

S-a remarcat de asemeni că in funcţie de categoria de pastă 
structura acestui lot a fost următoarea: pastei grosiere i-au fost 
atribuite 2059 fragmente, celei semifine 926, iar pastei fine 
numai 1 26 de fragmente. Având în vedere indicele de 
fragmentaritate şi posibililătile de repartizare a fragmentelor 
ceramice în clasele tipolog

'
ice sunt drastic limitate. În cazul 

categoriei de pastă grosieră, ponderea procentuală de 
determinare a formelor a fost de 6,2% pentru cele din locuinţa 
nr. 1 9  şi de 4,94% pentru locuinţa nr. 68,. În cazul pastei semifine 
procentele sunt de 46,49%, pentru lotul din locuinţa nr. 1 9, 
respectiv 1 5,87% pentru cel din locuinţa nr.68. Situaţia este mai 
echilibrată in cazul ceramicii fine, unde procentele sunt de 
33,33% in cazul locuinţei nr. 1 9  şi de 22,61 % pentru locuinţa nr. 
68. 

Structura numărului minim de vase din cele două locuinţe 
este şi ea interesantă. Se poate observa că acesta este sensibil 
egal în cazul SL 1 9  pentru primele două categorii de pastă in 
timp ce numărul celor modelate din pastă fină este cel mai mic. 
În inventarul locuinţei nr. 68 domină in schimb cele modelate din 
pastă semifină, urmate de cele modelate din pastă grosieră. 
Vasele modelate din pastă fină şi aici sunt cele mai puţine, dar 
egale la număr in ambele locuinţe. 
Utilajul litic 

Utilajul litic descoperit in campania 2004 pe şantierul neo
eneolitic Hârşova Tell, judeţul Constanţa, este reprezentat de un 
lot de 20 de piese, din care 1 8  piese sunt lucrate din silex, iar 
două din alte roci . 

www.cimec.ro



Cron ica cercetăr i lor arheolog ice d in  România - campania 2004 

Majoritatea acestor piese au fost descoperite în timpul 
cercetării unor structuri de locuire, neputându-se stabili un raport 
real intre ponderea diferitelor categorii tipologice pe unităţi 
stratigrafice, o astfel de analiză nefiind necesară in această fază 
a cercetării. O serie de consideraţii cu privire la contextul in care 
au fost descoperite piesele sunt însă necesare. Aprox. jumătate 
din totalul pieselor au fost atribuite SL 1 9, locuinţă incendiată 
care a furnizat o mare cantitate de materiale, ceramică 
îndeosebi. Analiza pieselor de silex descoperite într-un astfel de 
context presupune elaborarea unei metode de cercetare, diferită 
de a celorlalte piese de silex. Acest lucru implică prelevarea 
tuturor fragmentelor care pot rezulta dintr-o piesă, datorită 
faptului că silexul ars este foarte friabil. Este necesară curăţarea 
şi restaurarea in intregime a piesei. Abia după această fază se 
poate trece la studierea ei din punct de vedere tipologie şi 
funcţional. Precizarea sursei materiei prime este ingreunată de 
faptul că silexul capătă o nuanţă cenuşie sau chiar neagră, 
diferită de culoarea avută iniţial. 

Pentru celelalte categorii de piese, remarcăm preponderenţa 
silexului de bună calitate, de culoare galben-maronie, provenind 
din Dobrogea de sud. Nu lipseşte nici silexul local, de culoare 
cenuşie, cu o structură neomogenă, similar celui care există la N 
de Hârşova, in zona La Releu. 
lnventarul litic din SL 1 9  

SL 1 9  a furnizat majoritatea pieselor din lotul avut la 
dispoziţie. Categoria tipologică cel mai bine reprezentată o 
constituie lamele retuşate, urmate de aşchiile simple. Remarcăm 
şi prezenţa a două herminete lucrate din roci de provenienţă 
locală, ambele piese fiind descoperite in cadrul aceluiaşi carou 
B1 . Piesele provenind din această structură de locuire pot fi 
grupate in cadrul a trei complexe litice distincte, din care două 
descoperite in cadrul aceleiaşi unităţi stratigrafice - US21 7 4. 
Acest lucru ar putea fi pus in legătură cu depozitarea lor sau 
asociate unor activităţi concomitente. 
Anexa 5. 

Note: 
1 .  D. Galbenu, 1 962; idem, 1 963; idem, 1 966; idem, 1 979. 
2. D. Popovici et alii , 1 992. 
3. B. Randoin et alii, 2000; D. Popovici et alii, 2001 ; D. Popovici 
et alii, 2002. 
4. B. Randoin et alii, 2000; D. Popovici et alii, 2002. 
5. P. Haşotti, D. Popovici, 1 992. 
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Studiul arheozoologic al resturilor faunistice 
Adrian Bălăşescu, Valentin Radu, (MNIR-CNCP), Valentin 
Dumitraşcu (IAB), Marius lgnat (Univ. Bucureşti) 

Materialul faunistic provine din diferite complexe arheologice 
atribuite culturii Gumelniţa A2. Lotul de oase analizat in urma 
campaniei din 2004 numără peste 1 000 de resturi, din care au 
fost determinate până la nivel de specie doar 55%. S-au 
identificat resturi de nevertebrate (moluşte) sau de vertebrale 
(peşti, reptile şi mamifere). 
Moi/usca. O atentie deosebită s-a acordat moluştelor şi in 
special recoltării 

·
de material actual pentru realizarea de 

comparaţii cu cel arheologic. in special s-au urmărit realizarea 
unei baze de date pentru stabilirea dimensiunilor acestor 
animale, intreprindere inedită in acest sens. Speciile in cauză au 
fost bivalvele: Unio tumidus, Unio pictorum, Unio crassus şi 
Anodonta cygnaea. 
Pisces. in ceea ce priveşte studiul resturilor osoase de peşte pe 
lângă identificarea resturilor osoase din materialele prelevate s-a 
urmărit atent tafonomia (urmele de ardere, roadere şi tăiere) cu 
scopul stabilirii principalelor intervenţii suferite de peşti in 
procesul de preparare. 
Chelonia. Şi în această campanie s-au determinat resturi de 
carapace şi plastron, ca şi resturi ale scheletului apendicular 
aparţinând broaştei ţestoase de apa Emys orbicularis au ceea ce 
denotă că acest animal făcea parte constantă din dieta 
locuitorilor preistorici. 
Mammalia. S-au identificat cinci specii de mamifere domestice: 
Bos taurus (vită domestică), Ovis aries (oaie), Capra hircus 
(capră), Sus domesticus (porc), Canis familiaris (câine) şi 
patrusprezece de mamifere sălbatice: Lepus europaeus 
(iepurele de câmp), Castor fiber (castor), Canis lupus (lup), 
Vu/pes vu/pes (vulpe), Me/es meles (bursuc), Martes sp. Oder), 
Lutra /utra (vidră), Lynx lynx (râs), Fetis sylvestris (pisică 
sălbatică), Equus caballus (cal sălbatic), Sus scrofa (mistreţ), 
Cervus e/aphus (cerb), Capreolus capreolus (căprior), Bos 
primigenius (bour). 

Şi in cazul acestor resturi s-a pus accent pe caracterizarea 
principalelor intervenţii suferite de animale după sacrificare 
(tranşare, jupuire, preparare etc.). S-a continuat recoltarea de 
material pentru colecţia de referinţă a laboratorului . Cu această 
ocazie existând material excedentar s-a realizat şi o colecţie cu 
principalele specii care să rămână în permanenţă pe şantier şi la 
care să apeleze studenţii. Cu ajutorul acesteia s-au realizat 
scurte prezentări studenţilor pentru înţelegerea atât a 
metodologiilor aplicate in acest domeniu cât şi recunoaşterea 
speciilor sau chiar a principalelor componente scheletale. 

Studiu sedimentoloqic. Raport preliminar 
Constantin Haită (MNIR - CNCP), Ionuţ Fronescu 
(Facultatea de Geologie - Univ. Bucureşti) 

in campania de cercetări arheologice din anul 2003, studiul 
sedimentologic a avut ca principal obiectiv continuarea cercetării 
micromorfologice a locuinţelor gumelniţene incendiata şi ne
incendiata, ca şi a zonelor de activitate din exteriorul locuinţelor. 

in această campanie, au fost observate in teren şi 
eşantionate o serie de situaţii arheologice: 
- un nivel de podea de chirpic fin ,  arsă la roşu, din cadrul unei 
locuinte incendiata (SL 1 9), care conservă la partea superioară o 
depun

'
ere organică zgurificată, rezultată, probabil, in urma arderii 

in situ a unor oase de peşte; 
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- in aceeaşi locuinţă, a fost prelevată o succesiune de lutuieli din 
sediment siltic fin, arse la roşu ,  separate prin niveluri 
ocupaţionale mm pulverulente, atribuite unei structuri de tipul 
unei laviţe, lângă peretele locuinţei; 
- printr-o serie de 1 7  probe micromorfologice a fost realizată o 
eşantionare sistematică in cadrul unei zone situate in exteriorul 
locuintei SL68. Nivelurile de locuire din această zonă sunt 
constituite din niveluri siltice brun cenuşiu, brun verzui şi gălbui 
cu structură granulară şi frecvenţi constituenţi antropici fini, 
lentile de cenuşă şi cărbune, oase de peşti, cochilii şi coprolite. 

Studiul micromorfologic al succesiunilor sedimentare din 
cadrul locuinţelor gumelniţene de la Hârşova are drept scop 
înţelegerea modului de construc�e. amenajare şi utilizare a 
spaţiului din acest tip de structuri arheologice. Până in prezent 
au fost identificate o serie de tipuri de materiale utilizate pentru 
realizarea elementelor constructive şi de amenajare sau 
refacere, ca şi o serie de situaţii, atribuite unor diferite zone de 
activitate, in funcţie de caracteristicile nivelurilor de locuire ca şi 
a succesiunilor sedimentare din care fac parte. 

Studiul micromorfologic al unei zone din exteriorul (şi 
vecinătatea) unei locuinţe are drept scop identificarea şi 
definirea zonelor de locuire din acest spaţiu: zone de pasaj, 
zone de activitate, ca şi a acelor tipuri de activităţi care se 
desfăşurau în astfel de spaţi i . Acest studiu este deosebit de 
important pentru înţelegerea modului de organizare şi util izare a 
spaţiului locuit dintr-o aşezare de tip tell. 

1 14. Hereclean, corn. Hereclean, jud. Sălaj 
Punct: Dâmbu' Iazului (Zalău-Şimleu Silvaniei, km: 
9. 750-9.925) 
Cod sit: 141385.01  
Colectiv: Alexandru V. Matei - responsabil, Dan Băcueţ 
Crişan, Anamaria Cârstea (MJIA Zalău) 

Proiectul investitional vizează realizarea unei magistrale de 
transport gaze natu�ale pe o conductă cu diametru! de 400x40 
bar, in lungime de 23,3 km. Această conductă traversează pe 
direcţia aprox. E-V, partea vestică a judeţului Sălaj de la Zalău 
(Ortelec), din bazinul văii Zalăului, in bazinul văii Crasnei şi 
ajunge la Şimleul Silvaniei. Pe traseu, şanţul conductei 
afectează mai multe situri arheologice reperate, iar altele 
descoperite in urma cercetărilor de teren efectuate la solicitarea 
investitorului! S.N.T.G.N. Transgaz Mediaş S.A. 

La Km 9,750-9,925 al conductei de gaz, în hotarul Dâmbu 
Iazului al satului Hereclean, conducta traversează un sit 
arheologic care conţine locuiri din perioada neolitică şi din epoca 
romană. Situl este amplasat pe malul stâng al pârâului Zalăului 
şi a fost identificat in urma mai multor cercetări de suprafaţă, pe 
o terasa înaltă, un "bot de deal" ce este amplasat în stânga văii 
Zalăului. 

Perieghezele efectuate in primăvara anului 2004 dar şi 
sondajul efectuat in anul 1 999 in această zonă, de la Hereclean 
Dâmbu Iazului au dovedit existenţa unui sit arheologic. 1 

Dâmbu Iazului reprezintă o prelungire relativ domoală, 
asemănătoare unui promontoriu ,  a dealurilor de pe partea sud
vestică a văii Zalăului, in porţiunea in care incepe deja să se 
contureze bazinetul unde este situat oraşul Zalău (punctul se 
află la 7,5 km. NV faţă de centrul oraşului Zalău). Este de 
presupus că zona centrală a locuirii antice s-a aflat la SV de 
şoseaua Zalău-Hereclean-Şimleu Silvaniei. 
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Săpăturile de salvare au mai fost efectuate in trei etape: 
decembrie 1 998, martie şi iulie-august 1 999. În iarna anului 1 998 
şi primăvara anului următor intervenţia s-a datorat lucrărilor de 
modernizare a şoselei Zalău-Şimleul Silvaniei-Satu-Mare, care 
afectau o aşezare cunoscută deja in urma cercetărilor de 
suprafaţă, iar cele din vara anului 1 999 au fost efectuate după ce 
lucrările necesare construirii unei benzinării au atins complexe 
arheologice. 

Marea majoritate a vestigiilor identificate apa�in epocii 
romane, câteva gropi, printre ele probabil şi un mormânt de 
incineraţie, fiind databile in epoca neolitică târzie. Nu există un 
strat cultural continuu din epoca romană, fenomenul de erodare 
continuă a platoului a afectat serios acest nivel de locuire, iar 
complexele epocii neolitice s-au conturat vag, atât gropile cât şi 
locuinţele. Merită semnalat faptul că de la capătul secţiunii 
(m.1 24), de lângă şanţurile şoselei Zalău- Hereclean din 
pământul excavat cu ocazia amenajării şoselei, de pe suprafaţa 
aşezării, dintr-o poziţie secundară a apărut o lance de fier foarte 
bine păstrată. După tipul de piesă, lancea apa�ine armelor 
specifice epocii romane folosite de purtătorii culturii materiale de 
tip Przeworsk, vandalii timpurii. 

Cercetarea a vizat intreg traseul conductei de gaz pe o 
lăţime de 1 ,5 m. A fost săpată manual o secţiune de 1 08 m 
lungime impărtită pe carouri. 

În campa� ia din acest an, 1 8  aug.-6 sep.2004, a fost 
deschisă SI , având dimensiunea de 1 08 x 2m şi care 
secţionează intreg platoul dealului in direcţia: NE-SV. De 
asemenea in partea estică a platoului , pe marginea lui, vis-a-vis 
de calea ferată, au mai fost identificate două complexe, după 
indreptarea profilului, în urma excavării pământului pentru 
introducerea ţevii de gaz (un cuptor cu groapă de deservire şi o 
groapă). Iar în partea estică a platoului unde a fost rasă o zonă 
mai întinsă, au apărut două complexe de dimensiuni mai mari, 
unul de epocă romană, şi lângă el orientat SE-NV, un complex 
Coţofeni unde a şi fost deschisă o casetă de 6x5 m, pentru a 
surprinde aceste complexe. 
Complexul nr .1 - cuptor cu groapă de deservire, aflat in profilul 
sud-estic al platoului, adâncite in sterilul arheologic la o 
adâncime de aprox.: -0,4 m. Umplutura gropii de deservire, 
pământ negricios-maroniu, cu chirpic şi cărbune, chirpicul 
provenind probabil de la bolta cuptorului . Complexul apa�ine 
grupului cultural Coţofeni. 
Complexul nr.2 - groapă aflată tot în profilul sud-estic, lângă 
complexul nr. 1 ,  se adânceşte -0,32 m în sterilul arheologic, 
având o formă aprox. rotundă, cu diametru! de 0,64x0,72 m. 
Umplutura gropii constă in pământ negricios, chirpic, oase, pietre 
şi fragmente ceramice. 

Amândouă complexele au fost descoperite in urma 
îndreptării profilului sud-estic. Complexul apa�ine grupului 
cultural Coţofeni. 
Complexul nr.3 - complex de epocă romană, au fost identificate 
două gropi de stâlp notate: C3 şi C3a. C3 este surprins pa�ial in 
plan în profilul nord-vestic al casetei (care este de fapt buza 
platoului) , avea o adâncime de 0,55 m şi diametru! de:0,75x0,5 
m, la golire nu s-au găsit fragmente ceramice, pământul de 
umplutură fiind de culoare neagră, cu bucăţi de chirpic şi 
cărbune. C3a - groapă de stâlp apa�inând aceluiaşi complex, cu 
diametru! de 0,9x0,92 m, având aceeaşi umplutură. În colţul 
nordic al casetei a fost surprinsă pa�ial platforma locuinţei de 
suprafaţă. 
Complexul nr.4 - este de dimensiuni mari, probabil o locuinţă 
adâncită, de formă ovală, cu diametru! de 3,6x2,5 m, adâncindu
se până la 0,75 m în sterilul arheologic. Din acest complex 
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provin materiale de tip Coţofeni, cărbune, pământul fiind de 
culoare neagră amestecat cu pietriş. La SSV de acest complex 
apare o groapă: C4a, cu diametru! de 1 x1 ,05 m şi care se 
adânceşte in steril până la 0,71 m. După pământul de umplutură, 
care este negru, cu mult chirpic şi material ceramic asemănător 
cu cel din C4, putem spune că groapa apa�ine aceluiaşi 
complex. 

Complexul nr.5-se află între m. 9-1 0,5 m spre calea ferată, 
la VSV de C4, in continuarea SI , s-a conturat o groapă, cu 
dimensiunea de 1 ,55x1 ,3 m şi o adâncime de -0,88 m. În 
umplutura de culoare neagră s-au găsit puţine fragmente 
ceramice, cărbune şi chirpic. 

În SI ,  au fost identificate o serie de complexe de dimensiuni 
mai mici majoritatea fiind gropi de stâlp, sau de scos lut cu foarte 
puţin material ceramic, in cele mai multe cazuri acesta lipsind, 
sterilul arheologic apare la aprox. -0,3-0,4 m. Numerotarea 
complexelor a inceput cu C6 mergând deci în continuare până la 
C44. Gropile au diametru! cuprins între O, 1 5x0,2 m - 1 ,9x0,9 m, 
cele mai multe fiind de formă aprox. rotundă. Complexul nr.25, 
între m. 30,4-34,4, se adânceşte cea. -0,7 in sterilul arheologic, 
este probabil o parte dintr-o locuinţă Coţofeni : Din C25 au apărut 
însă puţine fragmente ceramice, au fost găsite însă câteva 
fragmente de oase, iar in pământul de umplutură chirpic şi 
cărbune. Pe fund a apărut un strat de pietriş, probabil o 
alunecare. Complexul se adânceşte în trepte, de la nivelul de 
conturare de -0,3 m, ajunge la -0,7 m. 

Cercetările anterioare ale sitului au adus importante 
informaţii privind cultura Coţofeni, epoca romană şi perioada 
migraţiilor. in anul 1 999 aici a fost descoperit unul dintre puţinele 
morminte de incineraţie aparţinând culturii Coţofeni. Atunci nu au 
apărut alte complexe care să indice că acest bot de deal a fost 
locuit de purtătorii acestei culturi. În cercetările din anul 2004 au 
fost identificate şi două complexe - locuinţe Coţofeni, in special 
complexul nr.4 fiind deosebit de bogat în material ceramic. Pe 
baza stilului de decor credem că locuirea sitului de la Hereclean 
s-a făcut în faza a I I I-a de dezvoltare a culturii. Descoperirea 
celor două locuinţe la care se adaugă mormântul cercetat în 
1 999, denotă faptul că în perioada culturii Coţofeni se mai 
păstrează obiceiul de înmormântare în aşezare in apropierea 
locuinţelor. Este dealtfel, singurul sit in care au fost ilustrate atât 
complexe de locuit cât şi elemente de rit şi ritual funerar. 

Aceleaşi cercetări anterioare efectuate în acest sit 
arheologic au dus la descoperirea unor complexe de locuire ce 
aparţineau epocii romane datate in prima parte a sec. 1 1 .  p. Chr. 
in secţiunea cu lungimea de peste 1 00 m au apărut mai multe 
grupări de gropi de stâlpi care conturau diverse laturi ale unor 
complexe de locuit ce apa�ineau epocii romane (locuinţele 
germanice specifice purtătorilor culturii Przeworsk). Având în 
vedere că nivelul de locuire al zonei centrale a platoului, pe unde 
trece şanţul conductei, a fost erodat in totalitate, nu au apărut 
materiale arheologice elocvente, decât foarte fragmentare. Dar, 
tipul de aliniament format din stâlpi dispuşi în linie pentru 
locuinţe de suprafaţă apa�ine epocii romane şi sunt specifice 
purtătorilor culturii arheologice Przeworsk, adică triburilor 
germanice timpurii - vandali hasdingi sau dacringi - care au 
locuit această zonă din faţa limes-ului în calitatea lor de foederaţi 
ai Imperiului Roman. 

Note 
1 .  1. Stanciu, Al. V. Matei, S. Băcueţ-Crişan, D. Băcueţ-Crişan, 
Hereclean "Dâmbu Iazului", CCA 2000, p. 44. 

www.cimec.ro



Cron ica cercetări lor arheolog ice c� i n  R o m a n 1 a  - campania 2004 

1 15. Hereclean, corn. Hereclean, jud. Sălaj 
Punct: La Toduţ (Zalău - Şimleu Silvaniei Km. 9. 100 -
9.300) 
Cod sit: 14 1385. 02 
Colectiv: Alexandru V. Matei - responsabil, Dan Băcueţ 
Crişan, Anamaria Cârstea (MJ IA Zalău) 

Proiectul investiţional vizează realizarea unei magistrale de 
transport gaze naturale pe o conductă cu diametru! de 400x40 
bar, în lungime de 23,3 km. Această conductă traversează pe 
direcţia aprox. E-V, partea vestică a jude\ului Sălaj de la Zalău 
(Ortelec), din bazinul văii Zalăului, in bazinul văii Crasnei şi 
ajunge la Şimleul Silvaniei. Pe traseu, şanţul conductei 
afectează mai multe situri arheologice reperate iar altele 
descoperite în urma cercetărilor de teren efectuate la solicitarea 
investitorului! S.N.T.G.N. Transgaz Mediaş S.A. 

La Km 9,300-9,500 al conductei de gaz, in hotarul La Toduţ 
al satului Hereclean, conducta traversează un sit arheologic de 
epocă romană. Situl este situat pe malul drept al pârâului Zalău 
şi a fost identificat în urma mai multor cercetări de suprafaţă, pe 
o terasa înaltă, neinundabilă amplasată în dreapta văii Zalăului. 

În campania de cercetări arheologice din perioada, august
septembrie 2004 au fost deschise două secţiuni: SI şi Sl l  şi trei 
casete: C1 , C2, C3, in urma îndreptării profilului sud-vestic al 
şanţului conductei pe o lungime de 74 m, iniţial, ulterior acesta a 
mai fost prelungit, până la 1 82 m. În urma excavării pământului 
au fost sesizate 1 6  complexe arheologice. 

Secţiunea SI a fost deschisă pe latura estică a şanţului 
având o lungime de 9 m şi lăţimea de 3 m, între m.0-9, in cadrul 
acestei secţiuni au fost identificate următoarele complexe: 
Complex nr.1 - locuinţă de tip adâncit săpată in sterilul 
arheologic. Porneşte imediat de sub nivelul cenuşiu-negricios. 
Fundul acestuia săpat aprox. drept se află la adâncimea de 1 ,3-
1 ,4 m. În profil locuinţa avea lungimea de cea. 6 m. În dreptul 
m.3-3,5 se afla o adâncitură ce pornea de la nivelul podelei şi se 
adâncea până la 1 ,6 m. Era umplută cu lut maroniu-negricios şi 
mult cărbune şi chirpic. De fapt reprezenta o groapă de stâlp. În 
dreptul m . 1 - 1  ,8 pornea o nouă alveolare, tot de la nivelul podelei. 
Ea se adâncea până la 1 ,8 m. Şi aceasta reprezenta o groapă 
de stâlp. Umplutura acesteia consta în pământ maroniu
negricios amestecat cu mult lemn ars şi chirpic. Umplutura 
locuinţei: pământ negricios amestecat cu chirpic, ceramică, lemn 
ars şi pietricele. 
Complex nr. 2 - groapă, situată între m.4-6, porneşte de sub 
podeaua complexului nr. 1 .  Este suprapus de complexul nr. 1 .  
Nivelul de pornire 1 ,4-1 ,45 m ,  fundul lui se află la adâncimea de 
1 ,7-1 ,75 m. Umplutura complexului constă în pământ maroniu
închis amestecat cu chirpic, lemn ars şi puţine fragmente 
ceramice apa�inând epocii bronzului . 
Complexul nr. 3 - groapă, apare în profil în caroul 8-9,7 de sub 
podeaua complexului nr .1 (este suprapus de acesta) porneşte de 
la adâncimea de -1 -1 , 1  m şi se adânceşte (are fundul alveolat) 
până la 1 .4 m. Umplutura acesteia era constituită din pământ 
maroniu inchis amestecat cu cărbune, chirpic şi puţină ceramică 
apa�inând epocii bronzului. 
Complexul nr.4 · (locuinţă) se află între m.1 0-1 4,7 .şi se 
conturează la adâncimea de -0,38-0,4 m. şi se adânceşte până -
0,75-0,8 m. Este săpat în sterilul arheologic şi are fundul aprox. 
orizontal. Umplutura complexului constă în pământ maroniu 
închis, pietricele şi puţin chirpic. 
Complexul nr.5 - s-a conturat intre m.69,2· 72, 1 .  Acesta este 
adâncit în sterilul arheologic şi porneşte de la baza nivelului 
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cenuşiu-negricios. Complexul se conturează la o adâncime de 
0,3 m şi se adânceşte până la de 0,7 m. În unele zone pe fund 
se află chirpic (urme de ardere a fundului complexului). 
Umplutura constă în pământ foarte negru amestecat cu cărbune, 
chirpic şi ceramică. 
Complex nr. 6 - cuptor care s-a conturat intre m.72-73,2 şi este 
săpat în sterilul arheologic (probabil un cuptor de copt pâine). În 
profil se observă foarte bine fundul cuptorului (vatra) alveolat ce 
prezintă o crustă de culoare roşiatică groasă de cea. 0,04-0,06 
m. Bolta cuptorului era distrusă din vechime, in profil se mai 
putea vedea puţin din peretele scobi! în lut. Vatra se afla la o 
adâncime de -0,98-1 m. 

Pentru a cerceta in suprafaţă complexul nr . 1  in dreptul 
acestuia (între m.0- 10) am deschis o casetă: CA, cu o lungime 
de 9 m şi lăţimea de 3,2 m. În această casetă au fost surprinse 
următoarele complexe arheologice: 7, 8, 9, 1 O. 
Complexul nr.7 - locuinţă săpată in sterilul arheologic la o 
adâncime de 0,5-0,55 m adâncindu-se până la 0,9-0,5 m. Este 
de formă neregulată, cu fundul săpat uşor în pantă. Pe una 
dintre marginile complexului se aflau multe fragmente de chirpic 
care proveneau probabil de la pereţii arşi ai locuinţei. 
Complexul nr. 8 - (groapă) s-a conturat la adâncimea de 0,55 m 
intre m.6-7,2. Diametru! gropii era de 1 ,1 m, forma era aprox. 
ovală, fundul alveolat mergea până la adâncimea de 0,8 
m.Umplutura complexului consta in pământ negru cu ceramică 
foarte fragmentară. Complexul nr.8 taie complexul nr.7. 
Complexul nr.9 - (groapă) săpată în sterilul arheologic. Aceasta 
s-a conturat la adâncimea de 0,5-0,55 m in caroul: 6,5-7,3. 
Groapa este de formă oval alungită cu fundul uşor alveolat, 
aceasta se adâncea până la 0,73 m. Umplutura acesteia consta 
în pământ maroniu inchis şi foarte puţin chirpic. 
Complexul nr. 1 O - s-a conturat la adâncimea de -0,91-1 m. 
Acesta este suprapus de complexul nr.7. Este săpat in sterilul şi 
practic se adânceşte pornind de la nivelul fundului complexului 
nr.7. Forma complexului este oval-alungită. Umplutura acestuia 
este constituită din pământ maroniu-negricios amestecat cu 
chirpic şi puţin cărbune. 
Caseta. nr. 1  - a  fost deschisă între m.7,5- 15, având o lăţime de 
3,3 m, in profilul vestic al şanţului , a fost lăsat un martor de 0,4 
m. Au fost sesizate următoarele complexe arheologice: 
Complexul nr. 1 1  - locuinţă de suprafaţă conturată la o adâncime 
de 0,6-0,8 m, intre m. 1 2,8-1 3,46, au fot surprinse două gropi de 
stâlp suprapuse de talpa care apa�ine acestei locuinţe. Din 
complex au rezultat materiile ceramice fragmentare care apa�in 
epocii romane. 
Complexul nr. 1 2  · locuinţă de suprafaţă peretele acesteia 
porneşte din profilul estic al casetei de la m.1 0,2 şi merge oblic 
de-a latul casetei până in dreptul metrului 1 2, 1  în profilul vestic 
al casetei, unde este surprins colţul locuinţei, care se conturează 
la o adâncime de 0,85 m.Şi în această locuinţă au fost 
identificate fragmente ceramice apa�inând epocii romane. 
Complexul nr. 1 3  - locuinţă de suprafaţă surprinsă în profilul 
vestic al casetei, intre m.8,3-1 1 ,3, se conturează la o adâncime 
de 1 , 1 5  m. Colţul locuinţei este surprins la m. 1  0,5. 

Toate cele trei locuinţe apa�in epocii romane. Au fost găsite 
fragmente ceramice si o cană care atestă acest lucru precum şi 
material osteologie. 
Caseta nr.2 - a fost deschisă intre m.45-5, în profilul vestic al 
şanţului, având o lăţime de aprox. 1 m. Între casetă si profil a 
fost lăsat un martor de 0,4 m. În urma îndreptării profilului vestic 
al şanţului conductei de gaz s-a conturat un complex pe care l
am denumit: complex nr. 1 4  S-a deschis astfel caseta nr.2, 
pentru a surprinde in suprafaţă acest complex. Dar şi aşa în 

www.cimec.ro



C ro n ica cercetă ri lor arheologice d i n  România - campania 2004 

casetă a fost surprinsă doar o parte a lui , n ivelul de pornire se 
afla la O, 15 m, iar fundul lui la 0,75. Acesta se adâncea în sterilul 
arheologic. Umplutura constând în pământ negricios, bucăţi de 
chirpic, material ceramic fragmentar care apa�ine epocii 
bronzului şi material osteologie (un corn de cervideu relativ bine 
păstrat). 
Caseta nr.3 - a fost deschisă între m.68,5-73,2 în profi lul vestic şi 
de asemenea a fost lăsat un martor de 0,4 m între profilul 
şanţului si casetă. Lăţimea casetei a fost de: 1 ,5 m.in interiorul 
casetei au fost surprinse mai multe complexe arheologice: 
Complexul nr. 1 5  - o  groapă cu pereţii arşi, la adâncimea de 1 ,05 
m. 
Complexul nr. 1 6  - groapă de formă ovala cu urme de cărbune şi 
crustă roşie pe margini. Nivelul de pornire 1 , 1 8  m, fundul 
ajungând la 1 ,26 m. Din ambele gropi a rezultat puţin material 
ceramic. Pământul de umplutură de culoare neagră cu urme d 
cărbune şi crustă roşie. in această casetă a mai fost surprinsă o 
mică lentilă de pământ alunecat la câţiva centimetri VSV de 
gropi. 
Secţiunea Sl l - se află intre m.60-79, lăţime de: 3,3 m. În cadrul 
Sll între m. :  72-75, a fost surprins un şanţ roman, pe care l-am 
denumit complex nr. 1 7  cu o lăţime de 4,8 m şi o adâncime de 
1 ,68 m de la nivelul de conturare, care este de 0,4 m. Şanţul 
surprins in secţiune are un traseu oblic pe pereţii secţiunii. 
Pământul de umplutură din interiorul şanţului era d� o culoare 
cenuşie-închisă, zgrunţuros, amestecat cu pietriş. In această 
umplutură s-a găsit ceramică de epocă romană şi bucăţi de 
chirpic. Sub acest strat gros care reprezintă umplutura şi care 
probabil provine de la valul scurs in şanţ, la cea. 1 ,  7 m 
adâncime, apare o lentilă de pământ mai galben lutos tot depus, 
scurs ulterior dinspre panta de N a terenului, lentilă care coboară 
puţin spre profi lu l estic al secţiunii, indicând direcţia de unde 
acest pământ s-a scurs in şanţ. Ultimul strat de pământ care 
acoperă icul şanţului are o culoare neagră compactă cu aspect 
mâlos. Mijlocul şanţului (icul) se adânceşte până la 2,4 m 
adâncime măsurat de la conturare. in capătul Sl l ,  la m. 79, în 
şanţ la adâncimea de 0,5 m, a fost descoperită o monedă de 
argint bine păstrată, ce aparţine epocii împăratului Hadrian. 
Moneda a fost descoperită in stratul de pământ scurs din 
posibilul val de apărare aflat pe latura de E a şanţului. 

Şanţul este surprins şi în profi lul vestic al şanţului conductei 
de gaz, în zona metrilor 81 ,5-85, unde se observă aceleaşi 
lentile de lut galben-lutos care căpăcuiesc stratul de pământ de 
pe icul şanţului şi care ne pot indica traseul, direcţia rectilinie a 
şanţului . Având această dimensiune relativ mare, peste 4,5 m 
lăţime şi cea. 2,5-2,7 m adâncime, cu icul în forma ascuţită, cu 
materiale ceramice şi moneda apa�inând epocii romane, şanţul 
apare un traseu recti l ininiu şi pare să formeze o linie fortificată 
de blocare a intregii văi a Zalăului, la intersecţia Văii Zalăului si 
Valea Caliţca în faţa satului Hereclean. 

in zona cercetată au fost identificate urme de locuire 
apa�inând epocii bronzului şi epocii romane care pare să aibă 
chiar două faze. Complexele din epoca bronzului apar conturate 
ca fiind locuinţe de tip bordei. Pentru epoca romană locuinţele 
aparţin tipului de locuinţă de suprafaţă şi celor semiadâncite cu 
vatră in colţurile de NE. Dar cea mai importantă descoperire 
făcută in acest punct il reprezintă şanţul de apărare roman 
identificat in această zonă. După modul de săpare şi mai ales 
după dimensiunile sale, acest şanţ apa�ine epocii şi lumii 
romane. Traseul său este rectil iniu de cea. 2,5 km. peste Valea 
Zalăului , spre dealurile de la V şi de la E care sunt bariere 
naturale. Acest şanţ cu valul său amplasat spre V pare să 
reprezinte o fortificaţie de tip c/ausura care avea rolul de-a bloca 
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accesul pe larga vale a Zalăului spre E spre Porolissum spre 
Dacia romană. Sunt necesare cercetări arheologice care să 
stabilească dacă această fortificaţie apa�ine fortificaţiilor romane 
liniare de tip clausura, prezentat mai sus, ori în acest punct 
avem de-a face cu o fortificaţie patrulateră de tip castru de 
pământ care ar fi putut fi amenajată pe platoul terasei inalte (o 
masivă alunecare de teren de câteva hectare foarte bine 
nivelată şi netezită in timp) care se află la N in imediata 
apropiere a valului. 

Sistemul de apărare al Imperiu lui Roman a fost foarte 
complex şi deosebit de bine adaptat la formele de relief, pe care 
strategii romani le-au folosit în cel mai iscusit mod. Până când 
"barbarii" să ajungă să atace direct provinciile Imperiului, ei 
trebuiau să treacă prin multe fortificaţii artificiale lucrate din 
lemn, pământ şi piatră sau obstacole naturale: munţi, râpe sau 
ape care toate constituiau frontiera /imes-ul Imperiului. O astfel 
de fortificatie romană a fost identificată şi partial cercetată in 
punctul num it La Toduţ din hotarul satului Hereclean. in aceeaşi 
suprafaţă cercetată a fost identificată şi o aşezare ce apa�ine 
purtătorilor culturii Przeworsk, adică triburilor germanice 
vandalice timpurii ,  cărora li s-a permis să se aşeze atât de 
aproape de frontiera romană doar după războaiele marcomanice 
de la sfârşitul sec. 11 p. Chr. 

1 1 6. Hoiseşti, corn. Dumeşti, jud. laşi 
Punct: La pod 
Cod sit: 96986. O 1 
Colectiv: Nicolae Ursulescu - responsabil, Vasile Cotiugă, 
Felix Adrian Tencariu, George Bodi, Letiţia Chirilă, Raluca 
Kogălniceanu (UAIC laşi - CISA), Daniel Garvăn (Fundaţia 
"Cucuteni pentru Mileniul I I I " Bucureşti) 

Aşezarea se află într-un meandru de pe stânga râului 
Bahlui, in dreptul podului, care asigură legătura cu satul 
Hoiseşti, dinspre D.E. 587 laşi-Roman (la 1 9  km de laşi se 
desprinde D.C. 36A spre Hoiseşti). Este o aşezare de luncă, in 
albia majoră a Bahluiului, la cea. 500 m N de contactul acesteia 
cu versantul, situată pe o mică ridicătură, datorată 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 
grind, ceea ce explică alegerea acestui loc pentru aşezarea 
comunităţii cucuteniene. Aşezarea a fost afectată de ruperea 
malurilor Bahlu iului, de diverse amenajări militare din al doilea 
război mondial, de lucrări edilitare, dar mai ales de recentele 
lucrări de regularizare a cursului răului, prin săparea unui canal 
de deviere şi construirea unui pod de beton, in cadrul 
programului SAPARD. Proiectul a afectat o suprafaţă de cea. 
2500 m2, dar in momentul intervenţiei noastre a mai putut fi 
supravegheată doar o suprafaţă de 250 m2• 
Rezultate: 
- s-au putut delimita, cu aproximaţie, limitele aşezam, prin 
metode nedistructive. Spre N, urmele de locuire încetează la 
marginea locuinţei 1 1 ,  adică aproape de locul unde incepe 
ramura vestică a meandrului. 
- au fost salvate, prin colectare de la suprafaţă, noi materiale 
arheologice, dislocate prin lucrările de la pod, drum şi canal. 
- s-au completat datele stratigrafice şi cele de cronologie 
relativă, in sensul că s-a constatat existenţa a cel puţin trei 
niveluri din subfaza Cucuteni AJ, dar au fost găsite şi materiale 
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ceramice aparţinând clar fazei Cucuteni B (în special in zona de 
la marginea nordică a podului). 
- s-au făcut noi observaţii asupra modului de construire a 
locuinţelor cucuteniene (indeosebi asupra şanţurilor de fundaţie 
pentru pere�). precum şi asupra amenajărilor lor interioare (mai 
ales la locuinţele nr. 2 şi 3). 
- În sectorul de V, prin deschiderea unei noi casete - nr.5, cu o 
suprafaţă de 1 08 m2 - (la N de zona săpată in 2003), a fost 
finalizată investigarea locuinţei nr. 1 1 ;  de asemenea, s-a terminat 
cercetarea integrală a locuinţelor 3-3A şi 8-8A, precum şi a 
gropilor 2 şi 2A. 
- spre marginea vestică a complexului locuinţelor 8-8A, într-o 
mică alveolare, denumită complexul nr. 3, au apărut, grupate, 1 5  
lame de silex (întregi sau fragmentare), precum ş i  o lamă 
fragmentară de obsidian negru, reprezentând, probabil, un mic 
depozit (ritual ?) de unelte. Dintre acestea, şapte au fost piese 
componente de seceră (inclusiv piesa de obsidian), prezentând 
clare urme de lustru (pe capătul unei piese s-a aplicat o lovitură 
tip burin, iar altă piesă are o scobitură pe latura opusă celei cu 
lustru). O lamă era puternic calcinată. Pe capătul unei lame 
întregi a fost realizat un gratoir. 
- în sectorul Est a fost dezvelită integral porţiunea rămasă din 
locuinta nr.2 care urma să fie distrusă prin săparea noului curs 
al râul

,
ui BahÎui. Aceasta era orientată N-S , platforma (groasă de 

0,2-0,3 m) era construită pe o structură de bârne, iar stâlpii 
pereţilor (diametru = 0,2-0,25 m) erau infipţi in şanţuri de 
fundaţie (cu o lăţime de cea. 0,9 m). Dimensiuni: 7x5 m. Vatra a 
fost amenajată direct pe pământ şi a cunoscut patru etape de 
refacere, diametru! crescând treptat de la 0,8 la 1 ,2 m; totodată, 
a crescut şi grosimea lutuielilor aplicate pentru refacere (de la 
0,0 12 la 0,035 m). În cea de a patra lutuială au fost încorporate 
fragmente de râşniţe, probabil pentru sporirea puterii calorice. 
Descoperiri deosebite: 
- fragmentul unui vas zoomorf pictat, din care s-a păstrat partea 
din faţă cu resturile celor două picioare şi o parte a botului: 
înălţime = 0,085 m, 
- fragment cu pictură tricromă al unui vas de tip horă 
- protomă antropomorfă feminină . 
- mâner de căuş in formă de statuetă antropomorfă cu braţele 
întinse orizontal 
- idoli antropomorfi feminini 
- idol en violon 
- idol conic înalt (înălţime = 0,049 m), cu bază concavă (diametru 
= 0,023 m) şi vârful modelat in formă de cioc 
- statuetă avimorfă 
- imitaţie în lut ars la roşu a unei foi de tablă de cupru cu cele 
două margini rulate, reprezentând probabil o piesă de centură, 
prin care puteau fi trecute capetele a două fibre: lungime = 0,032 
m, lătime = 0,029 m 

· 

- impungător cupru, cu secţiune rectangulară şi cu vârf ascuţit 
subţiat. Lungime = O, 1 m 

Materialele şi documentaţia se păstrează la Seminarul de 
Arheologie al UAIC laşi. 

Considerăm că aşezarea va trebui cercetată, prin săpături 
sistematice, atât pentru stabilirea definitivă a planimetriei 
generale (inclusiv, lămurirea problemei existenţei u.nui e�entu�l 
şanţ de delimitare), cât şi pentru salvarea unu1 patnmomu 
arheologic deosebit de valoros. 
Planşa 19. 

Bibliografie: 
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Resume: 
Les fouilles, deroulees les mois avril - mai, par la suite de 

celles de 2003, ont eu un caractere de sauvetage, parce que 
dans la zone un pont sur la riviere de Bahlui a ete construit et le 
trace d'un canal a ete excave. 

1 1 7. Hunedoara, jud. Hunedoara 
Punct: Grădina Castelului -Platou 
Cod sit: 86829.01  
Colectiv: Valeriu Sirbu - responsabil (M Brăila), Sabin 
Adrian Luca, Silviu Purece (ULB Sibiu), Cristian Roman, 
Nicolae Cerişer (MCC Hunedoara), Georgeta El Susi 
(IAB), Andrei Soficaru (CCA Bucureşti), Adriana Stan 
(Bucureşti), Eugen Orlandea (Deva) 

Zona cu descoperiri se află pe un platou din calcar dolomititc 
(dom stâncos), cotă maximă 290 m, situat în grădina Castelului 
Corvineştilor. 

Au fost cercetate un număr de 13 suprafeţe: S18, 21 , 22, 30 = 
4x4 m; S20, 26, 27 = 4x3 m; S19 = 4,5x4 m; S23 = 3x3 m; S 24 = 
4x3,8 m; S 29 = 6x3 m; S 28 = 5x5 m; S 25 = 6x3 m. Există ridicare 
topografică, iar materialul este recoltat şi notat, P!l pachete ori 
individual, cu un singur număr de identificare. In campaniile 
2001-2002 săpăturile s-au efectuat in secţiuni şi casete, iar din 
2003 se execută suprafeţe, de obicei de 4x4 m. 

Locul unde se află vestigiile este reprezentat de un "dom 
stâncos" din dolomită, cu aspect accidentat, datorită acţiunii 
factorilor naturali de-a lungul epocilor geologice, uneori stânca 
ajungând la suprafaţă. Platoul este brăzda! de fracturi tectonice 
cvasiparalele pe două direcţii diferite şi are numeroase cuvete, 
unele cu forme aproape regulate, datorită dezagregării muntelui 
de dolomită. 

Ca urmare a factorilor naturali, stratigrafia geologică, peste 
stânca nativă din dolomită, prezintă trei straturi, menţionate de 
bază spre suprafaţă: a) strat de roci dolomitice sfărâmate, mai 
albicioasa spre bază, datorită conţinutului de calcar din roca 
nativă, amestecate cu pământ, b) strat de pământ cu mici 
fragmente de rocă dolomitică şi c) strat .vegetal", format din sol 
şi praf industrial. Grosimea maximă a acestor depuneri, acolo 
unde stânca nu ajunge la suprafaţă, poate atinge 0-'6 m, desigur 
date valabile pentru zona săpată până acum. In antichitate 
platoul se prezenta, foarte probabil, ca o zonă foarte 
accidentată, formată din piscuri, cuvete şi dolomită sfărâmată, 
neacoperită de strat un vegetal continuu, cu depuneri de pământ 
doar în locurile adâncite. Surprinzător e faptul că in cuvetele 
naturale cele mai adânci, unele de 0,4-0,5 m, şi cu forme 
aproape regulate pe anumite laturi, nu s-au inhumat copii, deşi 
acestea erau cele mai propice. De asemenea, pentru nici una 
dintre inhumările de copii nu s-a săpat vreo groapă. Observaţiile 
de până acum indică faptul că inhumările de copii s-au făcut in 
acest strat de dolomită sfărâmată, ele fiind apoi acoperite tot cu 
rocă spartă. întrucât nu există suprapuneri şi nici intretăieri intre 
aceste inhumări, fie ele s-au făcut intr-un interval foarte scurt, fie 
au existat anumite semne la suprafaţă. 
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in campania din 2004, au fost identificate 1 8  complexe, după 
cum urmează: cultura Coţofeni - 1 ,  cultura Basarabi - 6, epoca 
daci că - 1 O, epoca medievală - 1 .  
Complexul 40, Aglomerarea 1 ,  S20-C, epoca dacică (sec. 1 p. 
Chr): aglomerare de oase de animale, de mamifere mici şi mari, 
unele cu urme de tăiere, găsite într-o amenajare de dolomită 
spartă, de formă aproape rotundă (diametru = 0,8 m), aftată la 
adâncimea de -0,23-0,26 m. 
Complexul 42, Depunerea 7, S21 -D, cultura Basarabi : depunere 
de formă neregulată, pe o suprafaţă de cea. 0,4x0,25 m, aftată la 
adânc imea de -0, 1 5-0,25 m, constituită din vase şi fragmente de 
vase Basarabi, unele sparte in situ, plus un vârf de săgeată din 
corn de cerb în curs de prelucrare. 
Complexul 44, Scheletul 21 , 820-8, epoca dacică (sec. 1 p. Chr): 
într-o amenajare de formă aproape rectangulară (diametru = 

0,45-0,25 m), aftată într-un strat de dolomită sfărâmată, formată 
din pietre rulate ori dolomită sfărâmată, mai mari în zona 
depunerii oaselor craniene, la adâncimea de 0,39-0,41 m, s-au 
mai păstrat un fragment de parietal dreapta şi un fragment de 
arc vertebra! de lnfans 1. Este evident vorba de o amenajare în 
care s-au aflat doar oase dintr-un schelet de copil, deranjările 
ulterioare afectând doar partea superioară a complexului , în nici 
un caz aici n-a fost înhumare normală (la cea. 1 m N de complex 
s-au mai găsit două fragmente de craniu de la un copil mic 
(lnfans �· 
Complexul 47, Scheletul 22, S1 8-A, epocă dacică (sec. 1 p. Chr): 
înhumarea s-a făcut aproape pe stânca nativă, dar pe un strat 
subţire de pământ, la adâncimea de -0,37-0,42 m ,  în jur fiind 
pietre masive, unele rulate, îndeosebi în zona capului şi a şirei 
spinării. Defunctul, copil de cea. 1 8  luni, a fost depus pe stânga, 
cu capul spre NNV, corpul uşor curbat, cu genunchii în faţă. 
Apreciem că a fost depus întreg şi în ordine anatomică, lipsa 
unor oase, îndeosebi din zona picioarelor, se datorează 
deranjărilor ulterioare. Inventar. mărgică alburie, lângă cotul 
drept. Ofrande (?): oase de la o ovicaprină şi o vită. 
Complexul 48, Depunerea 1 ,  S28-D, cultura Coţofeni: pe o zonă 
de cea. 0,45x0,3 m, la adâncimea de -0, 1 -0,2 m, peste şi în 
stratul de dolomită spartă, s-au găsit părţi din două vase sparte 
in situ; este cert vorba de vase sparte pe loc, fapt observat 
stratigrafic, dar, din păcate, fiind aproape de suprafaţă şi în 
pantă, o parte din fragmente au fost dislocate şi au dispărut. 
Sunt două castroane mari, cu gura invazată, decorate cu 
impresiuni adânci, ovale, aranjate pe trei şiruri orizontale imediat 
sub buza vaselor. 
Complexul 52, Scheletul 25, S25-C-D, epocă dacică (sec. 1 p. 
Chr): înhumarea s-a făcut într-o cuvetă existentă în dolomită, 
înclinată de la N spre S, scheletul aflându-se acum la adâncimea 
de -0,35-0,4 m. Copilul, în vârstă de cea. 6 ani, a fost aşezat în 
decubit dorsal, cu capul spre E şi privirea spre N; avea picioarele 
ftexate, cu tălpile duse spre spate. 
Complexul 53, Scheletul 26, S21 -D, epocă dacică (sec. 1 p. Chr): 
înhumarea s-a făcut într-o alveolare existentă în dolomită, dar pe 
un strat de pământ cu dolomită fărâmiţată, acum scheletul 
aflându-se la adâncimea de -0, 1 5-0,23 m. Copilul, în vârstă de 
cea. 5 ani, a fost depus în decubit dorsal, cu capul spre VNV, cu 
privirea în sus, mâinile, uşor îndoite din coate, aveau palmele pe 
şolduri, picioarele fiind uşor spre dreapta, cu genunchii puţin 
îndoi�i. Inventar. două fibule din bronz, aftate pe umeri, doi cercei 
din bronz la urechi şi trei mărgele în zona capului. 

in toate cazurile, după cum a rezultat din datele observate în 
teren, a fost vorba de înhumări de copii şi depuneri intenţionate 
de piese şi materiale. Până în prezent, deci în toate campaniile 
de săpături, pe platoul din Grădina Castelului nu s-a descoperit 

1 79 

nici un complex de locuire in situ. De altfel, datorită aspectului 
extrem de accidentat al muntelui de dolomitiă, cu piscuri, cuvete 
şi roci dezagregate, pentru locuire erau necesare ample lucrări 
de amenajare, fie prin terasări, fie prin nivelări cu pământ adus, 
fapt ce nu s-a constatat nicăieri în zona săpată până acum. 

Trebuie menţionat că multe complexe au fost distruse, iar o 
parte din cele rămase au fost serios afectate de lucrările 
desfăşurate de-a lungul timpului întrucât descoperirile se aftă 
lângă castel. E de menţionat, însă, că toate complexele 
descoperite aici reprezintă depuneri intenţionate, întrucât ele nu 
provin din complexe de locuire in situ şi nici n-au putut ajunge 
aici întâmplător, adică prin rulare, alunecări, torenţi etc. 
Cultura Coţofeni. S-a descoperit, până în prezent, un singur 
complex din această epocă (C48) şi acela distrus în mare 
măsură, astfel că nu se pot face nici un fel de consideraţii de 
ordin general. 
Cultura Basarabi. S-au descoperit 6 complexe din această 
perioadă, trei sub forma unor aglomerări de oase de animale şi 
fragmente de vase, într-un caz şi cu rare bucăţi de vatră (C39, 
C41 şi C49), unul de fragmente de vase (C54), unul de vase 
sparte in situ, plus un vârf de săgeată din corn în curs de 
prelucrare (C42), plus o alveolare (C56). Menţionăm că în 
campania din 2003 aici au fost descoperite depuneri de vase 
întregi ori sparte in situ, uneori cu bucăţi de vetre cu gardină, în 
două cazuri fiind şi oase umane izolate, neincinerate, de astă 
dată de maturi. E de menţionat că, spre deosebire de epoca 
dacică, numărul vaselor şi fragmentelor de vase de tip Basarabi 
este mai numeros. Din păcate, nivelul cu depuneri Basarabi a 
fost puternic afectat de cel de epocă dacică şi de distrugerile 
ulterioare. 
Epoca dacică. Ca şi în campaniile anterioare, cele mai 
numeroase şi mai importante descoperiri aparţin acestei epoci, 
perioadă din care s-au identificat 1 O complexe: înhumări de copii 
- 7, aglomerări de materiale - 2, depuneri de piese - 1 .  În toate 
cazurile este vorba de copii mici (lnfans �. de la nou-născuţi 
până la cei cu vârsta de 5-6 ani, aşa cum rezultă din analizele 
preliminare efectuate de Andrei Soficaru şi Adriana Stan. Este 
vorba, de obicei, de înhumări de copii întregi şi în ordine 
anatomică, dar nu s-au sesizat reguli de depunere şi orientare. 
in două cazuri, însă, s-au găsit doar câteva fragmente de cranii 
şi câteva oase post-craniene, în depuneri precis delimitate, 
astfel că lipsa restului scheletului nu poate fi pusă doar pe 
distrugerile ulterioare (C43 şi C44). De regulă, în cazul 
înhumărilor de copii întregi şi în ordine anatomică s-a găsit 
inventar, anume podoabe şi accesorii vestimentere (fibule, 
mărgele, pandantive), lipsind total, ca şi în campaniile 
anterioare, vasele ceramice. Pe baza inventarului, toate 
descoperirile de copii se datează în sec 1 p. Chr. S-a descoperit 
şi o depunere de piese de podoabă, inclusiv fibule din fier, de 
astă dată, însă, din sec 11 a. Chr (C46). Amintim că aici s-au mai 
descoperit depuneri de piese, toate pe marginea de SE a zonei 
cu înhumări de copii şi datând din sec. 1 p. Chr, de obicei 
podoabe şi accesorii vestimentare, care nu sunt în legătură 
directă cu vreo anume depunere umană. Caracterul intenţionat 
al acestor depuneri de bunuri este indiscutabil, el fiind 
demonstrat atât de modul cum s-au găsit ele, cât şi de 
compoziţia lor. Vrem să precizăm că în zona cu înhumări de 
copii nu s-au găsit, cu câteva excepţii, vase ori fragmente de 
vase ceramice din epoca dacică. 

Bibliografie: 
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arheologice sistematice din Grădina Castelului-campaniile 1996-
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Abstract 
The enclosure with the deposits is on the highest part of a 

dolomite limestone plateau, partially destroyed by the works for 
constructing Corvineşti Castle. The dead seem to have been laid 
down in nuclei, on the SE-NW direction ,  set apar! not only in 
topographic terms, but also by the inventory. lnhumation was the 
funerary rite exclusively used. 

It was not possible to establish the exact position of some 
skeletons because of the advanced degradation, caused by the 
early age of some dead. Severa! children were laid down on the 
back, while others were curled up on the leit or the right side, 
sometimes covered with stones. The skeletons head in various 
directions, in tact, towards ali cardinal points. The rule is that 
each fitting contains one dead, but there are some exceptions. 
Since in most cases we are talking about very small children, 
namely fragile bones, the skeletons suffer of advanced decay, ali 
the more so as they were clase to the surface the environmental 
lactors took their toll on them. In some cases, it is obvious that 
the skull or other skeleton parts are missing. Based on the 
anthropological analyses, we can say we are dealing here with 
babies and infants. 

The inventory is quite rich and varied, but with certain 
characteristics, depending not only on the individuals, but also 
on the nuclei of dead people. The location of the inventory in the 
tomb is varied as well. Some of the adornments and clothing 
accessories were in the normal positions, while others, !rom the 
same category of items, were found around the skeleton. 
Moreover, one lound isolated groupings of items on the 
settlement's south-eastern-side, but obviously connected to the 
dead deposed here. 

The clothing accessories and the adornments consist of 
strong-profile fibulae, beads, pendants, earrings, rings, bracelets, 
appliques, chain links etc. The weapons are made up of 
spearheads, a dagger and arrowheads, but there are also tools 
and instruments. 

According to a narrow dating - the fibulae and the coin, the 
deposits were probably made over a short span of time: second 
hali 1 51 century - beginning of the 2nd century A.D. , namely 
before the Romans conquered Dacia (1 06 B.C.). It is obvious 
that the deposits are pre-Roman because of the rituals 
performed, as well as of the whole of the types of items found 
here so Iar. 

We did not tind any unitary norms for the manner in which 
the dead were oriented or laid down, since the skeletons are in 
various positions and head in ali directions. The inventory 
deposited here, although numerous and varied, belongs only to 
certain categories of goods (it is worth mentioning that, save for 
one exception ,  there is no ceramic vessel). Most of the items are 
body inventory - clothing accessories and ornaments. The 
surprising thing is the presence of weapons at babies or very 
small children. 

The burials so far - 26 deposits, holding over 30 individuals, 
have some unique characteristics, which are rather odd in the 
field of human bones lindings in the Geto-Dacian world: a) ali the 
dead are babies and children (lnfans �. b) one did not tind 
unitary norms for laying down or orienting the dead, c) 
inhumation was the only practice, d) there are skeletons with 
missing parts (skull, lower members etc.), e) they did not dug pits 
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in the stane but used the existing cavities, f) the apparent 
paradox between the rich body inventory (fibulae, adornments) 
and the lack of ceramic vessel, g) deposing weapons next to the 
very small children. 

Since we could not tind any dwelling complexes or 
household constructions in the area with dead people, the few 
lragmented vessels lound in the area point to certain ritual 
practices performed on the occasion of children burials. 

We hope future research will clear out at least some of the 
problems raised by these lindings. However, lor the time being, 
these discoveries hold precious inlormation, strange so far, 
about some beliefs and children-depositing practicers in the 
Geto-Dacian world, the causes of which remain to be identilied. 
Coţofeni Cultura. A single complex dating !rom this period has 
been found, and it was damaged, thus we could not make any 
general considerations. 
Basarabi Culture. 1 5  complexes dating from this period have 
been unveiled, usually shaped as agglomerations of vases 
fragments and animal bones, seldom with complete vases or 
other types of pieces. 

1 18. Hunedoara, jud. Hunedoara 
Punct: Castelul Corvinilor (Închisoarea Castelului) 
Cod sit: 86829.02 
Colectiv: Cristian Constantin Roman - responsabil, Dragoş 
Diaconescu (MCC Hunedoara), Marian Ţiplic (ULB Sibiu). 

Spaţiul cunoscut sub numele de temniţa castelului este 
situat în zona de NV a monumentului de la Hunedoara, 
comunicând cu parterul turnului nou de poartă. Închisoarea are o 
formă trapezoidală, cu dimensiunile de 4x6/ 2x1/ 3x8 m. Zona, în 
care există depuneri reprezintă jumătatea estică a respectivei 
încăperi. Starea de conservare a spaţiului este bună, aspect 
completat de faptul, că în acest sector se păstrează resturi dintr
o structură de lemn, a cărei datare nu este încă asigurată. 

Scopurile cercetării au fost cunoaşterea evoluţiei acestui 
spaţiu şi aprofundarea informaţiilor cu privire la diversele etape 
de construcţie, sesizate in zonele de N şi V ale castelului. 
Această intervenţie arheologică a fost prilejuită de derularea 
lucrărilor de restaurare in monumentul medieval o dată cu 1 997, 
in acest sector urmând a se instala ţevi pentru instalaţia de 
încălzire, proiectată pentru aripa nordică, până in prezent 
săpături de salvare fiind efectuate in pivniţa de vin, camera de 
odoare, sacristie, camera paznicului, parterul turnului nou de 
poartă. in temniţa castelului va urma instalarea unui rezervor de 
mare capacitate, care să asigure o bună funcţionare a 
centralelor termice, în cazul unei avarii la instalaţia de alimentare 
cu apă. Totodată, in proiectul de restaurare era prevăzută 
amenajarea unei pardoseli de piatră in acest spaţiu . 

Au putut fi datate ultimele niveluri de amenajare ale spaţiului 
cunoscut sub numele de inchisoarea castelului, la un nivel post 
sec. XVI . Nivelul 2, prin puternicele urme de arsură din lemn, 
poate fi pus in legătură cu incendiul din anul 1 854. 

S-a deschis o casetă de formă trapezoidală (baza mare = 

1 ,5 m, baza mică = 1 ,3 m, laturile = 1 , 1 m), plasată in colţul sud
estic al spaţiului, cota O constituind-o nivelul de călcare existent 
in momentul efectuării cercetării arheologice. 

Nivelul 1 este de culoare gălbui-cenuşie, prăfos, cu blocuri 
de dolomit de dimensiuni medii, galeţi de râu, resturi de lemn, 
într-o stare precară de conservare, resturi ostelogice, ceramică. 
Baza nivelului (-0,2 m colţul SV, -0,25 m colţul NV, -0,27 m colţ 
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SE, -0,2 m colţ NE), este marcată de o groapă de stâlp, 
circulară, cu diametru! de 0,2 m, care se adâncea -0,07 m. 

Nivelul 2 este de culoare brun-cenuşie, dens ca ş i  
compoziţie, cu puternice urme de arsură (cenuşă, resturi de 
cărbune) şi granule de var curat. Nivelul .cade" înspre N (zidul 
de incintă). in colţul de SE a fost identificată o groapă, cercetată 
parţial, care tăia acest nivel. Complexul avea pereţii drepţi şi o 
umplutură de culoare brună, afânată, cu oase şi material ceramic 
în compoziţie. Baza nivelului (-0,24 m colţ SV, -0,3 m colţ NV, -
0,32 m colţ SE, -0,3 m colţ NE). 

Nivelul 3 prezintă o culoare brun-roşcată, cu urme de arsură 
(lentile subţiri) şi cărbune, mai puţin dense decât cele din nivelul 
2. Nivelul 3, dens ca şi compoziţie, are 4 cm grosime şi se 
subţiază până la 0,02 m spre latura nordică a casetei. 

Nivelul 4 este de culoare alb-cenuşie, cu pete de var în 
compoziţie şi resturi de lemn, prost păstrate. Densitatea 
sedimentului acestui nivel este slabă. La baza nivelului s-a 
conturat o groapă de stâlp, circulară, cu diametru! de O, 1 7  m, 
groapă aflată în imediata apropiere a unei aglomerări formate din 
blocuri de dolomit, lipsite de liant. Baza nivelului (-0,32-0,34 m 
colţurile SV, SE, -0,34 m colţurile NV, NE) 

Nivelul 5 este de culoare btU.n-cărămizie, cu lentile subţiri de 
mortar şi cenuşă, în compoziţie, aspectul nivelului fiind nisipos, 
compact. Panta nivelului "cade" spre N, grosimea maximă fiind 
înregistrată pe latura estică a casetei. Baza nivelului (-0,45 m 
colţurile SV, SE, -0,48-0,5 m colţurile NV, NE). in colţul NE, la -
0,45 m, s-a identificat o lentilă de mortar, ce s-a dovedit a fi 
aplicată pe partea superioară a unui tronson de zid. La baza 
nivelului, în colţul SV, s-a conturat o groapă de dimensiuni medii, 
ce se adânceşte O, 18 m cu o umplutură de culoare brună, 
nisipoasă, cu resturi osteologice şi ceramice), ce taie atât nivelul 
5 cât şi nivelul 6. 

Nivelul 6 are un aspect granulos şi prezintă o culoare brună, 
având în compoziţie blocuri de dolomit de dimensiuni mici şi 
medii, fragmente ceramice şi osteologice. 

Nivelul 7 este de culoare brună, cu blocuri de piatră de 
dimensiuni medii şi mari, fără liant, mortar cu granulaţie mare şi 
are o lentilă de mortar (0,02-0,03 m spre profilul sudic şi care se 
subţiază spre cel nordic) la partea superioară. Această lentilă 
suprapune, de asemenea, şi tronsonul de zid, surprins la -Q,4 m 
pe latura nordică. Nu au fost identificate materiale ceramice. 

La adâncimea de -Q,4 m faţă de actualul nivel de călcare, a 
fost identificat o porţiune de zid, care face parte din incinta 
cetăţii, porţiune suprapusă de un alt segment de zid, vizibil în 
prezent, pe care s-a montat un grilaj de protecţie. Zidul de incintă 
este încălecat de structura turnului nou de poartă, iar segmentul 
de zid (supraînălţare) este adosat zidului aceluiaşi turn de 
poartă. 

Dificultăţile tehnice legate de dimensiunile casetei, precum şi 
faptul că prin apariţia porţiunii de zid, s-a redus suprafaţa 
cercetată, au motivat oprirea excavării la adâncimea de la -1 , 1  
m ,  raportată l a  cota O. 

Materialele arheologice se află depozitate în cadrul MCC 
Hunedoara. 

Excavarea s-a efectuat urmărindu-se nivelurile de folosire şi 
umpfere ale spaţiul_ui. Pământul rezultat a fost cernut cu ajutorul 
unor site cu găuri de 2 mm, pentru o recuperare integrală a 
materialului arheologic. 

Bibliografie: 
1 .  Cristian C.Roman, Dragoş Diaconescu, Ioan Marian Ţiplic, 
Archaeological excavations at Hunedoara-The Corvins' Castle
The sacristy of the chapel, în Studii de istorie şi 
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arheologie.Omagiu Profesorului Sabin Adrian Luca (BAHC IV), 
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Abstract: 
This rescue excavation from the so called castle's dungeon 

had for purpose to follow the several phases of evolution from 
this area, which is placed on the Western side of the castle. We 
identified seven layers of filling, and also parts of walls which we 
had recovered during the research of the ground floor of the new 
gates tower. 

1 19. Hunedoara, jud. Hunedoara 
Punct: Dealul Sânpetru 
Cod sit: 86829.06 
Colectiv: Valeriu Sîrbu - responsabil (M Brăila), Sabin 
Adrian Luca, Silviu Purece (ULB Sibiu), Cristian Roman, 
Nicolae Cerişer (MCC Hunedoara) 

Aşa cum rezulta din informaţiile cunoscute până acum, 
îndeosebi descoperiri fortuite, pe Dealul Sânpetru şi pe terasa 
râului Cerna se află importante vestigii arheologice. Pentru 
îmbogăţirea datelor despre aceste zone şi pentru a vedea relaţia 
lor cu descoperirile din Grădina Castelului ne-am propus 
începerea săpăturilor în zonă. 
Platou 

Este vorba de un platou dominant, cu pante abrupte, ce 
domină zona din jur, acesta fiind şi motivul pentru care, de-a 
lungul timpului, aici s-au aşezat comunităţile umane. Din păcate, 
situl a fost puternic afectat de înmormântările într-un cimitir 
reformat, de amenajările privitoare la un funicular al combinatului 
şi a unui bazin de apă al oraşului, la care se adaugă instalarea 
unei antene de telefonie. 

Pe aproape jumătate din marginile platoului se mai 
păstrează un val impresionant, ridicat într-o epocă încă greu de 
precizat. Oricum, din cercetările mai vechi, întreprinse de Mircea 
Mariş, şi din observaţiile noastre, în umplutura valului s-au găsit 
materiale Coţofeni, din epoca bronzului, Basarabi şi dacice. 
Pentru ridicarea fortificaţiei s-a folosit, îndeosebi, pământ din 
incintă, fapt demonstrat atât de albierea pronunţată existentă de 
jur-împrejurul valului, cât şi de materialele recoltate din acesta, 
împrejurare care a dus la dislocarea stratului arheologic şi a 
complexelor existente. 

S-au trasat trei suprafeţe (S1 = 5x2 m, S2 = 2x1 m şi S3 = 

2x1 m) în zona mai puţin afectată de amenajările din epocile 
ulterioare. Stratul arheologic este subţire iar descoperirile destul 
de puţine, identificându-se o platformă de dolomită sfărâmată, 
medievală, şi o groapă, probabil Basarabi. Materiale arheologice 
aparţin culturii Coţofeni, epocii bronzului, culturii Basarabi, epocii 
dacice şi evului mediu. 
Terasă 

Cu ocazia efectuării unor lucrări de canalizare în oraş, pe 
terasa de la baza Dealului Sânpetru, aflată aproape şi de 
Grădina Castelului, au fost găsite materiale arheologice din mai 
multe epoci. in această situaţie, am intervenit pentru oprirea 
lucrărilor şi am efectuat cercetări arheologice în zona respectivă, 
trasându-se o suprafaţă de 4x4 m. Este vorba de o locuinţă cu 
pereţii ornamentaţi cu motive în relief (epoca bronzului) şi gropi 
(cultura Starcevo-Criş, epoca bronzului). Materialele, îndeosebi 
vase ceramice, bogate şi variate, sunt reprezentative pentru mai 
multe perioade, cele mai numeroase aparţinând epocii bronzului 
şi culturii Basarabi. Intre piesele deosebite menţionăm un tipar 
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din piatră, probabil pentru turnarea pumnalelor, şi un pandantiv 
in formă de lunulă din bronz. 

Este necesar să evidenţiem un aspect major al importanţei 
cercetărilor de aici. Cele trei zone cu vestigii arheologice (cele 
mai interesante fiind din epoca bronzului, cultura Basarabi şi din 
epoca dacică) sunt situate intr-un perimetru de cea. 500 m, dar 
aflate pe forme diferite de relief: aşezarea pe Dealul Sânpetru şi 
de pe terasa de N a răului Cema, înhumările rituale de copii 
(necropola sacră) şi depunerile votive de piese pe platoul din 
Grădina Castelului, iar 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 
pănă la cele care privesc viaţa spirituală. 

Săpăturile s-au efectuat cu studenţi de la Facultatea de 
Istorie a ULB din Sibiu, astfel ei având posibil itatea să contribuie, 
prin munca lor, la descoperiri importante şi să vadă interesante 
vestigii din trecut. 

S-au utilizat mijloace moderne de cercetare şi inregistrare a 
informaţiilor şi s-a efectuat o complexă documenta�e de şantier, 
iar toate piesele semnificative au fost desenate. De asemenea, 
s-au efectuat analize antropologica şi arheozoologice ale 
materialelor descoperite şi s-a făcut un studiu geologic asupra 
zonei unde se află vestigiile. 

Piesele descoperite, conservata şi restaurate la Muzeul 
Brăilei, au intrat in patrimoniul MCC Hunedoara. 

120. ledera, corn. ledera, jud. Dâmboviţa 
Punct: Cetăţuia 
Cod sit: 65878.01 
Colectiv: Petru Diaconescu - responsabil, Ovidiu Cârstina 
(CNMCD Târgovişte) ,  Mihai Diaconescu (Liceul .. Voievodul 
Mircea" Târgovişte) 

Şantierul arheologic a fost organizat în punctul Cetăţuia, 
comuna ledera, din estul judeţului Dâmboviţa. Cercetările au 
debutat in anul 1 995, iniţiindu-se investigarea sistematică a 
platoului cu o suprafaţă de cea. 3 ha, delimitat de pâraiele 
Cetăteaua Mare, Cetăteaua Mică şi Ruda. Zona face parte din 
Subcarpaţii Munteniei, cu altitudinea cuprinsă intre 400 şi 500 m. 
Aici a fost identificată o aşezare geto-dacă fortificată, înscriindu
se, prin organizare şi inventar, intre celelalte staţiuni de acelaşi 
fel din Muntenia1 . Până la organizarea cercetării sistematice, au 
fost făcute mai multe sondaje2, care au confirmat existenţa 
aşezării antice, de unde provine şi o tetradrahmă thasiană3. 

Platoul, pe care se găseşte aşezarea este de formă alungită, 
cu orientarea generală NV-SE, apărat natural spre N, V şi E de 
abrupturile celor trei văi amintite mai sus, latura de S, unde a fost 
identificat drumul antic, era apărată prin şanţ cu val. Această 
înălţime, dominantă in zonă, străju ia drumul de acces intre Valea 
lalomiţei şi Valea Prahovei, de-a lungul pârâului Ruda. 

Trebuie menţionat şi faptul că la distanţă mică faţă de 
statiunea fortificată au fost descoperite şi cercetate, in parte, 
aş�zări deschise (Ocniţa, Adânca, Secuieni, Urseiu) a căror 
existenţă trebuie legată de exploatarea zăcămintelor de sare, 
aflate la suprafaţă. . 

De la inceput, investigarea aşezării a ridicat şi continuă să 
ridice probleme din cauza vegetaţiei forestiere şi a exploatării 
acesteia, din cauza bombardamentelor din timpul celui de al 
doilea război mondial, executate de americani in zona petrolieră 
Ploieşti-Moreni şi a unor aplicaţii militare ulterioare, când s-au 
săpat tranşee şi adăposturi individuale. 
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Campania din 2004 s-a desfăşurat intre 1 4-22 octombrie, 
forţa de muncă fiind asigurată de studenţii Facultăţii de Istorie 
din Târgovişte. intr-o primă fază, s-au îndepărtat resturile 
vegetale din zona secţiunilor V, VI şi XI I I ,  unde s-a continuat 
cercetarea. Astfel, secţiunile V şi XI I I ,  au fost unite, pe o porţiune 
de 5 m, prin săparea martorului , care le despărţea. După 
îndepărtarea foliei de protecţie, aşezată in 2000, peste petele de 
arsură şi chirpic, s-a trecut la decaparea atentă, la şpaclu, 
resturile materiale fiind reduse ca număr şi reprezentate de 
ceramica. SVI a fost adâncită cu 0,2 m, constatând-se aceeaşi 
aglomerare de chirpic, specifică locuinţelor. Cercetarea a 
urmărit, in special, reevaluarea situa�ei existente, din punct de 
vedere al conservării sitului şi stabilirea priorităţilor pentru 
campaniile viitoare, astfel încât acţiunea factorilor antropici să nu 
determine distrugerea aşezării. [Petru Diaconescu] 

Note: 
1 .  Pietroasele, jud. Buzău, Gura Vitioarei şi Homorâci, jud. 
Prahova, Cetăţeni, jud. Argeş 
2. D. Berciu-1 934, N. Simache-1 960, Muzeul Judeţean 
Dâmboviţa 1 976 şi 1 982 • 

3. cf. Daicoviciu, H. , Dacia de la Burebista la cucerirea cucerirea 
romană. Cluj, 1 972, p. 62 

121 .  lsaccea, jud. Tulcea 
Punctul: Suhat 
Cod sit: 159696.04 
Colectiv: Cristian Leonard Micu - responsabil, Florian 
Mihail, Sorin Ailincăi (ICEM Tulcea), Adrian Bălăşescu, 
Valentin Radu, Constantin Haită (MNIR - CNCP), Florin 
Velicicu (student UO Constanţa). 

Campania arheologică din acest an s-a desfăşurat in 
perioada 30 august-24 septembrie. Obiectivele imediate ale 
campaniei au fost următoarele: 
- continuarea cercetării complexelor arheologice din suprafaţa 
S3; 
- dezvoltarea programului de cercetări de suprafaţă in cadrul 
microzonei lsaccea 

În cadrul nivelurilor de locuire neolitice (faza Boian - Giuleşti) 
din suprafaţa S3 au fost identificate şi cercetate următoarele 
complexe: 
Nivelul de locuire Ni l 
G 1 22 - Complexul a fost cercetat in caroul A8. În acest punct 
terenul prezintă o înclinare pe direcţia S-N. 

Amenajarea sa a afectat suprafaţa G1 52, G155 şi G157 din 
NI. Groapa a avut formă ovală, cu diametru! 0,88x0,62 m, profilul 
tronconic. Adâncimea maximă înregistrată este de -0,94 m. 

Umplutura complexului conţine un sediment friabil, maroniu 
(element principal al depunerii), alături de care au fost 
înregistrate numeroase oase de peşti, relativ puţine oase de 
mamifere, pietre (unele fragmente prezintă urme de prelucrare), 
cochil i i de bivalve, granule de chirpici arşi şi nearşi, fragmente 
ceramice. 
G123 - Complexul a fost cercetat in caroul 89. În acest punct a 
fost observată o uşoară înclinare a terenului pe direcţia S-N. 

Amenajarea sa a afectat suprafaţa L8 din NI. Groapa a avut 
formă ovală, cu diametru! de 0,84x0,6 m, profilul aprox. cilindric. 
Adâncimea maximă înregistrată este de 0,82 m. 

Umplutura G 1 23 conţine un sediment relativ compact, 
maroniu (element preponderent al depunerii), alături de care au 
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fost înregistrate granule de chirpici arşi şi nearşi, oase de peşti şi 
mamifere, foarte puţine cochilii de bivalve, fragmente de lemn 
ars, unelte (gratoar) şi produse de debitaj din silex, fragmente 
ceramice apa�inând tuturor categoriilor identificate în aşezare. 
G124 - Complex cercetat în caro�rile 8 12, 8 13, C 12  şi C13 .  În 
acest punct a fost observată o uşoară înclinare a terenului pe 
direcţia S-N. 

· 

Amenajarea sa a afectat G 127 din N i l  şi G146, G147 din N I .  
Groapa a avut formă oval-alungită, cu diametru! 2,08x1 ,3 m, 
profilul tronconic, cu pereţii arcuiţi. Adâncimea sa maximă este 
de -1 ,04 m. 

În partea superioară a umpluturii a fost remarcat un sediment 
nisipos, compact, cenuşiu (element principal al depunerii), alături 
de care au apărut numeroase fragmente ceramice cu dimensiuni 
reduse (din punct de vedere cantitativ categoria ceramică A este 
cel mai bine reprezentată), o cantitate apreciabilă de oase de 
peşti, scoici (întregi sau fragmentare), unelte de silex şi un 
pandantiv prelucrat din scoică Spondylus. În zona inferioară a 
fost remarcat un strat compact de chirpici. 
G125- Complex cercetat în carourile 81 2 şi 8 13, zonă în care a 
fost observată o uşoară înclinare a terenului pe direcţia S-N. 
Groapa a avut formă ovală, cu d iametrul 1 ,02x1 m, profilul aprox. 
cilindric. Adâncimea maximă înregistrată este de -0,6 m. 

În umplutura gropii a fost remarcat un sediment nisipos, 
maroniu, alături de care au fost înregistrate numeroase granule 
de chirpici arşi şi nearşi, fragmente ceramice de mici dimensiuni, 
aparţinând tuturor categoriilor identificate în aşezare (cel mai 
bine reprezentată este, se pare, categoria 8), câteva pietre, oase 
de mamifere (dimensiuni mipi), şi numeroase oase de peşte. 
G 127 - Groapă menajeră cercetată în carourile 8 12  şi C 12. 
Amenajarea sa a afectat suprafaţa G140 din N I .  În zona G 127 
nu a fost observată o înclinare evidentă a terenului. Forma gropii 
este ovală, cu diametru! maxim 1 , 1  m, profilul tronconic. 
Adâncimea maximă înregistrată este de -0,9 m. 

Umplutura gropii se prezintă ca un sediment nisipos, 
compact, maroniu (element principal al depunerii) alături de care 
au fost remarcate o cantitate redusă de fragmente ceramice 
oase de mamifere şi peşte, cochili i de bivalve. 
G 128 - Groapă menajeră cercetată în carou riie 81 1 ,  8 12, C1 1 şi 
C 12. Amenajarea sa a afectat suprafaţa complexului G 153 din 
N i l  şi pe cea a G140 şi G142 din N I .  in zona G128 a fost 
observată o uşoară înclinare a terenului pe direcţia S-N. Forma 
gropii este ovală, cu diametru! 1 ,04x0,84 m, profil tronconic. 
Adâncimea maximă înregistrată este de -0,70 m. 

in compoziţia umpluturii a fost remarcat un sediment friabil, 
având diferite nuanţe, cenuşiu deschis, cenuşiu închis, negru, 
verzui alături, de care au apărut o cantitate însemnată de 
cenuşă, cochil i i de bivalve, oase de mamifere şi peşte, 
numeroase fragmente ceramice aparţinând tuturor categoriilor 
identificate în aşezare, fragmente de râşniţe. 
G129 - Complexul a fost cercetat în carourile C1 0 şi 010. 
Amenajarea sa a afectat suprafaţa complexului G163 din N I .  În 
zona G129 terenul nu prezintă o înclinare evidentă. Forma gropii 
este ovală, cu diametru! 1 ,54x1 ,44 m, profilul tronconic. 
Adâncimea maximă înregistrată este de -0,99 m. 

in partea superioară a depunerii a fost remarcat un sediment 
compact, relativ omogen, maroniu. in cea inferioară au fost 
înregistrate numeroase fragmente de oase de peşti, coarne (într
o stare de conservare precară), cenuşă şi solzi de peşte. În 
cadrul G 1 29 au fost descoperite, de asemenea, produse de 
debitaj (o piesă) şi unelte (patru piese) de silex. 
G 1 32 - Complexul a fost cercetat în carou riie 81 O şi 81 1 .  
Amenajarea sa a afectat suprafaţa G145 din N I .  in zona G132 
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terenul prezintă o evidentă înclinare pe direcţia S-N. Groapa are 
formă ovală, cu diametru! 1 ,48x1 ,2 m, profil tronconic. 
Adâncimea maximă înregistrată este de -0,72 m. 

În compoziţia umpluturii a fost sesizat un sediment nisipos, 
compact, eterogen având nuanţe diferite (predomină cenuşiu 
închis, dar s-au observat şi nuanţe de verzui sau albicioase), 
alături de care pot fi menţionate fragmente ceramice, oase de 
peşte şi mamifere, chirpici, fragmente de lemn ars. 
G 133 - Complexul a fost cercetat în carourile C1 1 şi G1 2. În 
zona amenajării se observă o înclinare a terenului pe direcţia V
E. Groapa are formă ovală, cu diametru! 1 ,06x0,84 m, profilul 
tronconic. Adâncimea maximă înregistrată este de -0,56 

În umplutura gropii a fost remarcat un sediment nisipos, 
compact, galben-verzui (element principal al depunerii), alături, 
de care pot fi menţionate numeroase oase de peşte, oase de 
mamifere, chirpici nearşi, granule de chirpici arşi, cenuşă, 
fragmente ceramice. 
G 135 - Groapă menajeră, cercetată în carourile C10 şi 0 10. 
Terenul prezintă în acest punct o evidentă înclinare pe direcţia 
V-E. Amenajarea complexului a afectat suprafaţa G139 şi G151  
d in  N I .  Forma gropii este ovală, cu una d in  valorile diametrului 
de 0,88 m, profilul tronconic. Adâncimea maximă înregistrată 
este de -1 ,09 m. 

Umplutura se prezintă ca un sediment compact, nisipos, 
galben-verzui (element principal al depunerii), alături de care au 
fost înregistrate oase de peşte şi mamifere, chirpici nearşi, 
granule de chirpici arşi, fragmente ceramice şi cenuşă. 
G1 37 - Groapă menajeră, cercetată în carourile C7, ca şi 08. 
Terenul nu prezintă în acest punct o înclinare evidentă pe nici 
una dintre direcţii. Amenajarea complexului a afectat suprafaţa 
G143 din NI .  Forma gropii a fost ovală, cu diametru! 1 ,24x1 ,02 
m, profilul tronconic. Adâncimea maximă înregistrată este de -
0,62 m. 

Ca element principal a l  depunerii a fost înregistrat un 
sediment nisipos, verzui ,  alături de care au apărut fragmente 
ceramice, o piesă de silex, oase de peştei şi mamifere. 
G 1 48 - Groapă menajeră identificată în carou! E� 2. Complexul a 
ocupat cu siguranţă şi o parte din suprafaţa caroului F12. in 
acest punct terenul este uşor înclinat pe direcţiile S-N şi V-E. 
Groapa a avut formă ovală, adâncimea sa maximă fiind de -0,44 

Pe fundul gropii a fost descoperit un vas aparţinând 
categoriei ceramice A. Sedimentul aflat în interiorul acestuia a 
fost sita! sub jet de apă. 
G 149 - Complexul a fost cercetat în carourile E9 şi E10. in zonă 
terenul prezintă o înclinare accentuată pe direcţia V-E şi una mai 
uşoară pe cea S-N. Amenajarea gropii a afectat suprafaţa G161 
ş i  G167 din N I .  G149 are o formă oval-alungită, cu diametru! 
1 ,68x0,96 m, profilul tronconic. Adâncimea maximă măsurată 
este de -0,76 m. 

Elementul principal al depunerii este reprezentat de un 
sediment nisipos, compact, cenuşiu, alături de care am 
înregistrat numeroase oase de peşte şi mamifere, cochilii de 
bivalve (întregi şi fragmentare), chirpici şi fragmente ceramice. 
Remarcăm numărul important de unelte (8 piese) şi produse de 
debitaj (6 piese) de silex, cărora li se adugă o dăltiţă şi două 
trecătoare de piatră, un vârf de os şi un element de colier din 
scoică Spondylus. 
G150 - Complex cercetat în 08, 09, E8 şi E9. in zonă terenul 
prezintă o înclinare accentuată pe direcţia V-E şi una mai uşoară 
pe cea S-N. Groapa are o formă oval-alungită, cu diametru! 
1 ,8x1 ,3 m, profilul aprox. cilindric. 

Elementul principal al depunerii este reprezentat de . un 
sediment nisipos, compact, cenuşiu, alături de care au fost 
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înregistrate numeroase oase de peşte, fragmente ceramice, 
oase de mamifere, cochilii de bivalve fragmentare. Şi in acest 
complex au fost descoperite numeroase unelte (6 piese) şi 
produse de debitaj (două piese) de silex, la care se adaugă un 
trecător de piatră şi două vârfuri de os. 
G 1 53 - Complexul a fost cercetat in carourile 8 10, C 10  şi pe o 
suprafaţă extrem de redusă din carouri le 81 1 şi C 1 1 .  
Amenajarea sa a afectat suprafaţa L8 din N I .  in zonă s-a 
observat o uşoară înclinare a terenului pe direcţia S-N. Groapa a 
avut formă ovală, cu diametru! 0,96x0,8 m, profilul tronconic. 
Adâncimea maximă măsurată este de -1 , 1 9  m. 

Elementul principal al depunerii este reprezentat de un 
sediment nisipos, maroniu, alături de care au fost înregistrate 
granule de chirpici arşi şi fragmente ceramice. 
G 1 54 - Complexul a fost cercetat în caroul 09. in acest punct nu 
a fost observată o înclinare evidentă a terenului. Groapa a avut 
formă ovală, cu diametru! 1 x0,64 m, profilul aprox. tronconic. 
Adâncimea maximă înregistrată este de -0,63 m. 

Inventarul acestui complex este destul de sărac: cenuşă, 
cochilii de bivalve, oase de peşti şi mamifere. in general, in 
umplutura gropii a fost remarcat un sediment compact, relativ 
omogen, maroniu, ce constituie din punct de vedere cantitativ 
elementul principal al depunerii. 
G 1 58 - Complexul a fost cercetat in caroul A8, zonă in care 
nu a fost observată o înclinare evidentă a terenulu i .  
Amenajarea sa a afectat suprafaţa G 1 17 ,  G 1 57 şi L8 din NI . 
Groapa a avut probabil formă ovală, profilu l  aprox. tronconic. 
Adâncimea maximă in zona cercetată este de 0,81 m. 

În cadrul umpluturii a fost remarcat un sediment compact, 
omogen, maroniu închis (element principal al depunerii), alături 
de care au fost înregistrate fragmente ceramice, oase de peşte 
şi mamifere, cochilii de bivalve. 
G 1 59 - Groapă menajeră, cercetată în caroul A 1 1 .  Amenajarea 
sa a afectat suprafaţa L8 din NI . Groapa a avut formă ovală (nu 
putem indica valoarea corectă a diametrului in condiţiile in care a 
fost cercetată doar o suprafaţă redusă a G 1 59) şi profil 
neregulat. Adâncimea maximă in zona cercetată este de -1 ,22 
m. 

Elementul preponderent al umpluturii este reprezentat de un 
sediment compact, relativ omogen, brun (element principal a l  
depunerii), alături de care au fost înregistrate puţine fragmente 
ceramice, o cantitate redusă de oase, cochilii de bivalve, melci, 
chirpici arşi şi nearşi (cantitate redusă) şi o unealtă de silex. 
G 1 62 - Complexul a fost cercetat in carou riie A8, A9 şi 88. În 
zonă nu a fost înregistrată o înclinare evidentă a terenului. 
Amenajarea gropii a afectat suprafaţa complexelor G1 52, G166 
şi L8 din N I .  Groapa a avut formă ovală, cu diametru! 1 ,46x1 ,2 
m, profilul tronconic. Adâncimea maximă înregistrată este de -
0,82 m. 

În cadrul umpluturii au fost observate la nivel macroscopic 
trei etape de depunere: in partea superioară depunerea se 
prezintă ca un sediment compact, brun-verzui, în care se 
observă numeroase lentile de chirpici, o cantitate importantă de 
oase de peşte şi câteva cochilii de bivalve; în zona mediană s-a 
individualizat o lentilă de cochilii de bivalve, oase de peşti şi 
cenuşă; partea inferioară este asemănătoare celei superioare 
din punct de vedere al structurii depunerii. Apar în plus mai multe 
fragmente ceramice, cu dimensiuni mijlocii. 
G 1 64 - Complexul a fost cercetat in carouri le 09, 01 O, E9 şi 
E1 O. Amenajarea sa a afectat suprafaţa G161  şi G163 din N I .  
Groapa a avut formă ovală, cu diametru! 1 ,32x1 , 1 m, profi lul 
tronconic. Adâncimea maximă înregistrată este de -0,76 m. 
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in partea inferioară a depunerii a fost observat un sediment 
friabil, brun-cenuşiu, ce conţine o cantitate apreciabilă de oase 
de peşti, puţine fragmente ceramice, câteva oase de mamifere. 
in cea superioară se individualizează un sediment compact, 
brun-verzui, ce conţine chirpici nearşi, granule de chirpici arşi, 
fragmente ceramice, cochilii de bivalve (fragmentare) , oase de 
peşte şi mamifere. 
Nivelul de locuire N I  
G130 - Complexul a fost identificat în  carourile 81 1 şi C1 1 .  Nu a 
fost cercetat până în prezent. 
G131  - Complexul a fost identificat în carourile 81 1 şi C1 1 .  Nu a 
fost cercetat până în prezent. 
G136 - Complexul a fost cercetat în caroul 88. În zona 
amenajării sale a fost observată o uşoară înclinare a terenului pe 
direcţia S-N. Forma gropii a fost probabil ovală. Adâncimea 
maximă înregistrată este de -0,54 m. 

in cadrul G 1 36 a fost remarcat un sediment nisipos, verzui 
(element principal al depunerii), alături de care au fost 
înregistrate fragmente ceramice de mari dimensiuni, chirpici, 
oase de peşte şi mamifere, unelte de silex (două piese) şi piatră 
(topor), la care se adaugă o cantitate mare de cochilii de bivalve 
intregi şi fragmentare. 
G 138 - Complexul, în curs de cercetare, a fost identificat în 
carourile C8 şi C9. G 138 se individualizează pe suprafaţa NI prin 
sedimentul său nisipos, verzui . 
G 139 - Complexul a fost cercetat în caroul C10 .  Nu putem 
preciza forma gropii, in condiţiile, in care mare parte din 
suprafaţa sa a fost afectată de amenajările unor complexe 
posterioara. Profilul este, se pare, tronconic. Adâncimea maximă 
înregistrată este de -0,44 m. 

Umplutura gropii are ca element preponderent d in punct de 
vedere cantitativ un sediment nisipos, cenuşiu-verzui, alături de 
care au fost înregistrate fragmente ceramice, oase de mamifere 
şi peşti, cenuşă, granule de chirpici incendiaţi şi neincendiaţi, 
cophilii de bivalve şi o aşchie de silex. 
G 140 - Complexul a fost cercetat in carourile 81 1 ,  81 2. 
Amenajarea sa a afectat suprafaţa C165 din N I .  În acest punct 
a fost remarcată o înclinare a terenului atât pe direcţia S-N, cât 
şi pe cea V-E. Groapa a avut probabil formă ovală. Adâncimea 
maximă înregistrată este de 1 ,4 m. 

in groapă au fost sesizate cel puţin două mari faze de 
depunere. in partea superioară predomină un sediment nisipos, 
compact, verzui-deschis. Alături de o cantitate apreciabilă de 
chirpici au fost înregistrate numeroase fragmente de oase de 
peşti, fragmente ceramice, melci (câteva exemplare), cochilii de 
bivalve şi o cantitate redusă de cenuşă. in zona inferioară, la 
nivel macroscopic, au fost înregistrate patru etape de acumulare 
a materialului menajer: strat subţire de cenuşă, amestecat cu 
numeroase fragmente de oase de peşti; nivel relativ subţire de 
cochilii de bivalve întregi, cenuşă, oase de peşti; strat relativ 
gros de cenuşă, chirpici nearşi, oase de peşte; strat de cochilii 
de bivalve intregi şi fragmentare, fragmente ceramice, cenuşă, 
chirpici arşi şi nearşi. Tot în cadrul acestui complex au fost 
descoperite trei vârfuri de os, produse de debitare (trei piese) şi 
unelte de silex, o daltă de piatră. 
G141 - Groapă menajeră identificată în caroul C10. Se 
individualizează pe suprafaţa nivelului inferior de locuire printr
un sediment nisipos, cenuşiu, alături de care au fost înregistrate 
fragmente ceramice, oase, cochilii de bivalve, chirpici arşi şi 
cenuşă. 
G142 - Complexul a fost identificat în caroul C1 1 .  

FQrma sa a fost probabil ovală, una din valorile diametrului 
fiind de 1 , 1  m. Adâncimea maximă măsurată este de -0,64 m. 
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Umplutura gropii are ca element principal din punct de 
vedere cantitativ un sediment nisipos, cenuşiu, alături de care au 
apărut fragmente ceramice, cochilii de bivalve, două aşchii de 
silex, chirpici arşi şi nearşi. 
G 1 43 - Complexul a fost înregistrat în carourile C7 şi ca. in 
zona amenajării nu a fost observată o înclinare evidentă a 
terenului. Groapa a avut formă ovală, cu una din valorile 
diametrului de 2 m, profilul neregulat. Adâncimea maximă 
înre�istrată este de -0,4 m. 

In cadrul umpluturii a fost identificat un sediment nisipos, 
brun-gălbui . A fost remarcată o grupare a unor fragmente 
ceramice aparţinând categoriei uzuale (care provin , probabil, de 
la acelaşi vas), acestea fiind la rândul lor asociate cu un 
fragment de râşniţă (depus deasupra fragmentelor ceramice), o 
cantitate mare de oase de mamifere şi peşte, cochili i de bivalve, 
chirpici şi o unealtă de silex. Interesant de remarcat este că 
resturile menajere erau concentrate în partea centrală a gropii. 
G 1 44 - Complexul a fost înregistrat în carou! C 1 1 .  În zona 
amenajării terenul prezintă o uşoară înclinare pe direcţia S-N. 
Groapa se individualizează pe suprafaţa primului nivel de locuire 
prin sedimentul nisipos, cenuşiu, alături de care au fost 
înregistrate fragmente ceramice, oase de mamifere şi peşte, 
cochilii de bivalve, o unealtă de silex, fragmente de lemn ars şi 
chirpici (arşi şi nearşi). 
G1 45 - Groapă menajeră, cu formă probabil ovală, identificată in 
carou! 810. Adâncimea maximă înregistrată este de -0,3 m. 

Elementul principal al depunerii este reprezentat de un 
sediment nisipos, compact, verzui, alături de care au fost 
descoperite fragmente ceramice, o cantitate apreciabilă de 
chirpici. oase de mamifere şi peşte, cochilii de bivalve 
fragmentare, o unealtă de silex. in treaga suprafaţă a fost 
afectată de galerii săpate de animale. 
G 146 - Zonă menajeră de mari dimensiuni, identificată in 
carourile 813 ,  814, C 13  şi C14. in acest punct terenul prezintă o 
uşoară înclinare pe direcţia S-N. Complexul se individual izează 
pe suprafaţa NI prin sedimentul său compact, nisipos, 
neomogen, alături de care au fost observate numeroase oase de 
mamifere şi peşte, fragmente ceramice, unelte de silex (două 
piese), os (vârf) şi corn (săpăligă). 
G 147 - Complex identificat în carourile 8 12  şi C1 2. in acest 
punct terenul este uşor înclinat pe direcţia S-N. G 147 se 
individualizează pe suprafaţa NI printr-un sediment nisipos, 
cenuşiu, alături de care au fost observate oase de peşte şi 
chirpici. 
G 151 - Complex cercetat în carou! C1 0. Amenajarea sa a 
afectat suprafaţa G139 din NI .  in zonă a fost remarcată o uşoară 
înclinare a terenului pe direcţia S-N . Groapa a avut formă ovală, 
cu diametru! maxim 0,96 m, profilul aprox. cilindric. Adâncimea 
maximă măsurată este de -0,51 m. 
Umplutura G151  conţine un sediment nisipos, cenuşiu-verzui ,  
alături de care am înregistrat oase de peşte ş i  mamifere, 
fragmente ceramice, granule de chirpici arşi şi nearşi. 
G 1 52 - Complexul a fost cercetat în carou! A8. În zona 
amenajării terenul nu prezintă o evidentă înclinare pe nici una 
dintre direcţi i . Forma gropii a fost probabil ovală, profi lul 
tronconic. Adâncimea maximă înregistrată este de -0,31 m. 
În umplutura gropii a fost identificat un sediment friabil, 
neomogen, cenuşiu, alături de care au apărut numeroase cochil i i 
de bivalve (intregi şi fragmentare), fragmente ceramice, oase de 
peşti şi mamifere, o aşchie de silex. 
G1 55 - Complexul a fost descoperit în carourile A8 şi A9. in 
zonă nu a fost remarcată o înclinare evidentă a terenului. Nu 
putem preciza forma gropii in condiţiile, în care suprafaţa 
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acesteia a fost afectată de amenajarea unor complexe din NI şi 
Ni l .  
G 156 - Complexul a fost cercetat în carou! A8. În această zonă 
terenul nu prezintă o înclinare evidentă pe nici una dintre direcţii .  
Amenajarea G 156 a afectat suprafaţa G 155 d in NI . Forma gropii 
este ovală, cu diametru! 0,94x0,64 m. 

Complexul se individualizează pe suprafaţa nivelului N I  
printr-un sediment nisipos, cenuşiu. in  acest context remarcăm 
descoperirea unui fragment de lamă de silex şi a unui harpon din 
corn de cerb. 
G 157 - Complexul a fost cercetat în carou! A8. in această zonă 
nu a fost observată o înclinare evidentă a terenului. Groapa, a 
cărei amenajare a afectat suprafaţa G 155 din NI , a avut formă 
ovală, cu diametru! maxim 1 ,08 m, profilul aprox. conic. 
Adâncimea maximă măsurată este de -0,43 m. 

in cadrul umpluturii a fost remarcat un sediment compact, 
relativ omogen ,  maroniu, alături de care au fost înregistrate oase 
de peşte şi mamifere, fragmente ceramice, cochilii de bivalve. 
G 1 60 - Groapă menajeră cercetată în caro urile 88 şi 89. 
Amenajarea sa a afectat suprafaţa G 1 36 din N 1. Groapa a avut 
formă ovală, cu diametru! 0,8x0,56 m, profilul neregulat. 

În cadrul umpluturii a fost remarcat un sediment friabil, 
neomogen (element principal al depunerii), alături de care au 
fost înregistrate numeroase oase de peşte, cochilii de bivalve, 
chirpici arşi şi nearşi, fragmente ceramice. 
G 1 61 - Complexul a fost cercetat în carou! E9. Groapa a avut 
formă probabil ovală. Adâncimea maximă înregistrată este de -
0,51 m. 

Elementul principal al depunerii este reprezentat de un 
sediment nisipos, compact, cenuşiu (element preponderent al 
depunerii), alături de care au fost descoperite numeroase oase 
de peşte, cochilii de bivalve (intregi şi fragmentare), oase de 
mamifere, numeroase fragmente ceramice. 
G163 - Complexul a fost cercetat în carou! 010. În acest punct 
nu s-a observat o înclinare evidentă a terenului. Nu putem 
preciza forma gropii în condiţiile, în care suprafaţa sa a fost în 
bună parte afectată de amenajarea unui complex posterior. 
Profilul este mai degrabă cilindric. Adâncimea maximă 
înregistrată este de -0,72 m. 

Umplutura gropii se prezintă ca un sediment compact, brun, 
în care se regăsesc puţine elemente de inventar: o cantitate 
redusă de fragmente ceramice, oase de peşte şi mamifere, 
granule de chirpici, coprolit. 
G1 65 - Groapa a fost identificată in carouri le A 1 1 ,  A 1 2, 81 1 şi 
81 2. Amenajarea sa a afectat, se pare, suprafaţa L8 din N I .  

Complexul se individualizează pe suprafaţa nivelului de 
locuire inferior printr-un sediment compact, verzui-cărămiziu 
(element preponderent al depunerii), alături de care apar chirpici 
arşi şi nearşi, cochilii de bivalve întregi şi fragmentare, oase de 
peşte şi mamifere. 
G 1 66 - Complexul, necercetat, a fost identificat în carourile A9 
şi 89. 
G 1 67 - Complexul, necercetat, a fost identificat pe suprafaţa 
carourilor E9 şi E10. 

Locuinţa nr. 8. Campania 2004 a marcat şi finalul 
cercetărilor în cadrul locuinţei nr. 8. Se poate aprecia că lăţimea 
maximă a acestui complex, pe suprafaţa cercetată, este de 5,7 
m. 

in carou! 81 1 a fost înregistrată o asociere interesantă de 
macroresturi vegetale, fragmente ceramice şi pietre (unele şi cu 
urme de prelucrare). Această descoperire ar putea fi pusă în 
legătură cu amenajarea interioară cercetată în campaniile 
anterioare în carouri le B1 O şi B1 1 .  
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Complexe postneolitice 
G 126 - Complexul a fost cercetat in caroul A9. in această zonă 
terenul prezintă o evidentă înclinare pe direcţia V-E. Groapa a 
avut o formă probabil ovală, profilul tronconic. 

in cadrul complexului au fost descoperite fragmente 
ceramice atribuite perioadei romane, oase de mamifere şi 
cenuşă. 
G 1 34 - Complexul a fost descoperit in caroul E5. in acest spaţiu 
a fost observată o înclinare accentuată a terenului pe direcţia V
E şi una ceva mai l ină pe direcţia S-N. Groapa are o formă 
aprox. ovală, cu diametrul 1 ,  7x1 ,4 m, profilul cilindric. Adâncimea 
maximă măsurată este de -0,56 m. În cadrul complexului a fost 
descoperită o cantitate importantă de ceramică, alături de care 
menţionăm oase de mamifere şi cenuşă. Complexul poate fi 
atribuit perioadei romane. 

Aşa cum am amintit anterior, un al doilea obiectiv major al 
acestei campanii a fost continuarea cercetărilor de suprafată in 
cadrul microzonei lsaccea. În partea de SE a punctului Suhat au 
fost descoperite resturile unui schelet uman, asociate cu 
fragmente ceramice apa�inând perioadei romane. Trebuie 
menţionat că oasele au fost înregistrate in poziţie secundară, 
într-o groapă rezultată in urma acţiunii factorilor antropici şi de 
mediu. Fragmentele ceramice erau răspândite in jurul gropii, pe 
suprafaţa actuală a solului, pe o rază de de aprox. 1 0  m. 

Resume: 
Les fouilles de 2003 ont eu comme objectifs la suite des 

recherches dans les deux niveaux d'habitation (Boian - Giuleşti 
phase) identifies dans la surface S3 el le developpement du 
programme des recherches en surface dans la microzone 
d'lsaccea. 

122. 1saccea, jud. Tulcea [Noviodunum] 
Punct: Cetate 
Cod sit: 159696.05 
Colectiv: Victor-Henrich Baumann - responsabil ,  Aurel 
Stănică (ICEM Tulcea), Gh. Mănucu-Adameşteanu (MMB), 
Kris Lockyear (University College London), Adrian 
Popescu (Fitzwilliam Museum, Cambrige), Timothy Sly 
(University of Southampton), Luminiţa Bejenaru (UAIC 
laşi) , Cecilia Stoian , George Bilavschi ( IA laşi), Radu 
Laurenţiu (MA Mangalia). 

Săpăturile arheologice de la Noviodunum-lsaccea s-au 
desfăşurat in conformitate cu programul de cercetări arheologice 
elaborat de ICEM Tulcea şi aprobat de MCC la inceputul anului 
2004. Aceste cercetări au fost finanţate de Consiliul Judeţean 
Tulcea şi MCC şi s-au desfăşurat in perioada 19 iulie-24 
septembrie. in perioada 23 august-1 O septembrie s-a desfăşurat 
cercetarea colegilor britanici, care au finalizat proiectul NAP 
(Noviodunum Archaeological Project). 

În perioada 1 9  iulie-20 august cercetările arheologice au fost 
efectuate de către Aurel Stănică. La aceste cercetări au 
participat Cecilia Stoian şi George Bilavschi de la Institutul de 
Arheologie laşi şi Radu Laurenţiu de la Muzeul din Mangalia. in 
perioada 1 6  august-24 septembrie, cercetările arheologice s-au 
desfăşurat sub conducerea lui Victor H. Baumann,  asistat de 
Aurel Stănică, Cecilia Stoian şi Mariana Omeniuc. 

Aceste cercetări au vizat segmentul de SE al cetăţii şi zona 
răsăriteană a rezervaţiei şi s-au desfăşurat pe trei sectoare: 
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- Cetate - Turnul Mare (CT); 
- Cetate - Curtina A (CA); 
- Cariera de lut - necropola 

Sector: Cetate - Turnul Mare (CT) 
Victor Henrich Baumann 

in anul 2004 a continuat degajarea Turnului Mare al cetăţii. 
S-a urmărit, in principal, înlăturarea martorilor de pământ dintre 
secţiunile care adăpostesc pilonii centrali ,  mai bine păstraţi 
datorită utilizării lor de-a lungul intregii epoci romana-bizantine. 

Pilonii centrali sunt situaţi de o parte şi de cealaltă a intrării 
in turn. La V, martorul de pământ desparte secţiunile CTIX şi 
CTI I ,  la E, martorul de pământ se află intre CTI I I  şi CTVI. Acesta 
din urmă a fost păstrat pe 1 m lăţime şi la N, in punctul de 
întâlnire cu zidul bizantin ,  are aprox. 4 m înălţime. Dezafectarea 
s-a făcut pa�ial, numai in zona de S dintre CTI I I  şi CTVI, până la 
nivelul IV. 

in vecinătatea sudică a pilonului 3, sub podeaua nivelului I I I ,  
situată la adâncimea de 3 ,9 m faţă de cota maximă a zidului 
bizantin, a fost înlăturată dărâmătura care suprapunea nivelul IV, 
cu fragmente mari din scândurile şi bârnele de lemn provenite 
de la o platformă interioară a turnului, care unea probabil pilonul 
cu zidul de incintă şi care făcea parte din sistemul de organizare 
internă a turnului , in scopuri defensive. in această dărâmătură a 
fost găsit un fragment de sfoară vegetală înfăşurată pe o bucată 
de lemn. Resturile unei construcţii prăbuşite pe un strat subţire 
de grăunţe carbonizate au fost descoperite cu prilejul săpăturilor 
din anul 200 1 ,  ceea ce ne-a permis, la vremea respectivă, să 
afirmăm că avem de a face cu resturile unei magazii cu pereţi 
construiţi din paiantă, magazii sprijinite la N pe zidul de incintă. 

Pentru a verifica arheologic cele afirmate, dar şi in scopul 
curăţirii nivelului IV din CTVI, in spaţiul dintre pilonul central estic 
şi zidul de incintă, am pătruns in dărâmătura care acoperă acest 
nivel. Acest lucru ne-a permis să localizăm două din gropile de 
amenajare ale scheletului de lemn al magaziei răsăritene şi să 
lămurim existenţa unei denivelări masive întâlnite in CTIV, încă 
în cursul săpăturilor din 1 998. 

Astfel, se constată o amenajare spre N a spaţiului dintre 
pilonul central şi zidul de incintă, prin construirea pe nivelul IV a 
unei platforme din pământ galben purtat, groasă de aprox. 0,3--
0,4 m. Această platformă a servit ca podea magaziei răsăritene -
construcţie din pământ, cu grinzi la colţuri şi acoperiş cu ţigle şi 
olane, din interiorul căruia a fost recoltată, şi in acest an, o 
cantitate apreciabilă de grăunţe de cereale carbonizate, trimise 
pentru identificare, analiză şi studiu la Institutul de Arheologie 
laşi. 

Se poate afirma, in actualul stadiu al cercetărilor că, această 
magazie a fost distrusă prin incendiere şi dărâmare şi că nivelul 
I I I ,  reprezentând ultima fază de funcţionare a Turnului Mare, s-a 
constituit pe dărâmătura acestei magazii. Ceramica descoperită 
pe nivelul IV şi in dărâmătura acestuia apa�ine primei jumătăţi a 
sec. al VI-lea p. Chr, evidenţiind momentul ante quem al 
distrugerii acestuia (foarte probabil invazia kutrigurilor din 559 p. 
Chr). Se pare că din acest moment şi până la părăsirea cetăţii 
romana-bizantine, Turnul Mare îşi reia in totalitate rolul militar 
defensiv, deoarece in compoziţia stratu lui de dărâmături care 
acoperă nivelul I I I ,  ca şi pe acest nivel, nu au fost întâlnite resturi 
de folosinţă menajeră. 

in partea de V a intrării in turn, s-a procedat la desfiinţarea 
martorului de pământ dintre secţiunile CTIX şi CTI I ,  aprox. în 
zona centrală a turnului. Secţiunea CTIX a fost adâncită până la 
2,7 m, degajându-se partea superioară păstrată din structura de 
cărămidă a pilonului central vestic, din dreapta intrării. Martorul 
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de pământ, lat de aprox. 3 m, a fost săpat până la adâncimea de 
2,4 m, faţă de nivelul maxim al zidului bizantin , săpătura oprindu
se pe ultimul nivel de epocă medie bizantină din turn (notat de 
noi N. l ) .  

Pe acest nivel au fost surprinse in grund resturi de locuinţe 
de suprafaţă datate cu ceramică din prima jumătate a sec. al Xl
lea. 

Sub un strat de moloz nivelat, gros de 0,3--Q,4 m, provenit 
din prăbuşirea părţii superioare a pilonului central, a fost surprins 
in CTIX primul nivel de locuire din epoca medie bizantină (notat 
de noi Ni l ) .  

În acest nivel, in caroul 4, spre zidul de faţadă al turnului, 
distrus în acest loc de groapa unui bordei adâncit din NI, a fost 
surprins un cuptor de tip "pietrar" cu ceramică încadrată 
cronologic la Dinogeţia la sfârşitul sec. X şi inceputul sec. Xl . 1 

Pentru nivelul ! datarea este acoperită de moneda Vasile 11 -
Constantin VI I ,  descoperită in anul 2001 într-o locuinţă din CTVI, 
în nivelul de locuire care suprapunea la N zidul de incintă 
romana-bizantin. 

Acest aspect este perfect vizibil in capătul de N al secţiunii 
CTIX unde zidul bizantin nu calcă direct pe zidul de incintă 
romana-bizantin ci pe ultimul nivel de locuire în epoca bizantină 
a Turnului Mare. 

Întrucât zidul bizantin a fost amplasat într-un strat masiv de 
nivelare, realizat din pământ adus din aşezare cu numeroase 
resturi de cultură materială din · epoca romană timpurie, 
considerăm că această operă constructivă, care presupune efort 
şi timp, a avut loc intr-un moment de linişte de după invazia 
uzi lor. 

Pentru a face faţă atacurilor repetate ale pecenegilor şi 
uzilor, locuitorii de la Noviodunum au folosit in iţial valul de 
pământ ca mijloc eficace de apărare, apoi zidul de piatră. 

Sector: Cetate - Curtina A (CA) 
Victor Henrich Baumann, Aurel Stănică; Cecilia Stoian, 
George Bilavshi , Radu Laurenţiu 

În vara anului 2004 a fost deschis un nou sector. Acesta a 
vizat zona dintre Turnul Mare şi Turnul de Colţ, respectiv curtina 
şi a fost notat cu sigla CA (Curtina A). 

Au fost trasate trei secţiuni (CA 1 ,  CA2 şi CA3), orientate N
S, lungi de 24 m şi late de 3 m, cu martori intermediari de 1 m 
lăţime. Aceste secţiuni au căzut la N zidul de incintă şi au intrat 
în cetate. 

Săpăturile din acest sector au surprins mai multe ziduri, 
evidenţiind mai multe faze constructive. 

O primă fază este reprezentată de un zid din blocuri mari 
rectangulare din calcar cretacic, gros de 3 m şi aprox. paralel cu 
incinta romană târzie, zid situat la 3,4 m depărtare de acesta. 
Acest zid este suprapus de un turn cu frontul rontunjit (2,6 m 
grosime) in formă de potcoavă, care reprezintă o a doua fază 
constructivă. 

Latura vestică a turnului cu front circular a servit drept 
platformă pentru ridicarea unui zid (gros de aprox. 2 m) din pietre 
mici înecate in mortar de culoare gri şi placat la exterior de 
blochete mari. Zidul a fost adosat zidului de incintă din perioada 
romana-bizantină târzie şi reprezintă latura vestică a unui turn de 
formă rectangulară (faza I I I ) .  

Cea de-a patra fază constructivă este cea a incintei romana
bizantine (1 ,8 m grosime), placată cu mici blochete din calcar 
cenuşiu. Probabil în această fază apărătorii cetăţii au renunţat la 
turn (faza IV) . Pe baza ceramicii romane timpurii şi a mortarului 
din var cu nisip fin şi pietricele, prima fază aparţine epocii 
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romane timpurii (probabil sec. I I I ) ,  iar fazele 1 1 ,  I I I  şi IV aparţin 
epocii romana-bizantine. 
Considerăm ca fazele constructive şi situaţiile surprinse de 
cercetările arheologice la Curtina A trebuiesc urmările şi in 
sectorul TC, unde în anul 2004 nu s-au făcut săpături 
arheologice. 

Singurele complexe medievale au fost surprinse in CA 1 şi 
CA2., c.5-6, unde au fost cercetate două podele ale unor locuinţe 
de suprafaţă şi o groapă menajeră. Materialul descoperit poate fi 
data! în sec. XII I-XIV, pe baza ceramicii cu smalţ galben auriu, 
cu decor in retea şi cu reprezentări zoomorfe. 

În toate cele trei secţiuni a fost descoperit, in condiţii 
nestratigrafice, un material variat specific epocilor: modernă, 
contemporană, evului mediu, epocii romana-bizantine şi romane 
timpurii. 

Au fost recoltate următoarele materiale: bucăţi de fontă de la 
un recipient de mari dimensiuni, blacheuri de la bocanci militari, 
schije de obuz, o mare cantitate de cuie şi piroane, elemente 
componente de la arme cu cremene, bucăţi de tablă, cutii de 
conserve, un mare număr de cartuşe (md. 1 891 , 1 905, 1 906) 
etc. De asemenea, au mai fost descoperite două vetre şi o 
locuinţă de suprafaţă ce prezenta o podea din lut galben bine 
tasat (in care au fost descoperite cartuşe md. 1 905), un perete 
din chirpici, o sobă din cărămizi şi olane aşezate pe bare din 
metal. 

Pe lângă aceste materiale au mai fost descoperite 
bombarde turceşti, fragmente de ceramică otomană, ceramică 
medievală (smălţuită şi nesmălţuită), ceramică romană. 

Toate aceste obiecte şi materiale provin dintr-o zonă 
deranjată de un tranşeu, de amenajări cu caracter militar din 
perioada primului sau celui de al doilea război mondial. 

Sector: Cariera de lut - Necropola. 
Victor Henrich Baumann, Au rei Stănică, Cecilia Stoian 

În urma ploilor torenţiale din luna iulie, in zona Cariera de lut 
au fost scoase la iveală un număr de trei morminte. 
M19; lungime 1 m, lăţime 0,45 m. Mormânt de adult, deranjat, 
orientat V-E, culcat pe spate, cu braţul drept uşor indoit din cot şi 
aşezat pe oasele bazinului. 
M20; lungime 1 ,27 m, lăţime 0,4 m. Schelet de adult, orientat V
E, culcat pe spate, cu braţele depuse pe bazin. 
M21 ; lungime 1 ,48 m, lăţime 0,45 m. Schelet de adult, orientat 
V-E, culcat pe spate, cu braţul drept pe abdomen şi braţul stâng 
pe bazin. În zona picioarelor, scheletul a fost tăiat de o groapă 
menajeră, din care s-au recoltat fragmente ceramice romane şi 
fragmente ceramice din sec. X-XI .  

Mormintele fac parte d in necropola romana-bizantină a 
cetăţii Noviodunum şi pot fi datate in sec. V-VI . 
Planşa 19. 

Note: 
1 .  Dinogetia /, p. 1 35 - 1 36, fig. 76-77 - GriA. 

Resume: 
En 2004 la recherche archeologique de Noviodunum a ete 

realisee dans trois secteurs: 
- Secteur -Turnul Mare (CT) 
- Secteur - Curtina A (CA) 
- Secteur - Cariera de lut - necropole 

Le nouvel element de cette annee est represente par 
l'ouverture d'un nouvel secteur entre le Grand Tour et le Tour de 
coin, secteur appelle CA. 
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Dans ce secteur on a individualise quatre phases de 
construction: la premiere appartient a l'haute epoque romaine 
pendant que les autres aux IV-W s. ap. J.C. 

Dans le grand tour les fouilles archeologiques ont eu comme 
objectif la recherche de temoins stratigraphiques qui se trouve 
entre les sections situees a l'est et celles s�uent a I'Ouest. 

Dans la zone Cariera de lut on a fouille aussi trois tombes 
(M1 9, M20 et M23) d'epoque romaine-bizantine. 

The Noviodunum Archaeoloqical Project 
Kris Lockyear (University College London), Adrian 
Popescu (Fitzwilliam Museum Cambridge), Timothy Sly 
(Southampton University), Jane Sidell (English Heritage), 
Robin Symonds ( INRAP), Mark Tibble (Southampton 
University) 

The 2004 season of the Noviodunum Archaeological Project 
(NAP) was funded by the British Academy (SG: 38630) and ran 
for three weeks from 1 7th August to the 7th September 2004. 
The overall aim of the season was to enhance work from 
previous seasons prior to publication and to lay the ground work 
for the proposed second phase of the project. In detail this 
included: 
- continuation of the on-site pick-up survey aiming to join the two 
zones completed in 2003; 
- continuation of the resistivity survey, particularly towards the 
south of the site; 
- trials with magnetometry to assess ils potential on the site; 
- experiments with the "spoi" pick-up survey technique in off-site 
situations; 
- additional topographic survey; 
- completion of ali pottery processing and analysis including new 
material retrieved in 2004; 
- reconnaissance in the h interland to detine the edges of the 
proposed hinterland survey and assess the potential for 
environmental reconstruction .  

Ali these tasks were undertaken and completed. Pick-up 
survey 

Continuing from work undertaken in 2003, detailed pick-up 
survey was continued on site joining the two zones which were 
to the SE and SW of the site. About 5-0,83 m radius spoi 
samples were collected on a ten meter grid. 

It was found mosi efficient to use a total station to put in a 
framework of points and tapes to locale the intermediata spots. 
Observations were made regarding bias in the samples. The 
spot technique was also trialled in an off-site situation. The 
sample size remained the same, but the spacing was extended 
to 30 m. Two 1 20 m wide transects were walked, one across a 
field which was known to contain a Roman and prehistoric site, 
the second across a field thought net to contain a site. The ends 
of the transects were located using a hand-held GPS. It was 
found that the easiest way of laying out the transects was to use 
the total station to plot in the centre line, and tapes and an 
optical right angle to ploi in the outside transects. Approximately 
one kilometre a day can be walked in this way by a team of five. 
Initial informal observations indicated that the technique did 
indeed identify the existence of the sites. Ali the ceramics from 
both sets of pick-up survey were washed, marked, identified and 
catalogued. 
Topographic Survey 

Additional, but non-essential, topographic survey was 
undertaken on a limited scale due to the needs of the other 
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forms of survey for grid points. This consisted mainly of 
surveying "tops" and "toes" of topographic features originally 
surveyed in 2000 when a malfunction in the Total Station 
hindered the recording of survey cades. This additional data 
improves the creation of the contour model of the site. 
Geophysical survey 

Two RM1 5 Resistance meters were available and were set
up to undertake a twin probe survey with a 1 m probe separation 
for greater depth resolution. An area of 1 80x60 m was surveyed 
towards the southern edge of the s�e where pick-up survey had 
indicated a concentration of Roman period finds. The results 
were disappointing and seem to largely show the destruction of 
the upper levels of the site, probably by agricultura! work in the 
post war period. As a resul! of the lack of success in the first 
area, it was decided to retum to surveying the top of the fort in 
the hopes of being able to trace the l ine of the fortress walls. A 
further 8,400 m2 were surveyed in difficult terrain. The results 
show that the wall does net continue in a straight line along the 
SE facing side of the fortress, but contains an indentation or bay 
in front of the Turkish fortress, thus following the topography 
more closely than had been previously thought. The results of 
this area will be integrated with the surveys undertaken in 2002 
and 2003. Trial magnetometry with a Geoscan FM1 8  fluxgate 
magnetometer showed that the technique was less influenced by 
the high voltage overhead power cables than was feared. A 
sample area coinciding with the western end of the first 
resistivity survey failed to reveal any archaeologically meaningful 
features. It proved very difficult to "balance" the magnetometer 
on the top of the fortress and it was decided to abandon this in 
favour of completing the resistance survey. 
Reconnaissance 

Reconnaissance in the hinterland of the site was carried out 
during the first week by Drs Popescu and Sidell. The h interland 
area for the proposed second phase of the Project was defined 
and plotted using hand-held GPS, and sites with potential for 
future environmental work were identified. A Roman and 
Byzantine site was located near the shores of the Danube a 
kilometre to the west of the village of Parches. 

Publication and Future work the results of ali four survey 
seasons (2000, 2002-2004) including that funded by the British 
Academy will be published in the next volume of the Journal of 
Roman Archaeology. Further work will continue on the site and 
the hinterland in 2005. 

1 23. 1saiia, corn. Răducăneni, jud. laşi 
Punct: Balta Popii 
Cod sit: 98710.01 
Colectiv: Nicolae Ursulescu - responsabil; Adrian Felix 
Tencariu, Vicu Merlan, Raluca Kogălniceanu, Letiţia 
Chirilă, George Bodi (UAIC laşi - CISA), studenţii 
Loredana Solcan, Ioana Robu (UAIC laşi), Livia Tencariu ,  
Maria Gheorghiţă (UA laşi), Marius Cozma (UMK laşi) 

Cercetările arheologice de la lsaiia-Balta Popii (finanţate de 
Fundaţia "Cucuteni pentru Mileniul I I I") din perioada 1 4  iunie-31 
august 2004 au avut ca obiectiv continuarea cercetării in zona 
de NV a aşezări i ,  atât prin terminarea cercetării în casetele 
deschise anterior (îndeosebi in suprafaţa F), cât şi prin 
deschiderea a două noi suprafeţe, la SV şi, respectiv, NE de 
SVI: caseta G (între m.75 şi 88, cu o lăţime de 8 m): caseta H 
(între m.72 şi 88, cu o lăţime de 5 m). intre cele două casete şi 
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SVI s-a lăsat in iţial câte un martor de profil, cu lăţimea de un 
metru (martorii au fost săpaţi şi ei în final). in acest fel, a putut fi 
investigată zona dintre locuinţele nr. 1 -1 A  şi 8-8A, care 
furnizaseră anterior date şi vestigii importante, cercetându-se 
acum integral resturile marginale ale celor două locuinţe, precum 
şi utilizarea spaţiului dintre acestea; totodată, s-a verificat dacă 
apar şi alte morminte ale necropolei sarmatice, sesizată în anii 
anteriori. 

În caseta G (carourile 81 -83 f-h), într-o uşoară alveolare 
naturală a terenului, a fost descoperită o zonă amenajată în scop 
gospodăresc, constând dintr-o aglomerare de pietre (în cea mai 
mare parte provenind de la râşniţe sparte), precum şi câteva 
oase şi lutuieli sporadice. Sub această aglomerare s-a găsit un 
vas-ulcică întreg (cu o formă şi un decor neobişnui te pentru 
cultura Precucuteni) l ,  precum şi fragmente de la alte trei vase 
întregibile, ca şi o statuetă feminină fragmentară, de dimensiuni 
relativ mari. E posibil ca aceste materiale să fi fost concentrate 
într-o zonă restrânsă cu un anume scop, legat poate de un ritual 
de cult. De menţionat că la o distanţă de cea. 2 m spre N faţă de 
acest complex se găsea o piatră de mari dimensiuni (cea. 
0,58x0,38 m; grosime 0,2 m), care a putut servi unor scopuri 
gospodăreşti (n icovală ?). 

Delimitarea, în plan şi profile, a traseelor integrale ale 
şanţurilor de fundaţie a pereţilor locuinţelor 1 -1 A  şi 8-8A, astfel 
că s-au putut determina dimensiunile acestor locuinţe, precum şi 
o serie de detalii de construcţie, care vor fi prezentate într-un 
studiu aparte. 

Au fost delimitate noi complexe adâncite (gropi): în suprafaţa 
E, sub LBA, o groapă fără materiale (nr. 46); în suprafaţa F -
două (nr. 44-45); în suprafaţa G - cinci (nr. 2 1A, 48); în suprafaţa 
H - cinci (nr. 49, 53-56); în Şll - două (nr. 47 şi 57). Dintre 
acestea, groapa nr. 44 s-a dovedit a fi o locuinţă adâncită 
aparţinând culturii ceramicii liniare (L 1 0), care a fost tăiată, în 
cea mai mare parte, de şanţurile de fundaţie nord-estice ale 
locuin telor 8-8A, precum şi de groapa nr. 42. 

in 
'
caseta H a fost descoperită o construcţie precucuteniană, 

probabil cu rol de anexă gospodărească a L 1 .  Era orientată E-V, 
iar planul ei a putut fi exact reconstituit pe baza amprentelor de 
la stâlpii de susţinere a pereţilor. Avea formă uşor trapezoidală 
(lungimea = 3,5 m: lăţimea laturii estice = 2,25 m; lăţimea laturii 
vestice = 3,25 m). Pe mijloc era un şir de amprente de la stâlpii 
de susţinere ai acoperişului. 
Rezultate: 
- descoperirea a două noi morminte (nr. 1 7  şi 1 8) ,  dintre care 
unul (nr. 1 8) apa�ine necropolei sarmatice din sec. 11 p. Chr2, iar 
celălalt pare să apa�ină perioadei timpurii a bronzului (schelet 
chirci! pe stânga, orientat N-S; ofrandă de carne de la o oaie: v. 
studiul antropologie şi cel arheozoologic); 
- sesizarea unor materiale ceramice apa�inând unui aspect 
cultural de la începutul epocii bronzului , asemănător cu aspectul 
Bogdăneşti, care prezintă elemente post-Folteşti şi de influenţă 
Glina I I I  (fragment ceramic cu decor de gaură-buton). De aceste 
materiale s-ar putea lega şi două fragmente de topoare-ciocan 
naviforme, prelucrate din roci negre dure (diabaze), provenite din 
depozite răsăritene. Probabil că de acest orizont cultural se 
leagă şi mormântul cu schelet chirci!. 
- descoperirea (caseta G, carou 84 f), în strat, a unui ac de bronz 
îndoit (lungime = O, 1 2  m), cu secţiune circulară, cu cap 
bitronconic, decorat cu lini i circulare incizate pe cap şi pe gât, 
având analogii în mediul Ha A din Transilvania3• In 2000 s-a 
descoperit aici o locuinţă adâncită, cu material tipic pentru grupul 
cultural Corlăteni. Probabil că acestei locuiri îi apa�ine şi acul. 
- realizarea unor experimente legate de tehnologia ceramicii. 
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Planşa 20. 

Note: 
1 .N. Ursulescu, F.A. Tencariu, Carpica, 33, 2004, p. 41 -52. 
2.N. Ursulescu, R. Kogălniceanu, Cercetări Istorice, XXI (sub 
tipar). 
3.M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, 
Bucureşti, 1 977, p. 1 1 2, pl. 2 10/1 7-18 ;  p. 1 1 2-1 1 3, pl. 21 3/5. 

Resume 
Dans les fouilles archeologiques de lsaiia - Balta Popii (dep. 

de laşi) de 2004 (par la suite de celles de 1 996, 1 998, 2000-
2003) on a acheve l'investigation de quelques surfaces des 
annees anterieures (surtout E et F: v. CCA 2003 (2004), p. 422, 
pl . 32/1 ) et on a ouvert deux neuves surfaces (G et H). Ainsi, on 
a etabli le plan definitii des habitations precucuteniennes nos. 1 -
1 A et 8-8A (sur la base du trace des fosses de fondation) et on a 
fouillee une nouvelle habitation (no. 1 1 )  de forme trapezo'ldale, a 
râie d'annexe, dont le plan a ete etabli par les empreintes des 
piliers de paroi. Dans la surface G on a investigue une structure 
en pierre, parmi laquelle de divers materiaux precucuteniens ont 
ete trouves. De meme, on a explore les parties conservees 
d'une habitation enterree (no. 1 O), appartenant a la culture de la 
ceramique rubanee. De la necropole sarmatique, anterieurement 
saisie, une nouvelle tombe (no. 1 8) a ete trouvee, tandis qu'une 
autre tombe (no. 1 7) , a squelette accroupi, assis a gauche, 
depourvu de mobilier, semble appartenir au Bronze Ancien. De 
cette derniere periode on a issu, pour la premiere lois ici, 
quelques fragments ceramiques isoles, qui indiquent un horizon 
culturel post-Folteşti-Cernavoda 1 1 ,  avec des influences du type 
Glina; a cette periode appartiennent aussi deux haches 
marteaux, travailles de roches tres dures, d'origine orientale. On 
doit mentionner aussi la trouvaille d'une aiguille en bronze a tele 
biconique, caracteristique pour la periode Ha A, qui peut etre 
mise en liaison avec les materiaux ceramiques du type Corlăteni 
y trouves. 

Studiul antropologie al scheletelor din monmintele nr. 1 7  si 
1 8  de la Isai ia (2004) 
Georgeta Miu 

in săpăturile din 2004 la lsaiia au apărut două noi morminte, 
dintre care unul (nr. 1 8) a fost în mod cert atribuit necropolei 
sarmatice de aici, în timp ce al doilea (nr. 1 7) , lipsit de inventar şi 
cu o poziţie diferită de cea a mormintelor sarmatice obişnuite, 
prezintă incertitudini în privinţa datării, fiind posibil să aparţină, 
prin ritualul funerar constatat, bronzului timpuriu. lată datele 
antropologice, care au putut fi stabilite. 

Mormântul nr. 1 7  conţinea un schelet în poziţie chircită, ale 
cărui caracteristici, metrice şi morfologice, permit atribuirea lui 
unei femei mature (40-45 ani), de talie înaltă (1 ,617 m). 

Craniul, deşi incomplet (îi lipsesc regiunile bazală, temporală 
stângă şi jumătate din etajul superior al feţei), oferă date 
biomorfologice importante. Astfel, neurocraniul, de formă ovoidă 
în norma verticală şi de casă în cea occipitală, este foarte lung 
( 1 87 mm), foarte înalt ( 1 1 6  mm) şi de lărgime mijlocie ( 134 mm). 
Sub aspect conformativ, este accentuat dolicocran 
(hiperdolicocran - 71 ,65 u. i . ) ,  ortocran (62,03 - spre limita 
superioară a categoriei) şi acrocran (86,54) cu fruntea 
eurimetopă (77,41 u . i.) şi occipitalul larg (83,58). Relieful osos 
este, în general, şters (glabelar-gr.2; supraorbitar-gr.0-1 ; 
protuberanţa occipitală-gr.1 ). Faţa este lungă şi îngustă, fiind de 
tip hiperleptoprosop prin indicele facial total (99,91 ,  cu unele 
rezerve) şi respectiv mezen - prin cel facial superior (54,23 u. i . ) . 
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Orbitele sunt mezoconci (82,92 u. i . ) , iar nasul mezorin cu 
tendinţa spre camerinie (82,92). Bolta palatină, de adâncime 
mijlocie, are formă paraboloidă, apertura piriformă fiind de tip 
antropin .  Malarul este ingust, având o poziţie intermediară. 

Mandibula este gracilă (37,93), adâncă (75 mm) şi relativ 
îngustă (80 mm), cu mentonul butonat, gonioane şterse şi torus 
mandibular slab marcat. 

Scheletul postcranian prezintă un accentuat caracter de 
gracilitate; femurele sunt accentuat platimere (59,72 şi 60,0), 
lipsite de pilastru, cu impresiile musculare abia schiţate; tibiile 
sunt de tip euricnem (71 ,66 şi 71 ,89) şi sunt prevăzute cu faţete 
suplimentare ("faţete orientale") de articulare la astragal. 

Scheletul prezintă şi unele leziuni osoase la nivelul coloanei 
vertebrale; toate vertebrele au un aspect osteoporotic, iar cele 
lombare prezintă, pe marginea corpurilor vertebrale, excrescenţe 
osoase (exofite). 

Tipul antropologie: scheletul prezintă un amestec de 
caractere mediteranoide şi nordice, caractere ce definesc aşa
numitul tip mediteranido-nordic. 

Mormântul 1 8, a aparţinut, cu siguranţă, unei femei mature 
(40-45 ani), de talie înaltă (0, 1 61 m). 

Scheletul cefalic, deteriorat şi incomplet (mai ales in ceea ce 
priveşte segmentul cefalic) a putut fi restaurat, parţial, doar la 
nivelul neurocraniului, rezultând o calotă fără regiunile occipitală 
şi bazală. in aceste condiţi i ,  s-au putut preciza câteva date 
metrice: lungimea (doar la nivelul punctului lambda) şi lărgimea 
craniului ( 1 95 şi, respective, 1 53 mm) şi lărgimea minimă şi 
maximă a frunţii ( 107 şi 1 30 mm). Conformativ, este brahicran 
(80,52 u. i . ) dar, in condiţiile prezenţei occipitalului, ar fi putut fi şi 
mezocran, in acest caz indicele cranian putând fi de 77-78 u. i ; 
fruntea este eurimetopă şi ovală (69,93 u. i .  şi 82,30 u. i .). 
Occipitalul, conform cu lărgimea craniului, trebuie să fi fost larg şi 
probabil slab bombat. Relieful osos este, în general, atenuat 
(Gr1 ) . Malarul, fără conexiune anatomică, indică gracilitate. 

Scheletul postcranian cuprinde majoritatea oaselor lungi (mai 
mult sau mai puţin intregi), oasele bazinului (sub formă de 
fragmente), un număr de nouă vertebre (două lombare şi şapte 
dorsale), numeroase fragmente costale, carpiene şi 
metacarpiene, tarsiene, două astragale, un calcaneu, o patelă şi 
alte fragmente osoase. 

A fost posibilă calcularea taliei şi precizarea unor date 
metrice în cazul unor oase lungi. Astfel , s-a determinat caracterul 
euribrah al humerusului (80,95) asociat cu o bună dezvoltare a 
reliefului deltoidian, forma platimeră a femurului (80,64 şi 83,33) 
şi mezocnemă a libiei (66,66 şi 65,62). 

Tipul antropologie: caracteristicile neurocraniului, gracilitatea 
scheletului şi statura de tip inalt, pun in evidenţă elemente 
mediteranoide în amestec cu unele dinaroide (poate un tip 
dinaro-mediteranoid). 

Studiul resturilor animaliere din M 17  - lsaiia 
Sergiu Haimovici 

Mormântul aparţine probabil bronzului timpuriu. in mormânt, 
in afară de resturile scheletului uman, s-au găsit şi oase 
provenind de la un animal. Acestea aparţin aceluiaşi individ de 
Ovis aries (ovine): 
-tibie dreaptă, neepifizată, atât inferior cât şi superior, după care 
se consideră că ar fi vorba de un individ de sub doi ani, 
deoarece epifiza inferioară se alipeşte la diafiză prin osificarea 
discului de creştere cam la doi ani, iar pentru cea superioară 
abia la cea. 3,5 ani; cele două epifize s-au găsit alături de 
diafiză; 
-epifiza inferioară de tibie stângă a aceluiaşi individ; 
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-două astragale: cel drept şi cel stâng; 
-calcaneu drept cu tuberul neepifizat şi lipsă; alipirea acestuia la 
corpul osului se face cam la 2,5 ani; 
-os maleolar din dreapta; 
-osul cuneiformul mare din dreapta; 
-osul cuneiformul mic din dreapta. 

in concluzie, putem spune că a fost găsit, ca ofrandă, 
zeugopodul posterior drept, împreună cu o parte a bazipodului 
posterior drept, la care se adaugă o mică porţiune a 
respectivelor segmente din stânga. Aşadar, s-a depus în 
mormânt o gambă dreaptă şi o parte a unei gambe stângi a 
aceluiaşi individ, abia adult, aparţinând unui ovin de talie joasă. 
Se ştie că gamba nu mai prezintă prea multă musculatură în 
jurul osului ei, tibia. Se poate deci considera că ofranda s-a 
depus doar simbolic, în vederea îndeplinirii ritualului impus, 
respectiva porţiune anatomică neputând avea rolul de hrană 
necesară decedatei in cealaltă lume. 

Studiul materialului arheozoologic din campania 2004 de 
la lsaiia 
Sergiu Haimovici , Ioana Robu 

Campania din 2004 a fost destul de fructuoasă, fiind puse in 
evidenţă cea. 1 500 de resturi animaliere, dintre care am 
determinat 1 237. Cele mai multe aparţin mamiferelor; aceeaşi 
situaţie se constată şi la materialul osos nedeterminabil, pentru 
care, datorită fragmentării sale avansate, nu s-au putut stabili 
exact segmentul osos şi specia. 

Resturile faunistice determinate aparţin, pe de o parte, celor 
două tipuri de complexe: gropi (in număr de opt) şi locuinţe (in 
număr de trei), dar materialul cel mai numeros a fost descoperit 
în afara complexelor. Materialul a fost studiat mai întâi pe aceste 
formaţiuni , dar, constatând că nu există diferenţe esenţiale in 
privinţa frecvenţei pe grupe şi specii, le-am comasat într-un tot. 

După cum se vede, scoicile (valvele) de lamelibranhiate 
(Unio) reprezintă a treia parte din materialul determinat. Peştii 
teleosteeni sunt prezenţi, dar in cantitate foarte mică. in groapa 
21 A au fost descoperite patru corpuri de vertebre foarte 
voluminoase, provenite de la un individ mare, posibil de la un 
crap de mari dimensiuni sau poate de la un somn. Păsările au 
apărut doar sporadic. Mamiferele sunt cele mai frecvente, 
aproape două treimi, dar şi cele mai importante, considerând 
talia şi diversitatea lor. 

Mamiferele sunt reprezentate prin patru specii domestice: 
taurine; ovi-caprine (atât oaia, cât şi capra, ultima in cantitate 
mai mică), care sunt polivalente; porcine, care sunt 
monovalente; lipseşte câinele. Cornutele mari reprezintă peste 
50% din totalul fragmentelor şi peste o treime din indivizii de tip 
mamifere, cornutele mici şi porcinele fiind in cantitate mult mai 
mică. 

S-au găsit şi şapte specii sălbatice: iepurele, lupul, ursul 
(doar unu până la trei fragmente), dar şi patru artiodactile 
comestibile (mistreţul, cerbul, căpriorul, bourul), cerbul fiind cel 
mai frecvent, iar bourul reprezentat doar de un fragment. 

Aşadar, speciile sălbatice reprezintă IA din numărul de 
fragmente şi 113 din numărul de indivizi. Calul a fost reprezentat 
separat de cele două grupări, neştiind dacă era deja domestici! 
sau nu (este posibil să fi inceput domesticirea lui); au fost 
descoperite doar nouă fragmente, dar, fiind o specie de talie 
mare, nu-l putem socoti neglijabil. 

Pe baza acestor date, putem stabili unele concluzii. 
Locuitorii aşezării exploatau toate posibilităţile de a-şi 

procura hrana pe seama animalelor, iar cele domestice 
polivalente acopereau şi alte necesităţi. 
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Trei ocupaţii sunt bine circumscrise: 
- Culegerea moluştelor lamelibranhiate ( Unio) , care aveau la 
dispoziţie biotopul lor, malurile unor ape mari - Prutul şi Jijia; 
este evident că scoicile erau folosite pentru hrană, deoarece 
frecventa resturilor lor este mai mare în locuinţe şi mai ales în 
gropi d�cât în afara lor (de exemplu, în groapa 20 existau 1 1 2  
valve şi doar 20 de fragmente de specii diferite de mamifere). De 
asemenea, prin pisare, puteau constitui un degresant pentru 
ceramica realizată de locuitorii acestei aşezări. Totuşi, prin 
volumul lor insignifiant, nu puteau satisface decât 1 %  din 
necesarul de proteine. 
- Creşterea animalelor domestice, cu precădere specia cea mai 
mare ca talie - taurinele - acoperea peste 2/3 din necesităţile de 
proteine animale, dar acestea aveau şi alte utilităţi: producerea 
de lapte şi poate şi aceea de "motor" animal. Ovicaprinele, pe 
lângă puţină carne, furnizau lapte şi poate chiar un fel primitiv de 
lână. Porcinele sunt doar producătoare de carne şi grăsime şi, 
împreună cu cornutele mici, acopereau cel mult 1 0% din 
necesarul de carne. 
- Vânarea animalelor sălbatice reprezenta şi ea o ocupaţie destul 
de importantă, mai întâi prin artiodactilele. ce aduceau cam 25% 
din proteinele animale. . Prin vânătoare, dar şi prin sacrificarea speciilor domest1ce, 
se puneau la dispoziţia comunităţii materii prime cu importanţă 
economică sau rituală: coarne şi dinţi, osul ca atare, piei şi 
blană; unele produse moi, fiind putrescibile, nu au lăsat urme. 

Având în vedere prezenţa, dar şi frecvenţa unor specii 
sălbatice stenoece (de pădure) ca ursul, mistreţu l , cerbul, dar şi 
căpriorul şi chiar bourul, putem considera că în jurul sitului 
existau întinse zone împădurite, fie cu pădure de luncă, fie de 
stejărişuri şi cu alte specii, dând biocenoza de Ouercetum 
mixtum. Acoperământul forestier se ştie că este benefic sub 
diverse aspecte pentru mediu şi implicit pentru om; acesta avea 
la dispoziţie totodată şi lemnul ce acoperea varii necesităţi ale 
sale. 
Anexa 6. 

Buletin de analize mineralogice si petroqrafice 
Fragment de topor nr. 1 
ISAIIA-BP'04 (caseta G; caroul 87h; -0,75 m) 
Roca din care este confectionat acest topor este un diabaz de 
culoare neagră-cenuşie-ve�zuie cu textura masivă. În compoziţia 
mineralogică a rocii intră următoarele minerale: feldspaţi 
plagioclazi au aspect lung-prismatic, sunt idiomorfi în raport cu 
piroxenii, prezintă macle polisintetice, formează frecvente 
agregate radiare şi deţin procentul cel mai ridicat �in masa roc� i ; 
hornblenda apare în cantitate foarte redusă, ea fimd aproape 1n 
întregime transformată în clorit şi o varietate fibroasă d� _am�bo! 
(actinolit); piroxenii (augit, enstatit-augit) sunt clont1zaţ1 ŞI 
prezintă contururi neregulate; dintre mineralele opace apare 
magnetitul (FeJ04). Roca are o structură ofitică. 
Fragment de topor nr. 2 
ISAIIA-BP'04 (caseta H; caroul 76c; -0,3-0,4 m) 
Ca şi în cazul precedent, roca din care este conf�cţionat _acest 
topor este un diabaz de culoare neagră-cenuş1e-ver�U1e cu 
textura masivă. Compozitia mineralogică a rocu este 
asemănătoare cu cea din 

'
cazul anterior, cu deosebirea că 

feldspaţii plagioclazi sunt mai puţin dezvolt
_
aţi ş

_
i apa

_
r ��ntit�ţi 

reduse de olivină. Piroxenii apar în cantităţi ma1 man ŞI 1es 1n 
evidenţă pe microfotografiile realiz�te la microscopul ?olariz�nt: 
cu nicoli în cruce, prin culorile vii .  In lumina polanzata, cu mcoll 
paraleli, sunt incolori până la slab verzui. Hornblenda este, de 
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asemenea, transformată în clorit şi actinolit. Roca are o structură 
o fiti că. 

Prin studiul mineralogie şi petrografic realizat pe cele două 
fragmente de topor se poate trage concluzia că diabazul folosit 
la confectionarea lor provine din regiunile Nistru sau Caucaz. 
[Titus M�rariu, Marcel Răileanu, Centrul de Geochimie si 
Geotermometrie UAIC laşi] 

124. Istria, corn. Istria, jud. Constanţa [Histria] 
Cod sit: 62039.01 
Alexandru Suceveanu - responsabil (IAB) 

Sector: Zona sacră (Histria Tl 
Alexandru Avram (Le Mans), Monica Mărgineanu Cîrstoiu, 
lu lian Bîrzescu (IAB), Konrad Zimmermann (Rostock), 
Alexandra Ţîrlea, Alexandra Liţu (doctorand FIB) ,  Florina 
Panait-Bîrzescu (doctorand IAB), studentele Kristin 
Grunwald, Hendrikje SchOier, Doreen Triebe 
(Universitatea din Rostock) 

"Marea depresiune" 
Săpăturile efectuate aici aproape fără întrerupere începând 

cu anul 1 998 au reliefat o imensă groapă în stânca nativă 
(lungime maximă -14 m, lăţime maximă -7 m), (re)amenajată în 
prima jumătate a sec. al IV-lea şi umplută probabil la începutul 
sec. 1 a. Chr. (pentru săpăturile din acest punct, vezi rap. 1 998, 
2000-2003). 

În prima etapă s-a trecut la degajarea umpluturii gropii din 
coltul de SV, pentru a avea conturul stâncii în această zonă de 
la S de zidul 1 1/2001 . Umplutura se prezintă destul de omogen, 
fiind vorba în primul rând de un pământ brun-cenuşiu cu mici 
pietricele având o densitate medie şi fragmente cerami�e. Din

_
tr: 

acestea predomină fragmentele de amfore de epoca clas1ca 
târzie, cupe cu firnis negru incomplet păstrate şi fragmente de 
tigle. Nu s-au putut identifica straturi succesive de umplere. O 
foarte mică suprafaţă, către V, a rămas nederanjată, din cauza 
posibilităţii prăbuşirii atât a unui zid roman timpuriu cât şi a unui 
bloc din platforma templului Afroditei. 

Peretele sudic al stâncii, clar delimitat de cel estic, este 
abrupt şi are la mijloc o mică platformă, ce putea servi drept 
treaptă. Între peretele estic şi cel sudic există un mic scoc, pe 
unde se prelingea probabil apa. De altfel funcţia celor două 
ziduri din această imensă groapă trebuie să fi fost în legătură cu 
colectarea apelor pluviale, probabil că avem de a face cu o 
fântână sau un bazin de apă. 

în partea nord-estică a "marii depresiuni" a fost cercetat şi 
demontat monumentul U, aflat deasupra gropii. Acesta se 
prezintă sub forma a două rânduri de blocuri rectangu

_
lare de 

calcar suprapuse. Probabil că acestea făceau parte d1n baza 
unui monument ridicat la sfârşitul sec. al 1 1-lea - începutul sec. 1 
a. Chr. pe via sacra. Monumentul U se afla pa�ial pe umplut�ra 
gropii. O parte din blocuri păstrează urme de prelucrare, fimd 
refolosite de la alte monumente. După demontare, s-a obţmut 
conturul complet al stâncii şi în această zonă. Umplutura de sub 
monument continea în primul rând mici fragmente de şist 
amestecate cu �eramică fragmentară. 
La E de "marea depresiune" 

Cercetarea exhaustivă a zonei cuprinse de zidul de incintă 
roman târziu, absida basilicii, "marea depresiune" şi profilul 
P4/1 998 (strămutat între timp cu aprox. 1 ,5 m) a început încă din 
anul 2000. Reamintim că la S şi la N de acest areal au fost 
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descoperite mai multe baze de monumente, aliniate pe o posibilă 
via sacra. 

Într-o primă etapă a fost cercetată jumătatea vestică 
(suprafaţa 1/2004), aici săpătura s-a oprit anul trecut pe stratul de 
lut galben. Stratigrafia se prezintă in felul următor: un nivel relativ 
subţire de lut galben cu foarte puţin material arheologic. Acest 
strat a fost observat până acum pe o suprafaţă extinsă din zona 
sacră şi s-a găsit de regulă pe stratul de arsură 11 (.8urebista") 
de la mijlocul sec. 1 a. Chr. Interesant este faptul că in această 
secţiune arsura 11 nu a fost surprinsă; direct sub această lutuială 
se află un strat de pământ brun gri, foarte omogen, care după 
materialul arheologic cel mai târziu se datează foarte bine la 
sfârşitul sec. al VI-lea a. Chr. Grosimea acestui strat variază in 
funcţie de conformaţia stâncii. În sec�unea 1/2004 nu a fost 
descoperit nici un monument; cel de-al treilea nivel observat, 
direct pe stâncă (cea. 0,05 m. grosime), este greu de separat de 
nivelul anterior. Acest nivel a fost dezvelit complet spre sfârşitul 
campaniei împreună cu nivelul corespunzător din suprafaţa 
1 1/2004, despre care va fi vorba mai departe. 

Partea estică (suprafaţa 1 1/2004) a zonei descrise mai sus a 
fost degajată, incepându-se cu stratul vegetal, după care a fost 
demontat un rest de zid roman-bizantin inregistrat în campania 
de anul trecut. Un colţ din această suprafaţă a rămas nederanjat, 
pentru a nu pune în pericol absida basilicii. 

Încă de acum patru ani a fost semnalat în profilul P4/1 998, 
strămutat cu aprox. un metru spre S, un zid din spolii de aprox. 2 
m lungime şi 0,8 m înălţime. Zidul este tăiat de zidul de incintă 
roman târziu in partea estică. Din zidul ale cărui fundaţii taie 
stratul arhaic s-au ridicat 1 5  piese litice (vezi lista mai jos), unele 
deosebit de spectaculoase. Un terminus post quem pentru 
ridicarea acestui zid este dat de observaţiile stilistice la multe 
dintre spolii, respectiv perioada elenistică. Având in vedere că·n 
zona sacră au fost observate adesea două faze de construcţie 
cu spolii, una la sfârşitul sec. al 11-lea, cealaltă la sfârşitul sec. 1 
a. Chr.· începutul sec. 1 p. Chr., se poate lega construirea 
acestui zid de una din cele două faze, mai probabil de a doua. 

Stratigrafia prezentă in suprafaţa 11 este identică cu cea din 
suprafaţa 1/2004. Sub stratul vegetal a apărut o umplutură destul 
de consistentă (cea. 0,4·0,5 m), după care a urmat stratul de lut 
galben, stratul arhaic şi cel aflat direct pe stâncă. În umplutură, 
datată prin materialul ceramic in epoca romano·bizantină, a fost 
recuperat şi un fragment de geison cu placă cu mutuli din 
marmură, alături de numeroase fragmente ceramice şi obiecte 
de bronz, printre care şi o monedă. În stratul arhaic a fost 
recoltat un material ceramic destul de bogat, predominând 
ceramica est-grecească, alături de care mai apare ceramică 
atică şi corintică. Ultimul strat aflat direct pe stâncă, a fost 
dezvelit împreună in suprafeţele 1 şi 1 1/2004. Dintre descoperirile 
ceramice amintim fragmente dintr-o cană milesiană de stil 
Fikellura, având inscripţionat pe interiorul buzei un graffito -
ONUSW-, care fără îndoială făcea parte dintr-o dedicaţie către 
Dionysos. După curăţare, stânca prezintă o suprafaţă deloc 
netedă, dar care cel puţin intr-un loc are pe o lungime de câţiva 
metri un fel de şanţ cu o adâncime de cea. O, 1 ·0,2 m. Această 
şănţuire (amprenta unui zid?) are o orientare E-V; in partea 
estică pare tăiată de absida basilicii iar in cea vestică se 
intrerupe treptat inspre .marea depresiune". Şanţul a putut 
funcţiona numai în epoca arhaică, fiind umplut în a doua parte a 
sec. al VI-lea, aşa cum o arată descoperirile ceramice 
(fragmente de amfore milesiene cu buza înaltă şi subţire etc.). 
La S de templul Afroditei 

În campania din acest an au fost continuata săpăturile la S 
de templul Afroditei, in suprafaţa A5/85. Acestea fuseseră 
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abandonate in acest punct in anul 1 998. Reamintim că atunci 
ieşise la suprafaţă un pavaj al unei clădiri de epocă romană 
timpurie (vezi Raport 1 998), pavaj realizat în primul rând din 
fragmente de şist verde. 

Mai întâi s-a trecut la demontarea completă a pavajului. 
Dintre descoperirile deosebite amintim singura dală de marmură 
folosită pentru pavaj cu o inscripţie votivă. Este vorba de o 
dedicaţie a unei preotese a Artemidei Pythie către Leto (un 
studiu despre această inscrip�e este pregătit de Alexandru 
Avram). După demontare s-a trecut la o săpătură exhaustivă pe 
întreaga suprafaţă, până la o adâncime de cea. 0,2 m. La limita 
sudică a apărut un zid din spolii cu două faze de construcţie, 
datat la inceputul epocii romane. Din zid se remarcă in primul 
rând un fragment de arhitravă ionică cu fascii, de dimensiuni 
reduse. Celelalte blocuri sunt in general regulate, uneori 
recunoscându-se urmele de prelucrare. Sub pavaj a apărut o 
umplutură imensă, datată, mai ales cu ajutorul fragmentelor de 
kantharoi augusteici, in prima jumătate a sec. 1 p. Chr. În 
această umplutură au mai apărut pe lângă fragmentele de vase, 
ţigle, blocuri de calcar, un fragment dintr-o sculptură 
reprezentând un tânăr, 7 monede de bronz şi numeroase alte 
piese din bronz şi fier. 

Pentru a avea un control mai exact asupra săpăturilor am 
hotărât să executăm un sondaj in partea estică a suprafaţei 
A5/85. Sondajul 04 are o lungime de 7, 1 m şi o lăţime de 1 ,2 m, 
până la stâncă atinge o adâncime cuprinsă intre 0,6 şi 0,8 m. 
Stratigrafia se prezintă astfel: sub pavajul roman timpuriu apare 
o imensă groapă, care taie toate celelalte straturi şi merge pe o 
suprafaţă mare până la stâncă. Groapa se datează foarte bine in 
prima jumătate a sec. 1 p. Chr. cu ajutorul ceramicii, uneori 
intregibile. La extremităţile sudică şi nordică se observă sub 
umplutura pavajului un strat cu pământ negricios, datat in 
perioada arhaică. În partea sudică, sub acest strat arhaic apare 
un strat destul de consistent cu scoici şi cioburi rulate. Este 
vorba de fragmente de amfore de Klazomenai şi Mytilene din 
sec. VI. Tot in această parte, sporadic, direct pe stâncă, apar 
mici po�iuni cu nisip de plajă foarte fin . 

Sector X 
Catrinel Domăneanţu • responsabil sector (IAB); Adriana 
Speteanu, Alina Pascale (absolvente FIB) 

În campania din anul 2004 s-au reluat cercetările (intrerupta 
timp de patru ani) in sectorul numit convenţional X, care se află 
în partea de N a platoului de V al cetăţii. 

Ni se pare necesar să reamintim că amplasarea săpăturii in 
această parte a oraşului s-a făcut cu un dublu scop: valorificarea 
rezultatelor unor săpături mai vechi ,  respectiv a celor efectuate 
de Suiana Dimitriu în anii 1 966·1 968, care evidenţiază existenţa 
in zonă, in epoca elenistică, a unei construcţii de ·mari 
dimensiuni, ridicată pe fundaţii "olbiene" (temelii construite din 
rânduri alternative de lut şi pământ amestecat cu cenuşă) şi 
verificarea unei ipoteze mai vechi, formulată de prof. Dinu 
Adameşteanu in anul 1 939 (Acta Historica, 1, Roma, pp. 8-1 2) , 
potrivit căreia aici s-ar afla, încă din epoca arhaică, una din ariile 
sacre ale cetăţii .  

Pe parcursul a zece ani de săpătură s-au efectuat 23 de 
casete de 4 x 4 m, păstrându-se între ele profiluri stratigrafice. 
Ele au fost plasate la estul , vestul şi sudul vechii săpături a 
Suzanei Dimitriu, in incercarea de a dezvălui in suprafaţă 
temeliile olbiene existente în zonă şi a obţine planul construcţiilor 
pe care le sustineau. 

În cursul acestui an nu s-au mai deschis noi suprafeţe. Am 
incercat să ne concentrăm cercetarea pe cele existente. S-a 
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demontat profilul dintre vechea săpătură (SD) şi casetele U şi V, 
s-a trasat un profil stratigrafic spre V, s-a recurătat strada din 
casetele M, Z şi Y. 

' 

Toate aceste operaţii au avut drept scop delimitarea laturilor 
exterioare ale temeliilor olbiene ce apa�ineau edificiului sus
numit şi stabilirea raportului dintre acesta şi "pavajele" din 
pietricele, canal, "fântână", stradă. 
Rezultatele au fost următoarele: 

S-au surprins limitele exterioare ale principalei încăperi a 
marii construcţii identificată in anii 1 966-1 968, orientată (pe 
lungime) N-S (laturile interioare 6 x 3 m). Am spus principala 
încăpere, pentru că este posibil ca edificiul să se fi continuat 
spre E şi spre V. Trei, dintre cele patru fundaţii (cele de N, E şi 
V), au o lăţime de aprox. 3 m, limita exterioară a celei de S 
nefiind încă foarte clară. Ele păstrează urme de elevaţie pe 
latura de N (şir de dale mari de şist verde) şi pe cea de S (zid din 
blocuri mari de calcar). "Pavajele" din pietricele, pa�ial păstrate, 
care suprapun aceste temelii, pot fi interpretate actualmente ca 
paturi de aşteptare pentru zidăria care le suprapunea. 

Pe latura de V a construcţiei s-a descoperit inceputul unui 
zid de mari dimensiuni, alcătuit din pietre de talie. Din păcate 
intra in profilul de V, nou trasat, astfel ca nu ii cunoaştem 
grosimea. El este suprapus pa�ial de baza unui pilastru din care 
se păstreaza o singură piatră de calcar, aşezată tot pe o fundaţie 
de tip temelie olbiană. 

Canalul şi "fântâna" (identificată de noi ca fiind un bothros, v. 
raportul din 1 996) par să fie in directă legătură cu marea 
construcţie. Ele sunt despă�ite de un zid construit din pietre de 
calcar cretos, orientat E-V şi care pare să se închidă spre S, 
delimitând un spaţiu deschis in jurul numitului bothros. 

Materialul arheologic descoperit atât in săpăturile vechi 
(statuetă de marmură reprezentând-o pe Cybele, mai multe 
fragmente de figurine de teracotă apa�inând aceleiaşi divinităţi, 
bază cilindrică de marmură, decorată sus şi jos cu un tor), cât şi 
in cele noi (fragmente de statuete de teracotă, fragment dintr-un 
perirranterion de piatră, vas ce se găsea la intrarea sanctuarelor 
greceşti, conţinând apa lustrală, fragmente de boluri cu decor in 
relieD. împreună cu elementele constructive sus-men�onate ne 
determină să presupunem existenţa, in această zonă, a unei arii 
sacre dedicate unei divinităţi chtoniene, probabil Cybele. 

Sperăm ca cercetările viitoare să ne ofere şi alte argumente 
in favoarea acestei ipoteze. 

Sector: Basilica Pârvan 
Mircea Victor Angelescu - responsabil sector (MCC, IAB), 
Valentin Bottez (FIB, MNIR) ,  Mircea Dabâca (IAB), 
Mihaela Orzan (studentă Univ. Piteşti), Anca Timofan 
(MCDR Deva). 

În anul 2000 au fost reluate vechile săpături ale lui V. 
Pârvan 1 şi Marcelle Lambrino2 din zona basilicii paleo-creştine 
de lângă latura sudică a incintei romane târzii, noua cercetare 
având ca scop sistematizarea vechilor săpături şi a informaţiilor 
legate de principalele complexe arheologice identificate in 
sector: basilica paleo-creştină şi relaţia sa cu zidul de incintă; 
"săpătura Lambrino'' din interiorul basilicii (cuprinsă intr-o 
secţiune de mari dimensiuni numită S1 şi verificarea teoriei lui 
Marcelle Lambrino legată de posibila existenţă a unui edificiu de 
cult dedicat zeului Apollo letros suprapus de basilică. 

Cercetarea arheologică in perimetrul basilicii a evidenţiat o 
po�iune din zidul sudic al basilicii (sud-estul S1 ) precum şi 
amprenta acestuia in zidul de incintă. Un alt zid, care probabil că 
apa�ine unei faze anterioare a basilicii, a fost descoperit în sud-
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vestul S1 . Ca urmare a cercetării stratigrafice efectuate in acest 
perimetru, sub nivelul corespunzător construcţiei basilicii am 
identificat resturile a patru clădiri: Casa nr. 1 (in colţul nord
vestic al S 1 ,  datată in sec. IV- I I I  a. Chr.), Casa nr. 2 (in nordul 
S1 , nedatată), Casa nr. 3 (in S2, posibil de perioada arhaică) şi 
Casa nr. 4 (în estul S 1 ,  necercetată până în 2003, amenajată 
intr-un strat gros de lut galben). În centrul S1 , în stâncă, am 
descoperit un bothros deja cercetat. 

Săpăturile legate de zidul de incintă roman târziu au 
evidenţiat cu precizie traseul acestuia in dreptul basilicii şi la 
vest de aceasta. De asemenea, in sud-vestul S1 am descoperit 
o refacere târzie a zidului, lângă care apare o poartă. Spre vest 
a fost posibilă urmărirea succesiunii celor trei faze ale incintei 
romane târzii (A, 8 şi C) cât şi tehnica de construcţie a acestora. 
Am identificat un posibil turn al fazei A in punctul de flexiune al 
acesteia3. 

În campania din vara anului 2004, săpăturile din sectorul 
Basilica Pârvan s-au concentrat în zona basilicii palea-creştine, 
fi ind cercetată clădirea numită convenţional Casa nr. 4 şi una 
dintre gropile de la N de aceasta (apărute la adâncimea4 de 
aproximativ -2, 1 /-2, 1 5  m). 

Casa nr. 4 a fost identificată de săpăturile lui Marcelle 
Lambrino sau V. Pârvan. Clădirea se înfăţişează sub forma unei 
încăperi aproximativ pătrate, cu unghiurile de NV şi SE uşor 
obtuze; latura de sud (Z1 )  este orientată VSV-ENE, cea de vest 
(Z2) este orientată SSE-NNV, iar cea de N (Z3) VSV-ENE. 
Latura de E (Z4) nu a fost încă dezvelită. 

Lungimea zidurilor este variabilă (3,5 m la Z 1 ,  2,7 m la Z2 şi 
3,24 m la Z3), toate fiind late de 0,35 m. Din Z1 se păstrează 7-8 
asize în partea de vest şi 2-3 asize in partea de est (asizele sunt 
neregulate), din Z2 6-7 asize, din Z3 8-9 asize iar din Z4 (in 
acest stadiu al cercetării) 8-9 asize. Fundaţiile Z2, Z3 şi Z4 sunt 
aşezate pe un strat de lut galben sub care apare stânca nativă. 
Fundaţia Z1 este aşezată direct pe stâncă, ale cărei denivelări le 
urmează. Între pietrele celor patru ziduri se păstrează urme de 
lut galben. 

Au fost dezvelite ambele feţe ale lui Z1 (cea nordică fiind 
ingrijit lucrată, spre deosebire de cea sudică). in Z1 am 
identificat un posibil prag. Z2 se prelungeşte la sud de Z1 şi este 
tăiat de zidul de incintă. in partea de est a Z3 se aM o 
prelungire a acestuia către nord (lungime: aprox. 1 m), din care 
se păstrează 2-3 asize (prelungirea este formată de fapt dintr-un 
singur rând de pietre, nefiind un zid propriuzis, şi este ţesută cu 
Z3 - ceea ce arată că este contemporană Casei nr. 4). Z4 nu a 
fost decopertat, el fiind pa�ial vizibil doar in profilul estic al S1 . 

in centrul încăperii am descoperit o amenajare circulară -
fundaţie de pilon/coloană? - (diam. aprox. 0,80m), aşezată pe un 
strat de lut galben sub care apare stânca (-2,96 m). Susţinea un 
pilon sau coloană centrală (probabil de lemn), inmănuşat in 
orificiul din blocul paralelipipedic de deasupra fundaţiei. 

În jumătatea sudică a încăperii am constatat prezenţa unei 
dărâmături (fază anterioară a Casei nr. 4 sau a unei alte clădiri). 

Nu a fost identificat nici un nivel de călcare (pământul este 
negru, afânat, cu fragmente ceramice puţine şi amestecate), 
deci am concluzionat că zona a fost săpată anterior (fapt 
confirmat şi de situaţia înregistrată de profilul estic al S1 ) .  

Zidurile sunt construite în majoritate din pietre de şist verde 
nefasonate, legate cu pământ şi câteva pietre de calcar. Nu se 
poate observa nici o intervenţie asupra zidurilor (reparaţie) . 

Un alt complex cercetat în campania 2004 este groapa C, 
situată la N de Z3, lângă profilul nordic al S1 . În ea am identificat 
mai multe niveluri de umplutură, materialul descoperit 
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incadrându-se cronologic, într-o fază primară de analiză, in 
secolul VI a.Chr. (amforă de tip Lesbos roşu). 

Cele două complexe arheologice cercetate pot fi datate in 
epoca arhaică. in cazul gropii C materialul găsit in interior este 
relevant. Casa nr. 4 poate fi datată tot in perioada arhaică 
datorită adâncimii la care a fost construită şi a tehnicii 
constructive folosite. 

Descoperirile din campania 2004 indică necesitatea 
continuării cercetărilor în interiorul basilicii palea-creştine in anii 
viitori, prin extinderea săpăturilor la est şi nord de S 1 ,  pentru a 
putea decoperta in intregime Casa nr. 4 şi a investiga legătura 
stratigrafică cu nivelul de amenajare a gropilor mai sus 
menţionat. 
Planşa 21 . 

Note: 
1 .  V. Pârvan, Histria VII, AARMSI, I I I , 1 923-1 924, 2. 
2. Marcelle Lambrino, Les Vases archaiques d'Histria, Bucureşti 
1 938. 
3. Pentru mai multe amănunte vezi rapoartele pentru situl Istria, 
sectorul Basilica Pârvan din CCA 200 1 ,  p. 1 1 4; CCA 2002, p. 
1 64-1 65, CCA 2003, p. 1 61 -1 62; CCA 2004, p. 1 58-1 59. 
4. Toate adâncimile au fost luate in raport cu bema basilicii 
palea-creştine, a cărei înălţime faţă de nivelul mării este 
cunoscută datorită măsurătorilor topografice. 

Abstract: 
During the 2004 campaign the team has excavated part of 

an archaic building that was named Casa nr. 4 (Dwelling no. 4) , 
and a pit North of this building. 

The pit North of Dwelling no. 4 contained archaic pottery (red 
Lesbos amphorae). In Dwelling no. 4 no treading level could be 
identified (it was previously excavated) , but it was established 
that the building was constructed in the yellow clay level, and in 
the center of the room we d iscovered the foundation for a central 
pillar. The depth at which it was built, the construction technique 
as well as the tact that it lies at the same level with the archaic 
pit suggests that Dwelling no. 4 should be dated to the archaic 
period. 

Sector: Basilica cu criptă (zisă "Fiorescu") 
I rina Achim - responsabil sector (IAB), I rina Băldescu; 
studenţi: Ioana Ardeleanu, Nicolae Mogage (Univ. 
Bucureşti - Facultatea de Limbi clasice), Monica Bâră, 
Andreea Bălan (FIB) 

În campania 2004, săpăturile in cadrul obiectivului care face 
obiectul acestui raport s-au desfăşurat in cursul lunii iulie cu un 
efectiv de şapte muncitori şi doi studenţi, cu participarea 
arhitectei Irina Băldescu . Cercetările s-au concentrat in zona de 
la N de basilica paleocreştină, la E de S2, secţiunea magistrală 
N-S, cu scopul de a verifica structurile arhitectonice identificate 
in campania 2003 in zona denumită convenţional « podium » .  
Am procedat la  trasarea a trei casete (A 1 ,  81 , C1 ) ,  in egale ca 
dimensiuni, cu martori de 1 m; această alegere a fost dictată de 
configuraţia terenului , precum şi de traseul secţiunii magistrale 
S2. 

Cercetarea basilicii propriu-zise a fost sistată in campania 
2004 din cauza forţei de muncă reduse. Profităm de această 
ocazie pentru a semnala însă o distrugere intenţionată, 
provocată in toamna anului 2004 de către persoane a căror 
identitate nu a putut fi stabilită, a criptei basilicii. Ca urmare a 
acestei regretabile intervenţii, toate cele patru laturi ale criptei au 
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suferit distrugeri ireversibile, care au afectat zidăria şi care au 
condus practic la dispariţia aproape completă a peretelui său 
estic. 
Sectiunea S2 

În acest tronson al şanţului magistral N-S săpăturile s-au 
concentrat in zona carourilor 1 2-13, imediat la N de zidul N al 
podiumului. Decaparea masivă ocazională probabil de săpături 
arheologice a căror dată şi autor ne rămân necunoscute, 
diferenţa foarte mare de inăl�me dintre profilul E şi cel V al 
secţiunii au impus epuizarea săpăturii şi demontarea profilului E 
care ameninta să se prăbuşească. in campania precedentă 
adâncimea rn'aximă atinsă nu depăşea 0,95 m. in cursul acestei 
campanii adâncimea maximă este de cea. 1 , 1 m (la limita dintre 
carourile 1 1 -1 2) , adâncime la care apare stânca nativă. Aceasta 
a suferit o nivelare foarte atentă, aproape la orizontală. 

Succesiunea stratigrafică este relativ simplă: 
- stratul vegetal modem (până la cea. -0, 1 4  -0, 1 6  m); 
- şanţ de intervenţie al unei săpături arheolgice neidentificata 
(până la -0,75 m), care a deranjat intreaga stratigrafie şi care 
pare să se fi oprit pe un 
- strat de umplutură cu pământ galben, cu pete de cenuşă 
(ajunge până la cea. -1 m, având o grosime variabilă, intre 0,2-
0,4 m). Deasupra stâncii ,  intre -1 m şi 1 , 1 - 1 , 1 2  m se găseşte o 
lentilă de pământ galben curat din care nu au mai fost recoltate 
materiale arheologice. 

Au fost recuperate foarte puţine materiale arheologice, 
provenind din pământul îndepărtat la curăţarea profilelor, 
precum şi din săpătura propriu-zisă. 
Caseta A1 

Este situată la limita de N a săpăturii, imediat la S de zidul N 
al peribolosului. Dimensiunile sale sunt de 3,30 m pentru laturile 
N, S şi E şi de 2,38 m pentru latura vestică. Pentru a facilita 
inregistrarea materialului arheologic recoltat am optat pentru o 
împărţire in patru carouri: A 1 ,  A2 (in jumătatea nordică a 
casetei; 81 , 82 in jumătatea sudică). Săpătura nu a fost 
terminată şi va fi continuată in campania 2005. 

În perimetrul casetei A1 nu a fost identificată până in prezent 
nici o structură arhitectonică din zidărie. Succesiunea 
stratigrafică este următoarea: 
- strat vegetal care ajunge până la aprox. -0,1 8 m; 
- strat de culoare galben-cenuşie, amestecat cu scoică măruntă, 
pietricele şi fragmente ceramice, până la -o,58 m; in partea sa 
inferioară, in zona caroului A2 este vizibilă o lentilă fină de 
cenuşă; ar putea fi vorba despre un nivel corespunzător 
momentului de funcţionare al unei locuinţe cu pereţi din lut (unul 
dintre aceştia este pus în evidenţă in caroul 82; dimensiuni: 0,48 
x 0,24 m; acestui perete îi corespunde, de asemenea, in caroul 
82 un nivel de călcare, probabil interior, constituit dintr-o lutuială 
cu pământ galben, cu grosime de 0, 1 -0 , 12 m de pe care a fost 
recoltată o monedă de bronz); 
- strat de culoare roşiatică, de consistenţă moale, prăfos, care 
ajunge la adâncimea de cea. -0,82 m (structură de chirpic arsă 
la roşu, care ar putea corespunde unui alt perete din lut -
compartimentare interioară ? cu dimensiuni de O, 1 8  x 0,24 m, 
vizibilă şi in grund; 
- lentilă de arsură şi cenuşă, mai consistentă in zona caroului 
82, unde atinge o grosime de 0,1 m; pare să fie vorba despre o 
structură de lemn distrusă prin incendiere; 
- strat de culoare brun-cenuşie, amestecat cu scoici mărunte şi 
fragmente ceramice; corespunde unei zone de nivelare; 
săpătura a fost oprită la cea. - 1 , 1  m in acest nivel şi urmează să 
fie epuizată in campania următoare. 
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Materiale arheologice recoltate: 20 de pungi de ceramică 
(foarte amestecată, in mare parte fragmente de epocă romană, 
ceramică grecească arhaică, cu firnis negru, cioburi rulate 
provenind dintr-un strat de nivelare, ceramică elenistică); două 
monede de bronz (una dintre acestea fiind descoperită la 
trasare); câteva fragmente de oase de animale (provenind dintr
o zonă de nivelare cu scoici, din caroul A1 ) ; chirpic ars (din 
caroul 82); două vărfuri de săgeată din bronz (din caroul 81 , in 
strat de n ivelare cu scoici şi pământ galben). 
Caseta 81 

Este amplasată la S de caseta A 1 ,  despărţită de aceasta 
printr-un martor de 1 m. Dimensiunile sunt de 3,8 m pentru 
laturile E şi V, de 4,2 m pentru latura N şi de 5,3 m pentru latura 
S. Ca şi caseta A1 a fost împărţită in patru carouri, numerotate 
A 1 ,  A2 pentru jumătatea nordică a secţiun ii şi 81 , 82 pentru 
jumătatea sudică. in cazul acestei secţiuni săpătura a fo�t 
epuizată în carourile A1 -A2 şi a fost oprită pe stânca nativă. In 
carourile 81 -82 săpătura va fi continuată in campania viitoare. 

Adâncimea maximă atinsă ·este de -1 , 1 2  m lângă profilul V 
(demontat in 20.07.04) şi de cea. -1 ,38 m la profilul E. 

Au fost identificate mai multe structuri arhitectonice: un zid 
cu traseu E-V (Z1 ,  lung de cea. 4,75 m şi lat de cea. 0,6-0,7 m, 
conservat pe o înălţime de 0,7 m, construit din blochete de 
calcar şi şist de provenienţă locală), care se inchide cu un alt zid 
(Z2, lung de 4,75 m şi lat de 0,6-0,7 m, construit din piatră 
nefasonată, calcar şi şist verde, legat cu pământ; este aşezat 
peste lutuială cu pământ galben) cu traseu N-S, ce traversează 
atât 82, cât şi caseta C1 . La N de Z1 , in caroul A 1 imediat sub 
stratul vegetal a fost identificată o zonă de dărâmătură (0,82 x 
1 ,2 m). La limita dintre carouri le 81 şi 82, la 0,38 m spre S faţă 
de Z1 a fost identificată o râşniţă amenajată dintr-un fund de 
chiup refolosi! (diamentru: 0,69 m), care utiliza ca element mobil 
un fragment de fus de coloană cu diametru! de 0,35 m (acesta 
prezintă orificiu de montare cu canal de scurgere); râşniţa se află 
la -0, 17  m adâncime pe o podea din lut galben. 

Succesiunea stratigrafică este următoarea: 
- strat vegetal cu o grosime de cea. O, 1 5  m; 
- strat de pământ cenuşiu-gălbui, de umplutură care ajunge până 
la -Q,45 -0.6 m; 
- în zona caroului A2 apare o podea subţire de lut galben aflată 
probabil în relaţie cu presupusa încăpere din caroul 82 al casetei 
A 1 ;  coboară până la -0,68 m; 
- în zona caroului A 1 ,  parţial în caroul A2 apare până la 
adâncimea de -0,62 m un strat de culoare roşiatică, consistenţă 
moale, prăfos, care ca şi în cazul casetei A1 ar putea fi un perete 
de chirpic ars la roşu; 
- strat brun-cenuşiu ce conţinea o mare cantitate de material 
ceramic foarte amestecat, cu scoici şi cioburi rulate, specific 
zonelor de nivelare a stâncii; ajunge până la -1 , 1  m in colţul de 
NE al casetei; 
- şanţ de implantare sau de demantelare a unei structuri 
arhitectonice, documentat in extremitatea vestică a profilului N, 
deci in colţul NV al carou lui A 1 ;  are o lărgime de aprox. 0,6 m şi 
ajunge până la adâncimea -1 ,24 m; a fost umplut cu pământ 
galben-cenuşiu şi piatră măruntă. 

Profilul V al secţiunii a fost demontat în cursul acestei 
campanii şi a condus la identificarea unui şanţ săpat in stâncă, 
folosit probabil pentru a mări stabilitatea fundaţiei unui zid care 
nu mai exista. Ipoteza noastră se verifică, cu atât mai mult cu cât 
acelaşi tip de şanţ de implantare a fundaţiei a fost identificat şi 
pe tronsonul din S2 al zidului N al podiumului. La demontarea 
profilului a fost descoperit un bloc de mari dimensiuni, orientat N
S, aflat la extremitatea orientală a zidului septentrional al 
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podiumului, «en saillie>> in raport cu acesta şi purtând urme de 
montare (indiciu că ar putea fi vorba despre o piesă refolosită la 
construcţia acestui zid). 

În zona carourilor 81 şi 82 săpătura a fost sistată până la o 
viitoare campanie pe un nivel de dărâmătură aflat la cea. -0,87 
m adâncime. 

Materiale arheologice: a fost recoltată o mare cantitate de 
ceramică, foarte amestecată (ceramică grecească cu firnis 
negru, cu figuri roşii, fragmente rulate, ceramică elenistică de uz 
comun, un fragment ceramic autohton, un fragment de opaiţ 
grecesc, ceramică romană timpurie şi târzie, fragmente de 
amfore, ceramică romană cu firnis); cinci monede de bronz 
(concentrate mai mult în zona carourilor A 1 -A2); d iverse obiecte 
de bronz (vârfuri de săgeată, o fibulă fragmentară); câteva 
obiecte de fier (piron, cui); fragmente de oase animale; un obiect 
de sticlă fragmentar (in caroul 82); bucăţi de tencuială; un bol 
grecesc cu firnis negru, fragmentar. 
Caseta C1 

Se află la S de caseta 81 , despărţită de aceasta printr-un 
martor de 1 m. Dimensiunile sale sunt de 5,40 m pentru laturile 
N şi S, de 2 ,1 m pentru cea estică şi de 2,2 m pentru cea 
vestică. Spre deosebire de celelalte două casete aceasta a fost 
împărţită in două carouri, A (la V) şi 8 (la E). Săpătura nu a fost 
terminată şi urmează să continue in campaniile viitoare. 

Au fost scoase la lumină mai multe trasee de zid: Z2 (a cărui 
extremitate nordică se găseşte in caseta 82), aflat in caroul A. 
La E de Z2, in caroul 8 se află alte trei structuri arhitectonice: o 
platformă din piatră măruntă de calcar şi şist, precum şi 
materiale de construcţie (lungime de 1 ,7 m; lărgime variabilă 
intre 0,65 m la E şi 0,24 m la V), parţial dezvelită; era aşezată pe 
un pat din mortar de var, amestecat cu pământ galben şi era 
acoperită de o lentilă de lutuială; Z3: la N de platformă, perfect 
aliniat acesteia, orientat aprox. E-V (dimensiuni: lungime de 
1 ,67-1 ,7 m; lăţimea variază intre 0,43-0,48 m şi s-a conservat 
numai pe o înălţime de cea. 0,22 m); este realizat din piatră 
nefasonată, calcar şi şist verde de provenienţă locală; 
extremitatea sa occidentală suprapune uşor un alt zid, Z4, aflat 
la N de Z3; ultima structură de zidărie este constituită de Z4: la 
N de Z3, capătul său oriental se pierde în profilul N al casetei; 
are o lungime de cea. 2,88 m şi lăţime de 0,45 m; ca şi 
precedentele este construit din piatră nefasonată, şist verde şi 
calcar, legate cu pământ; stă pe o lutuială consistentă cu 
pământ galben. 

În profilul N, zona caroului 8 poate fi observat un bloc de 
calcar fasonat, probabil refolosi!, care pare să fi fost folosit pe 
post de prag (dimensiunile părţii vizibile: 0,68 x 0,35 m); 
menţionăm că respectă alinierea lui Z3 şi a platformei, iar 
extremitatea sa estică este aproape tangentă cu Z4. 

in caroul A, la E de Z2, lipit de acesta se găseşte un bloc 
fasonat de calcar cochilifer (dimensiuni: 0,5 x 0,42 x 0,34 m), 
care stă de asemenea pe lutuială cu pământ galben. La V de Z2 
au fost reparate urmele unui canal (practic numai peretele său 
vestic), construit din calcar aşezat pe cani. S-a conservat pe o 
lungime de 0,9 m. in colţul sud-vestic al casetei am putut 
constată existenţa unui rest de pavaj din dale de calcar 
(dimensiuni ale părţii vizibile ale dalei: 0,66 x O, 1 8  m), care a fost 
reperat şi pe podium. 

Succesiunea stratigrafică este urmatoarea: 
- strat vegetal ce ajunge până la -o, 1 m; 
- strat cenuşiu-gălbui, consistenţă dură, până la -0,5 m, bogat în 
material ceramic; 
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- lutuială cu pământ galben care acoperă platforma de piatră; 
ajunge până la adâncimea de 0,56-0,66 m; la limita sa inferioară, 
la est de platformă apar urme fine de chirpic ars; 
- strat de nivelare cu pământ de culoare brună, cu multă scoică 
măruntă, bogat in ceramică, de duritate mare; atinge adâncimea 
de 0,8 m; 
- n ivelare cu mortar de var, amestecat cu pământ galben care 
Jntră şi sub platformă (se situează la vest de aceasta ); coboară 
până la -o,aa m. 

. �dâncimea maximă atinsă in. această secţiune este de -1 ,46 
în in zona de la V de Z2. · .• 

Materiale arheologice: fragmente ceramice amestecate, 
printre care o pondere importantă o deţine ceramica romană; a 
fost identificat un vas ceramic autohton, fragmentar; vase 
romane cu pereţi subţiri (reintregibile); material tegular, precum 
şi ceramică grecească şi elenistică; patru monede de bronz, 
toate identificate in carou! 8, la diferite adâncimi; obiecte de ·· 
bronz (verigă şi cui, vârf de săgeată, o aplică); obiecte de fier 
(cuie şi piroane); fragmente de oase animale; trei fragmente de 
obiecte de sticlă, prţ:!q.�m' şi mortar in extremitatefl sudică a Jur · 
Z2 (acest zid a fost descris la prezentarea casetei 82). 

Zona cercetaţă an�l acesta a contribuit doar in mică măsură 
la elucidarea problematicii construcţiilor denurJ!it� peribolos şi 
podium. Până la analiza materialelor arheologice· recoltate in 
campani� 2004 este greu de făcut o incadrare cronologică · a 
obie-ctivelor identificate. 

:se impun_e o .. �oui;l _modifieare a strategiei de săpătură, cu 
abordarea zon�i aflate la V de S2, in spaţiul de la N de basilică. 
Această nouă extindere a cercetării, cu casete pandant acelora 
prezentate aici va avea rolul ·  să scoată la lumiflă jum'ătatea . 
vestică a zidului de N al podiumului, pe toată înălţimea sa şi să 
servească la identificarea sau nu a elementelor constructive 
aflate în relaţie directă cu acesta. Până la noi cercetări structura 
denumită podium pare să fie un edificiu mult mai . probabil 
orientat N-S, cu trepte de acces pe latura de N; este posibil ca 
pavajul din nava laterală N a basilicii să fi apa�inut acestei 
clădiri. Din observaţiile de teren suplimentare este cert că zidul V 
al podiumului continua spre S, iar zidul vestic al peribolosului se 
opreşte mult mai la N de zidul basilicii. in acest spaţiu de cea. 2 
m lungime au mai fost puse in evidenţă un prag montat în mortar 
de var, precum şi o canalizare orientată E-V. Toate aceste 
elemente arhitectonice vor face obiectul cercetărilor viitoare. 

Sector: Extra muros - Poarta Mare-Turnul Mare 
Paul Damian - responsabil, Adela Bâltâc, Ion uţ Bocan 
(MNIR) ,  studenţi FIB 

Din anul 2000 a fost demarată cercetarea zonei din exteriorul 
incintei cetătii târzii, situată intre Poarta Mare şi Turnul Mare, din 
dorinţa de � face o serie de observaţii asupra locuirii ro[llane 
timpurii, eventual a celei elenistice, dar şi de a pune in valoare 
din punct de vedere turistic o porţiune din perimetrul central al 
aşezării histriene. Zona a suferit numeroase intervenţii atât post 
construirii zidului de incintă (238 p. Chr), cât şi mai ales din 19 14  
încoace, odată' cu începerea săpăturilor de  l a  H istria 1 •  
Cercetările din campaniile 2000-2003 au  pus î n  valoare trei 
edificii şi mai multe complexe, majoritatea databile anterior 
anului 238 p. Chr.2 

· 

. Din motive jndependente de voinţa noastră campania din 
�cest an a impus abordarea unei zone limitate din- suprafaţa 
sedotttlut· ş·l anume cea a casetelor -A1-2, A1-3, 81-2, C1-2 
trasate în anii anteriorj3, acolo unde situaţia a permis eliminarea 
martorilor stratigrafici dintre anumite casete4• Obiectivele acestei 
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campanii au fost cercetarea unor complexe conturata in anii 
anteriori5, respectiv anumite aspecte legate de edificiul nr. 1 ,  
precum şi elucidarea unor probleme de ordin stratigrafic. 

Edificiul nr. 1 .  - denumire dată unui edificiu de mari 
dimensiuni, suprapus de zidul incintei târzii. Acesta era cunoscut 
pa�ial din cercetările efectuate in cetate intre anii 1 949-1953, 
fiind denumit "edificiul roman construit in manieră greacă"s. in 
cercetările anterioare întreprinse de noi în zona extramurană, au 
fost surprinse cel pu�n două încăperi ale acestui edificiu7, fiindu
ne foarte greu să spunem, in stadiul actual al cercetării , care 
sunt relaţiile acestora cu cele cercetate în cetate. Până în 

__ . momentul de faţă doar limita de S a edfficiului (denumit 
convenţional de noi Z1 38), prezintă aceleaşi caracteristici 
constructive cu zidurile cercetate in cetate. Astfel, Z13 este 
aşezat lângă bordura străzii de tradi�e elenistică (Cpl 2) şi este 
construit din blocuri de mari dimensiuni. Un zid construit în 
aceeaşi manieră (Z1 09) a fost descoperit la aprox. 6,55 m N de 

• Z1 3. Menţionăm că până in momentul de faţă in cele două 
încăperi au fost surprinse mai multe momente cronologice1o, 
datate de noi din perioada elenistică (nivelul G8) până la sfârşitul 
sec. I J 'p. Chr (nivelul l 8). 1 1 

Cercetările din acest an s-au concentrat in zona dintre zidul 
· ·  de incintă,. turnul, respectiv .bastionul, din dreapta12 Po�ii Mari 

(cas.etele.-A13 şi A1...:.3) pentru a surprinde elemente care să ne 
-sugbreze eventuale limite ale edificiului spre N şi V. Cercetările 
anterioare a:u pus in evidenţă in acest perimetru mai multe 
zidun14 care, ca tehnică constructivă, se diferenţiază de cea a 

· zidurilor Z10 şi Z1 3, deci şi de cele din cetate, dar se aseamănă 
cu zidurile. care delimitează încăperile cercetate de noi (şisturi şi 
calcare,.Jegate cu mortar fi� de foarte bună calitate). Z3 şi Z6, 
desemnate de noi iniţial ' ca �ind limitele de N şi V15, pot fi 
considerate ca limite ale edificiului eventual doar în faza a treia, 

· şi posibil u lterior acesteia (FJi·vetlJI IC}, când edificiul îşi schimbă 
planimetria. Mai mult decât atât întreaga amenajare a edificiului 
în această perioadă pare a se adapta unei alte orientări definite 
de o nouă tramă stradală, 1s ce dezafectează pe cea de tradiţie 
elenistică. Această ipoteză pare a fi susţinută şi de prezenţa 
unor porţiuni din traseele altor ziduri, construite in aceeaşi 
manieră cercetate în caseta -A, suprapuse sau dezafectate de 
incinta târzie, denumite convenţional Z1 (orientat E-V, 
dimensiuni surprinse lungime = 6,22 m, lăţime = 0,64 m, înălţime 
maximă = 0,48 m), Z2 (orientat N-S, dimensiuni surprinse 
lungime = 2,62 m, lăţime = 0,62 m, înălţime maximă = 0,29 m) şi 
Z29 (orientat N-S, dimensiuni surprinse lungime = 0,46 m, 
lăţime = 0,56 m, înălţime = 0,44 m) sau de existenţa unui alt zid 
(ZS) în caseta A2 dispus paralel cu Z6 şi la 0,7 m de acesta. 
Menţionăm că tot în caseta -A au fost surprinse patru vase de 
provizii 17 (se păstrează doar partea inferioară a acestora), fără a 
putea preciza, in. acest stadiu, cărui moment apa�in. 

Cu ocazia desfiinţări unor martori s-au mai putu face 
observaţii legate de maniera de construcţie a edificiului . Astfel, la 
sud de Z1 O a fost surprins un fragment dintr-un pavaj, din plăci 
de calcar foarte friabil (dimensiuni surprinse lungime = 3,9 m, 
lăţime = 1 ,2 m) care par a apa�ine primului nivel de călcare al 
edificiului (nivelul G8?), peste care ulterior se practică o nivelare 
cu lut de culoare galbenă argilos1 8  moment în care este construit 
Z1 1 ,  şi foarte probabil este amenajată incăperea nr. 2. Fără 
îndoială că, iniţial, edificiul nr. 1 era unul de mari proporţii, cu 

· dllnensiuni ce nu pot fi precizate în stadiul actual al cercetării 
însă, treptat, cunoaşte mai multe refaceri, care duc la 
restrângerea suprafeţei acestuia. Cercetările următoare, fără 
îndoială şi cele din interiorul cetăţii, vor putea pune în evidenţă 
toate detaliile acestor momente. 
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Cercetările din caseta A ne-au permis să surprindem şi unele 
caracteristici constructive ale incintei târzii. Astfel, sub turn sunt 
dispuse trei fusuri de coloană de marmură de mari dimensiuni, 
de foarte bună calitate19 iar plinta (construită intr-o manieră 
neglijentă, din şisturi şi calcare legate cu pământ} leagă turnul de 
bastion.20 

Cpl1 1 - denumire dată unui nou canal, cercetat in caseta 
A3. Canalul surprins pe o lungime de 4, 1 7  m, lăţime păstrată = 
0,4 m, orientat NE-SV, pare a fi o ramificaţie a canalului denumit 
de noi Cpl 4. Din păcate punctul de joncţiune era in colţul 
bastionului Po�ii Mari, acolo unde s-a practicat marea secţiune 
din 1 949-1 953, iar relaţia dintre complexele surprinse aici este 
compromisă. Canalul construit din pietre legate cu pământ, are 
latura de SE aproape distrusă, nu se păstrează nici un element 
din fundul acestuia, nici din elementele cel acopereau. 

Materialul recoltat constă in fragmente arhitectonice foarte 
numeros ce se datează in perioada romană, dar şi elenistică, 
fragmente ceramice şi de sticlă, toate in curs de prelucrare. 
Planşa 22. 

Note: 
1 .  Histria 1, Bucureşti, 1 954, p. 1 63, 1 67-1 71 , plan şa XI I ;  H. 
Nubar, Anişoara Sion, RMM. MI , 1 980, 1 ,  p. 20-21 
2. Despre cercetările arheologicei întreprinse aici vezi în CCA 
2001 , p. 1 17; în CCA 2002 
3. Despre sistemul de săpătură din sectorul extamuros PM-TM 
vezi in CCA 2001 , p. 1 1  &-1 1 7; in CCA 2002, p. 1 70-1 7 1 ;  in 
CCA 2003, p. 1 66; in CCA 2004, p. 1 60-161 . 
4. Au fost demontaţi martorii stratigrafici dintre casetele -A 1 şi -
A2, -A2 şi A2, 81 şi C 1 ,  B2-C2, A2 şi A3, A3-A4. 
5. Despre complexele surprinse in aceste casete vezi în CCA 
2002, p. 1 70 (edificiul nr. 1 şi Cpl 1 } . 
6. Din acest edificiu, cu intrarea pe latura de E, orientată faţă de 
una dintre străzile ce leagă Piaţa Mare de Terme 1, au fost 
cercetate trei încăperi (vezi Gr. Florescu in Histria 1, p. 1 07-1 08 
şi fig. 1 2, 30}. La sud de acestea se găseşte una dintre străzile 
de tradiţie elenistică, dezafectată de basilica civilă (Gr. Florescu 
in Histria 1, p. 1 1  0-1 1 1 } cândva in vremea severilor (Al. 
Suceveanu, M. V. Angelescu, în Ktema, 1 9  (1 994), p. 1 97-1 99). 
O po�iune din traseul acestei străzi a fost surprinsă şi in 
cercetările noastre (denumită convenţional Cpl2 - vezi în CCA 
2001 , p. 1 1 7; in CCA 2002, p. 1 70-171 ; în CCA 2003, p. 1 66). 
7. Despre aceste încăperi, denumite in continuare incăperea nr. 
1 (cea de N, dispusă in casetele A1 şi 8 1 }  şi incăperea nr. 2 
(cea de la S dispusă in caseta C 1 }  vezi în CCA 2001 , p. 1 1 7 
(edificiu din casetele 81 şi C 1 } ;  în CCA 2002, p. 1 70 (edificiul nr. 
1 ) ;  în CCA 2003, p. 1 66 (edificiul nr. 1 }. 
8. Pentru o mai bună înţelegere a situaţiei din acest sector anul 
acesta s-a practicat o renumerotarea a zidurilor de la N spre S 
(deci de la Poarta Mare spre Turnul Mare}. În continuare vom 
folosi aceste noi sigle urmând a da corespondentul anterior ori 
de câte ori este cazul. Astfel ,  Z 13  a fost denumit provizoriu zidul 
a din Caseta C 1 vezi în CCA 2001 , p. 1 1 7. 
9. Z1 O a fost provizoriu denumit zidul a din Caseta B 1 vezi in 
CCA 2001 , p. 1 1 7. 
1 O. Vezi în CCA 2002, p. 1 70; in CCA 2003, p. 1 66. 
1 1 .  Pentru aceste consideraţii cronologice vezi în CCA 2004, p. 
1 60 şi notele 1 0-1 1 .  
1 2. Până in momentul de faţă n u  există o numerotare a celor 
patru turnuri ale Po�ii Mari, astfel încât vom folosi referinţele 
consacrate în Histria 1, p. 99-1 06, unde aceste elemente sunt 
definite din exteriorul cetăţii .  Pentru a nu crea confuzii vom folosi 
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termenul de bastion pentru cel inaintat şi de turn pentru cel 
interior, evident ambele din dreapta Po�ii. 
1 3. Odată cu desfiinţarea martorilor stratigrafici dintre casetele -
A1-A2 a rezultat o suprafaţă de 9,4 m denumită in continuare cu 
sigla -A. 
14 . in incăperea nr. 1 - Z3 (din caseta A1 vezi în CCA 2002, p. 
1 70} şi Z6 (dispus in casetele A2 cercetat pa�ial vezi in CCA 
2002, p. 1 70}. Încăperea nr. 2 -Z12  (denumit provizoriu zidul b 
vezi în CCA 2001 , p. 1 1 7}, Z1 1 (denumit provizoriu zidul c vezi 
în CCA 2001 , p. 1 1 7) 
1 5. Vezi în CCA 2002, p. 1 70. 
16. Definită de mai multe elemente surprinse de noi printre care 
amintim strada ce corespunde canalului denumit de noi Cpl 4 
vezi şi CCA 2004, p. 1 6 1 . 
1 7. Unul dintre acestea (nr. 1 la noi} apare şi într-o fotografie 
publicată de Pârvan in Începuturile vieţii romane la gurile 
Dunării, ediţia a 2-a, fig . 1 8, fără a se face precizări in legătură 
cu eventuale cercetări in zonă in afară de cele legate de incintă. 
1 8. Reamintim că astfel de nivelări cu lut au mai fost surprinse 
de noi şi in alte puncte dintre care amintim Cpl 2, Edificiu l nr. 2 
(vezi în CCA 2002, p. 1 70). 
1 9. Acestea nu  apar în nici unul dintre planurile incintei târzii el. 
Histria 1, planşa V şi VI; Catrinel Domăneanţu, Anişoara Sion, 
SCIVA 33, 1 982, 4, p. 377-394. 
20. Ceea ce este surprinzător deoarece poate constitui un 
indiciu în favoarea contemporanităţi celor două elemente 
constructive, în condiţiile in care cercetările anterioare le plasau 
cronologic la momente distincte -posterior anului 238 turnul, 
respectiv la începutul sec. IV. 8astionul (Histria 1 ,  p. 94-95}. 

Abstract: 
In 2000 research began on the area outside the late city's 

precinct wall, located between the Great Gate and the Grea! 
Tower, with the purpose of observing the early Roman city -
possibly the Hellenistic city, but also to bring out, !rom a tourist's 
point of view, a part of the central part of the city. The area has 
suffered many interventions after the building of the precinct wall 
(238 A.D.), and especially !rom 1 91 4  onwards, with the 
beginning of the archaeological excavations at Histria. The 
2000-2003 research works have brought to light three buildings 
and a number of complexes, most of them to be dated before 
238 A.D. This year's objectives have been the research of a 
number of complexes that were discovered in the previous 
years, some aspects of building no. 1 ,  as well as the clarification 
of certain stratigraphic problems. This year's research was 
focused on the area between the precinct wall, the tower and the 
bastion to the right of the Grea! Gate, in order to obtain 
information concerning the building's limits to the North and to 
the West. The research here has provided information 
concerning only the building's l imtt in ils third phase and maybe 
later on, when the building changes its planimetry. Moreover, the 
whole layout of the building in this period seems to be adapted 
to an orientation defined by a new street system that throws the 
Hellenistic one into disuse. Future research here, as well as 
inside the city, will clarify ali the details of these phases. 
Research in cassette A has also allowed us to observe some 
construction details of the late precinct wall. Thus, under the 
tower lie three big, very good quality marble column trunks, and 
the plinth (built in a negligent manner, out of shale's and 
limestone's bound with earth} connects the tower to the bastion. 

Sector: Basilica extra muros 
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Viorica Rusu-Bolindeţ - responsabil sector (MNIT), 
Alexandru Bădescu (MN IR) ,  Raluca Milea, Liliana Chicoş 
(studente UBB) 

Sectorul basilica extra muros a fost deschis în anul 2001 . 
Obiectivele cercetării arheologice au vizat, pe de o parte, 
încheierea cercetării singurei basilici creştine timpurii aflate în 
exteriorul incintei romane târzii şi a necropolelor aferente, pe de 
altă parte, verificarea stratigrafiei din aceeaşi zonă extramurană. 
Săpăturile arheologice întreprinse de noi urmează să facă 
joncţiunea cu sectorul colegilor de la MNIR (Turnu Mare - Poarta 
Mare), care cercetează zona aflată de-a lungul incintei romane 
târzii. 
Basilica extra muros 

Cercetările arheologice la acest obiectiv au debutat in anul 
2001 , când au fost făcute singurele sondaje recente pe latura de 
N a basiliciP .  Totodată, a fost curăţat obiectivul, in vederea 
pregătirii pentru o conservare primară. Cu această ocazie, s-au 
putut face observaţii legate de etapele de funcţionare ale basilicii 
şi a fost realizat un releveu foarte precis al ei, cu stadiul actual 
de conservare. După 2001 , din cauza lipsei unui specialist pe 
perioada romană târzie în colectivul de cercetare, basilica a fost 
curăţată in fiecare an, fără a se efectua săpături arheologice. 
Acelaşi lucru s-a întâmplat şi in campania anului 2004. 
Sectiunea V-E 

Este situată la cea. 50 m N de latura nordică a basilicii extra 
muros. A fost începută in iulie 2001 , prin practicarea unei 
secţiuni de 1 5x3 m2. În anul 2002 ea a fost extinsă spre E cu 
încă 24x3 m, ajungându-se astfel la 22,75 m V de săpătura care 
a condus la identificarea zidului incintei elenistice3. În campania 
anului 2003, datorită prăbuşirii profilului sudic, secţiunea a fost 
extinsă cu încă un metru spre S, având acum lăţimea de 4 m. 
Săpătura arheologică s-a desfăşurat pe toată suprafaţa secţiunii , 
rezultatele preliminare fiind, la rândul lor, publicate4• 

Datorită fortei de muncă reduse numeric, cercetarea 
arheologică din campania anului 2004 s-a concentrat pe cei 1 5  X 
4 m iniţiali ai secţiunii . Punctul de plecare 1-a constituit ceea ce 
consideram a fi primul nivel al cuptoarelor pentru 
reducerea/prelucrarea minereului de fier, precum şi pentru 
prelucrarea bronzului, eventual a metalelor preţioase. 

Imediat sub ceea ce consideram a fi faza cea mai timpurie a 
acestor cuptoare, in carourile 2-3 ale secţiunii, am descoperit 
urmele unei gropi (vizibilă in profilul nordic din campaniile 
precedente şi care continuă spre N), care era constituită din 
multe pietre de dimensiuni variabile, care se întindeau până la 
construcţia in opus graecum. La adâncire (între -1 ,9-2, 1 m), în 
componenţa aceleiaşi gropi am constatat prezenţa, la baza ei, 
intre m 2,5 şi 5,6, a unui strat de mortar cu grosimea maximă de 
O, 1 m, care are dimensiunile de 3,5 x 1 ,9 m. Pe laturile de S şi 
de E ale gropii, marginile erau marcate de pietre şi de pereţi din 
mortar, care s-au mai păstrat in situ pe o mică po�iune. Groapa 
in discuţie reprezintă locul pentru prepararea mortarului necesar 
construirii fundatiilor clădirii în opus graecum. 

În campania acestui an s-au putut completa informaţiile 
legate de construirea clădirii in opus graecums: fundaţia ei (care 
nu a fost dezvelită încă in total itate, ci numai pe înălţimea de 
0,58 m) este constituită din pietre de dimensiuni variabile, puse 
neglijent (de multe ori nu se observă mortar intre pietre!) . Peste 
ele s-a turnat un strat compact de mortar, care constituie o 
crepidă de 0,04 m. Peste această şapă de mortar au fost 
aşezate ordonat alte pietre, care alcătuiesc un fel de soclu al 
edificiului in discutie. Acesta are inăltimea de 0,5 m. Peste acest 
soclu au fost pus� orizontal plăci de gresie gălbuie, friabilă, in 
tehnica opus graecum. Ele au grosimea de 0,20-0,28 m şi o 
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lungime cuprinsă între 1 ,7 şi 2,7 m. Au fost puse şi vertical, ele 
placând de fapt ziduri legate cu mortar, construite in tehnica 
opus incertum. La rândul lor, acestea din urmă au fost tencuite, 
în interiorul construcţiei găsindu-se bucă� mari de tencuială 
pictată policromă. 

În carou! 5 al sec�unii S 1 ,  in campaniile precedente, a fost 
dezvelit un canal pentru evacuarea apei, constituit de asemenea 
din plăci de calcar gălbui, orientat SE-NV. El apa�ine fazei 1 �· 
fiind contemporan cu clădirea construită în opus graecum. In 
acest an, s-a descoperit baza canalului amintit mai sus. El are 
dimensiunile de 2,05x0,5 m şi înălţimea de 0,2 m. A fost acoperit 
de plăci mari de calcar, pereţii săi fiind alcătuip din acelaşi tip de 
plăci de calcar, puse pe cant. În extremitatea sa nordică, intrând 
în profil şi de la acesta, pe o lungime de 1 ,2 m spre S şi ieşind 
cu 0,34 m spre V faţă de latura similară a canalului apa�inând 
fazei 1 C, s-a dezvelit una din laturile unui canal anterior (?), 
constituită dintr-o placă de calcar gălbui. Latura vizibilă a 
acesteia este frumos lucrată, profilatura ei având lăţimea de O, 1 6  
m ,  după care urmează o adâncitură foarte mică pe toată 
suprafaţa plăcii de 0,03-0,04 m. Acest din urmă element ne-ar 
putea sugera posibilitatea ca placa respectivă să reprezinte nu 
neapărat un canal, ci şi un alt tip de monument - o inscripţie? 

Pe întreaga suprafaţă secţiunii , s-a constatat existenţa altor 
cuptoare din componenţa atelierului de prelucrarea a metalelor 
sau existenţa unei faze mai vechi a unor cuptoare descoperite în 
campaniile precedente. Astfel, în cazul ultimei categorii, s-a aflat 
încă un nivel de funcţionare al cuptoarelor nr. 2 (diametru = 1 ,24 
m, stratul de arsură are O, 1 5  m, baza lui este la -1 ,8 m), nr. 8 
(diametru = 2,85 m, stratul de arsură are 0,1 m, adâncimea 
maximă este de -2,6 m) şi s-a ajuns la baza acestora, care era 
constituită dintr-un strat curat de lut galben. De asemenea, în 
cazul cuptorului nr. 8, cel mai mare dintre cuptoarele descoperite 
în primii 1 5  m. a secţiunii S 1, s-au putut face observaţii legate de 
zidul care îi demarca latura de N. Acesta a fost constituit din 
câteva pietre de calcar legate cu lut galben, care se arcuiau 
către profilul sudic. El a mai fost surprins in situ numai pe o 
po�iune de 1 ,2 m, având lăţimea de 0,38 m. A fost amplasat 
peste resturile fundaţiei unui zid mai vechi, după ce a fost aşezat 
un strat de lut galben peste acesta din urmă. Fundaţia zidului 
mai vechi are orientarea diferită de a zidului perimetral al 
cuptorului nr. 8, respectiv NE-SV şi pare să facă colţ cu fundaţia 
pe care a fost aşezată temelia zidului din faza 11 A. Aceasta din 
urmă este constituită din blocuri de calcar mai mari, îngrijit 
lucrate, prinse cu lut. 

Au mai fost descoperite alte opt cuptoare, corespunzătoare 
celei mai timpurii faze a atelierului de prelucrare a metalelor. La 
unele s-au putut observa şi detalii legate de tehnica lor de 
constructie, cu toate că ele au fost la rândul lor dezafectate în 
momentu l în care s-au construit cuptoarele din fazele următoare: 
au avut pereţii din chirpic (lut ars), uneori cu o grosime 
apreciabilă (0,2-0,5 m), gura bine definită (cuptorul nr. 1 2: 
diametru = 1 ,25 m, gura =0,62 x 0,54 m; cuptorul nr. 1 1 : 
diametru = 0,95 m), la bază au avut un strat compact de lut 
galben. 

Descoperirea cea mai importantă a acestei campanii o 
constituie însă dezvelirea, în gropile a trei dintre cuptoare (nr. 
1 3 , 1 O, 5'), a patru baze de coloane, care bănuim că apa�in unui 
portic, dintr-o fază anterioară cuptoarelor. Relaţia stratigrafică 
între bazele de coloane, cuptoare şi construcţia in opus graecum 
este foarte clară coltul nord-estic al clădirii taie unul dintre 
cuptoare, la fel latura sud-estică a sa, după cum unul dintre 
postamentele coloanelor intră sub fundaţia edificiului în opus 
graecum. 
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Din porticul dezvelit s-au păstrat numai patru baze 
(postamente) şi primul tambur din calcar alb, friabil, al fiecărei 
din cele patru coloane. Aşa cum a fost el descoperit in sec�unea 
SI, practic aproape pe diagonală pe lăţimea acesteia, porticul are 
lungimea cunoscută de 8,2 m şi orientarea identică cu a tuturor 
celorlalte construc�i dezvelite in sec�unea V-E - NE-SV. 
Coloanele pare să fi fost aşezate la distanţe relativ egale, 
respectând un modul (cel puţin in cazul a trei dintre ele). Prima 
dinspre V este însă la 3,3 m E de următoarea (faţă de 1 ,83 m, 
respectiv 2 , 14 m celelalte trei = distanţa dintre centrele orificiilor 
din mijlocul tamburilor), ceea ce ar putea sugera lipsa unei baze 
de coloane in spaţiul mai mare dintre cele două. De altfel, in 
intervalul dintre coloana 1 şi 2 (dinspre SV spre NE), prinsă sub 
fundaţia clădirii in opus graecum, apare o dală mare, cu latura 
vizibilă lucrată in formă de • V"- urmele unui pavaj? - care ar 
putea reprezenta nivelul de călcare al construcţiei de care ţinea 
şi porticul descoperit (?) . 

Postamentele coloanelor porticului sunt din calcar, de formă 
rectangulară sau chiar trapezoidală) (0,7 x 0,5-0,6 m; 0,8 x 0,6 
m; 0,8 x 0,6 m; 0,9 x 0,6 m), însă sunt relativ neîngrijit lucrate. 
Prezintă o mică adâncitură pe suprafaţă, in locul in care a fost 
fixat fusul coloanei, acesta din urmă fiind însă amplasat spre 
latura estică sau vestică a postamentului, nu in centrul său. 
Fusele coloanei au diametrele de câte 0,32 m, înălţimea de 0,2 
m, sunt bine lucrate, unele sunt însă dintr-un calcar foarte friabil. 

În ceea ce priveşte incadrarea cronologică a porticului căruia 
i-ai aparţinut aceste coloane, elemente de natură stratigrafică, 
precum şi materialele arheologice descoperite ne-ar putea oferi 
repere in acest sens. Astfel, arătam mai sus că aceste coloane 
au fost dezvelite in prima fază a gropilor unor cuptoare pentru 
prelucrarea metalelor, pe care le încadram în cea mai timpurie 
perioadă romană ( 1 A) . Totodată, in umplutura acestor cuptoare, 
ca şi de pe nivelul porticului, au inceput să apară şi fragmente 
ceramice de factură elenistică târzie, ceea ce ar face posibilă o 
datare a porticului in această perioadă. Deocamdată nu ne-am 
edificat asupra acestui nivel, deoarece săpătura arheologică s-a 
oprit înainte de a ajunge la baza postamentelor coloanelor. 

Descoperirea unui portic aparţinând unei edificiu elenistic, la 
cea. 40 m V de incinta elenistică are o importanţă particulară, 
date fiind puţinele construcţii constatate până acum in exteriorul 
acesteia. Secţiunile de control efectuate anterior in zona incintei 
elenistice pentru verificarea existenţei unei locuiri contemporane 
cu funcţionarea acesteia, au dus la descoperirea de materiale 
arheologice amestecate, fără nici un element constructiv in situ. 
În afara incintei, spre V, s-au constatat depuneri mai vechi, 
probabil provenite de la o locuire sporadică şi modestă din 
apropierea acesteia, de unde proveneau materiale elenistice şi 
romane timpurii, inclusiv un sesterţ de la Nerva6• De asemenea, 
in cadrul săpăturilor efectuate de H. Nubar in zona basilicii extra 
muros, in secţiunea paralelă cu axul longitudinal al basilicii, 
nivelul elenistic târziu nu a putut fi cercetat decât pe o porţiune 
redusă, in apropierea zidului de apărare din aceeaşi perioadă. 
Nu s-au obţinut rezultate concludente datorită pânzei freatice7• 

Nivelul elenistic a fost mai bine observat în schimb mult mai 
la V de incinta elenistică. in urma secţiunilor efectuate pentru 
verificarea stratigrafiei între valul al I I I-lea şi incinta romană 
timpurie, au fost descoperite câteva vestigii aparţinând acestei 
epoci: urme de ziduri sau temelii aparţinând unor 
locuinţe/construcţii , vetre, pavaj de pietre şi tuburi de la o 
conductă de apă sau de canalizare6. S-a constatat că in zona in 
discuţie (in spatele şi la V de zidul roman timpuriu), locuirea 
elenistică este intensă9. 
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Descoperirea in această campanie a porticului unei clădiri 
aflate in imediata apropiere a incintei elenistice ar putea oferi 
date noi legate de caracterul şi intensitatea locuirii in această 
zonă. 

Ultimele elemente constructive constatate în campania 2004 
le reprezintă două gropi aparţinând unor stâlpi de lemn 
incendiaţi, descoperiţi in caroul 4 al lui SI, la 2,4 m E de colţul 
nord-estic al clădirii în opus graecum. Prima are diametru! de 
0,32 m, a doua, de 0,24 m, distanţa dintre ele este de 0,6 m. 
Faptul interesant il reprezintă orientarea acestora - pentru prima 
dată apar element constructive care au altă orientare decât 
clădirile aparţinând epocilor ulterioare. Construcţia căreia i-au 
aparţinut aceşti stâlpi pare orientată E-V. Alături apare amprenta 
unui perete de lemn ars. Deocamdată nu avem elemente pentru 
încadrarea cronologică a acestor structuri de lemn, după 
orientare însă ele par a fi anterioare porticului. 

Materialele arheologice descoperite în primul rând in 
umplutura cuptoarelor pentru prelucrarea metalelor constau in 
fragmente de creuzete pentru topirea bronzului, probabil şi a 
metalelor preţioase, rebuturi/obiecte din bronz şi fier in curs de 
prelucrare, foarte multă zgură de fier, oase de animale in curs 
de prelucrare, precum şi fragmente ceramice şi de vase din 
sticlă, ace de păr şi de cusut din os, un număr de 15 monede, 
majoritatea din bronz. De pe nivelul porticului au fost recoltate 
fragmente ceramice elenistice, amestecate cu materiale 
ceramice romane timpurii. Materialele respective sunt în curs de 
prelucrare. 

in campaniile viitoare se va urmări continuarea cercetărilor 
arheologice pe restul suprafeţei secţiunii S 1 (25 x 4 m), în 
vederea dezvelirii monumentelor aflate aprox. in centrul oraşului 
roman timpuriu, a celor greceşti şi in vederea edificării asupra 
stratigrafiei complexe a acestei zone. 
Planşa 22. 

Note: 
1 .  Un scurt istoric al cercetărilor basilicii extra muros, ca şi 
rezultatele preliminare ale acestei prime campanii de săpături 
arheologice au fost publicate in CCA 2002, p. 1 68-1 70. 
2. CCA 2002, p. 1 68-1 70. 
3. Descoperirile din anul 2002 figurează in CCA 2003, p. 1 63-
1 65. 
4. CCA 2004, p . 1 56-1 58. 
5. Această clădire, impresionantă ca dimensiuni şi tehnică de 
construcţie, a fost descrisă in CCA 2003, p. 1 64, precum şi in 
CCA 2004, p. 1 57. 
6. C. Preda, A. Doicescu, Zidul de apărare din epoca e/enistică, 
în Histria 1 1 ,  1 966, p. 330. 
7. H. Nubar, Şantierul arheologic Histria. Sectorul bazilica extra 
muros, MCA 9, 1 970, p. 1 96, fig. 1 3. 
8. Secţiunile S 3-S 5 din 1 951 , vezi Histria 1, p. 1 73-1 80, pl. XI I I ,  
fig. 61 -64. 
9. Histria 1, p. 1 77-1 80, pl. XI I I ; este vorba despre complexul 
cercetat în anii 1 949-1 950, unde in sectorul Z2 şi X au fost 
descoperite case, fântână şi stradă din epoca elenistică. 

Cercetări qeofizice 
Florin Scurtu (GEI-PROSECO Bucureşti) 

Cercetările noastre din 2004 la Histria, pe Platoul de Vest, le 
continuă pe cele din anii precedenţi, cu rezultate cu totul 
remarcabile, punând in evidenţă o structură stradală 
necunoscută şi doar parţial bănuită, care constituie, după păreri 
autorizate, un fel de nouă descoperire a Histriei. 
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Imaginea prezintă o parte din rezultatele obtinute anul trecut 
pe Platou. Se observă cu claritate prezenţ� unor anomalii 
magnetice de formă alungită (dintre care una principală, 
orientată aprox. N-S şi cu o lungime mai mare de 1 50 m in 
această hartă, din care pornesc mai multe anomalii orientate V
E), care reprezintă străzi antice. La acestea se adaugă alte 
imagini, care sunt încă in curs de prelucrare şi interpretare, dar 
care complectează in mod foarte eficient imaginea prezentată in 
această figură, precizănd extinderea reţele stradale pe cuprinsul 
platoului. 

Cercetările au fost efectuate cu fonduri de la MEC 
(Programul CERES) şi cu fonduri proprii ale GEI-PROSECO. 

125. insurăţei, jud. Brăila 
Punct: Popina 1, Popina 11 
Cod sit: 43420. 1 1  
Colectiv: Stănică Pandrea - responsabil, Mirela Vernescu , 
Viorel Stoian (M Brăila), Marian Neagu, Virg inia Oană 
(MDJ Călăraşi). 

in campania de cercetări din 2004 ne propusesem să 
continuăm cercetările demarate in anii 2002-2003 şi anume: 
Popina 1 :  
- secţionarea in intregime a Şanţului Mare (S .  Max), ce separă 
Popina 1 in două zone, şanţ, care a fost săpatlrefăcut in faza 
Gumelniţa A2; 
- cercetarea in intregime a L8, evidenţiată in campania din 2002. 
Popina 1 1 :  
- cercetarea locuinţelor L 1 ş i  L2 ,  evidenţiate in 2002; 
- efectuarea unui sondaj stratigrafic la marginea aşezării (a 
Popinei 11) , pentru a surprinde legăturile cu lunea inudabilă. 

in campania 2004 am efectuat săpături doar pe Popina 11, cu 
scopul de a evidenţia in intregime locuinţa L2, identificată in 
campania 2002. Pentru aceasta am redeschis şi lărgit secţiunea 
S1 carourile 1 2-15 (m. 2�30), secţiunea S2 caroul 1 (m. Q-23) 
şi am deschis o nouă secţiune - S3, intre S1 ş S2 cu o suprafaţă 
de 9 x 6 m. in total am deschis o suprafaţă de 82 m2 (28 m2 in 
S1 şi 54 m2 in S3). 
Locuinţa L 1 

A fost identificată in S2 carourile 1-4 şi S3 carourile A3-83, 
la adâncimea de -Q,28 -0,3 m, datorită resturilor de pereţi 
prăbuşiţi neincendiaţi şi incendiaţi. intre -Q,3 m şi -Q,45 m am 
găsit o cantitate mare lipitură (pământ şi pleavă) provenită de la 
pereţii prăbuşiţi ai locuinţei. in S3, resturile de pereţi ai L 1 erau 
incendiaţi, având o culoare roşie, fapt care ne determină să 
credem că o parte din structura de lemn a locuinţei a luat foc, in 
vreme ce in altă parte nu s-au putut identifica urme de 
incendiere. 

Printre pereţii prăbuşiţi, am descoperit o cantitate 
considerabilă de oase sparte, atât oase de mamifere, cât şi oase 
de peşte (mai ales vertebre de mari dimensiuni), precum şi o 
mare cantitate de fragmente ceramice provenind de la vase de 
tip Gumelniţa A1 şi Precucuteni 1 1-1 1 1 .  Am descoperit şi mai multe 
unelte din piatră cioplită (lame şi gratoare pe lame), cele mai 
multe fiind sparte sau epuizate (cu urme de retuşe repetate) . 

Faptul că nu am identificat urme de incendiere pe toată 
suprafaţa acoperită de resturile de pereţi prăbuşiţi ai L 1 şi nici nu 
am descoperit urme de pari/stălpi, ne permite să credem că 
locu inţa L 1 a fost ridicată în sistemul ceamur, caracterizat prin 
utilizarea unei cantităţi mari de vălătuci de lut şi o reţea de pari 
de lemn relativ săracă. 
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Cantitatea mare de oase, unelte şi, mai ales, fragmente de 
vase ne determină să credem că după incetarea utilizării 
locuinţei, perimetrul delimitat de perepi prăbuşiţi a fost util izată 
ca zonă menajeră. 
Locuinţa L2 

A fost identificată in S1 carourile 1 1-15 şi S3 carourile A1-
A2 + carourile 81-82, la adâncimea de -Q,28 -0,3 m, datorită 
resturilor de pereţi prăbuşiţi neincendiaţi şi incendiaţi. intre -Q,3 
m şi -Q,58 m am găsit o cantitate mare lipitură (pământ şi 
pleavă) provenită de la perepi prăbuşiţi ai locuinţei. 

În S1 , resturile de pereţi ai L2 erau parţial incendiaţi, având 
o culoare gălbui-cenuşie, fapt care ne determină să credem că o 
parte din structura de lemn a locuinţei a luat foc. La -Q,4 -0,42 m 
am identificat urme evidente de arsură (cenuşă, cărbune, lipitură 
de pereţi arsă până la roşu), in schimb, intre -Q,42 m şi -Q,58 -
0,6 m nu am găsit decât puţine urme de cenuşă şi de pereţi 
incendiaţi, dar o mare cantitate de resturi de pereţi neincendiaţi. 
Situaţia descrisă mai sus se explică prin faptul că numai o parte 
din pereţii locuinţei şi, mai ales, tavanul au luat foc, restul 
pereţilor prăbuşiţi căpătând o culoare gălbui-cenuşie. 

La -Q,58 -0,6 m, in S1 , am identificat urme ale podinei 
locuinţei şi câteva gropi de pari, ce proveneau de la structura 
lemnoasă a locuintei. 

În S3 caroul B2, am putut identifica, intre -o,5 m şi -Q,6 m, 
limita dintre L 1 şi L2, caracterizată printr-un strat de pământ 
negru-cenuşos cu puţine materiale arheologice. 

Printre pereţii prăbuşiţi, am descoperit o cantitate 
considerabilă de oase sparte, atât oase de mamifere, cât şi oase 
de peşte (mai ales vertebre de mari dimensiuni, care s-au putut 
păstra), precum şi o mare cantitate de fragmente ceramice, 
provenind de la vase de tip Gumelniţa A1 şi Precucuteni 11-1 1 1 .  
Am descoperit ş i mai multe unelte din piatră cioplită (lame şi 
gratoare pe lame), cele mai multe fiind sparte sau epuizate (cu 
urme de retuşe repetate). 

Cantitatea mare de oase, unelte şi, mai ales, fragmente de 
vase ne determină să credem că după incetarea utilizării 
locuinţei, perimetrul delimitat de pereţii prăbuşiţi a fost utilizată 
ca zonă menajeră. 

Printre pereţii prăbuşiţi ai L 1 şi L2 s-au descoperit o cantitate 
apreciabilă de unelte din piatră cioplită, formată mai ales din 
lame şi gratoare pe lame. Atrag atenţia două lame de mari 
dimensiuni tipice pentru cultura Gumelnita. De asemenea, s-au 
descoperit un fragment de topor lustruit Şi perforat şi un toporaş 
din rocă duiă, perforat, fără urme de distrugere. 

Ca podoabe, amintim un pandantiv din lut şi un pandantiv 
din cupru. Pandantivul din lut are formă biconică cu două 
proeminenţe antropomorfe la capete, iar in interior se găsesc 
mici biluţe de lut ceea ce conferă acestui obiect şi calitatea de 
amuletă. Pandantivul din cupru este format dintr-o mică bară, 
rotundă in secţiune ale cărui capete au fost alăturate. 

Printre pereţii prăbuşiţi ai L 1 şi L2 s-a descoperit o cantitate 
apreciabilă de fragmente de vase, care din păcate, nu se pot 
întregi. Cu toate acestea am putut distinge următoarele 
principale tipuri de vase: 
- cupe bitronconice de culoare neagră, lustruite, decorate cu 
caneluri şi cu motive incizate; 
- străchini cu umăr rotunjit, de culoare roşie şi neagră, cu 
suprafeţele bine lustruite; unele dintre acestea au pe umăr şi 
corp urme de decor pictat, format din benzi de linii pictate cu 
grafit şi culoare albă, tipice pentru faza Gumelniţa A1 ; 
- vase tronconice din pastă grosieră, care au la suprafaţă 
exterioară urme de barbotină; 
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• vase bitronconice cu umăr evidenţiat, decorate cu motive 
excizate tipice pentru faza Precucuteni 11 şi vase bitronconice 
decorate cu caneluri, motive incizate şi imprimate tipice pentru 
faza Precucuteni 

Fragmentele de vase descoperite, mai ales cele pictate 
permit incadrarea locuinţelor L 1 şi L2 de pe Popina 11 de la 
lnsurăţei in faza Gumelniţa A 1 .  Prezenţa in număr apreciabil a 
fragmentelor ceramice de tip Precucuteni I I I  şi unor fragmente 
Precucuteni 11 (cu decor excizat tipic) ne indică faptul că 
aşezarea Gumelniţa A 1 de la insurăţei - Popina 11 este 
contemporană cu sfârşitul fazei Precucuteni 1 1  şi inceputul fazei 
Precucuteni I I I ,  fiind una din cele mai timpurii aşezări Gumelniţa 
A 1 din Muntenia. 

Datele obţinute şi materialele arheologice descoperite 
evidenţiază existenţa unei aşezări Gumelniţa A1 stabile şi 
puternice, caracterizată prin existenţa unor locuinţe de suprafaţă 
de mari dimensiuni, organizate in mai multe încăperi, ridicate �n 
sistemul ceamur. Cantitatea apreciabilă de unelte este un semn 
al producţiei de tip artizan al a acestor obiecte uzuale. 

Sincronismul Gumelniţa A 1 timpurie = Precucuteni 11 final -
Precucuteni I I I  timpuriu evidenţiat de descoperirile de pe Popina 
11 se constituie in cel mai important rezultat ştiinţific al cercetărilor 
de la insurăţei - Popina 1 1 ,  pentru că permite reanalizarea 
inceputurilor culturilor Gumelniţa şi Cucuteni, precum şi a 
raporturilor dintre acestea. [S. Pandrea] 
Planşa 23. 

126. Jac, corn. Creaca, jud. Sălaj [Porolissum] 
Punct: Pomet - forum 
Cod sit: 140734.02 
Colectiv: Alexandru V. Matei - responsabil (MJIA Zalău), 
Eric C. De Sena (Academia Americană de la Roma) 

În sectorul forum al oraşului roman Porolissum, in anul 2004 
au fost realizate trei casete şi o secţiune. Cercetările arheologice 
au vizat verificarea laturii de SE a forum-ului oraşului şi a colţului 
de N al curţii forum-ului municipium-lui roman Porolissum. 
întregul sector central al oraşului roman se află amplasat pe 
terasa plană cu suprafaţa de cea. 6 ha, ce se intinde la SSE de 
latura dextra a castrului mare de piatră de la Porolissum, castru 
amplasat pe vârful dealului "Pomer. 

Caseta C1 cu dimensiunile de 6x7 m a ·fost trasată aprox. pe 
mijlocul laturii sudice a curţii forum-ului. Prospecţiunile 
geomagnetice, realizate aici, au indicat o zonă cu o anomalie 
foarte intensă (posibile postamente de zidărie masivă?). După 
înlăturarea straturilor de zidărie demolată, căzută şi puternic 
răvăşită de "jefuitorii de piatră şi cărămidă", la cea. 0,3 m 
adâncime, au apărut zidurile masive ale unei construcţii din 
piatră. A fost surprins zidul exterior, cu grosimea de 0,8 m, al 
unei clădiri romane. Zidul exterior are traseul E·V, iar spre zona 
sa vestică are ataşat un alt zid de compartimentare. În cele două 
încăperi astfel compartimentate au fost identificate urmele 
instalaţiei de hypocaustum realizată din şiruri de cărămizi 
rectangulare. În zona instalaţiei de încălzire din cele două 
camere, au apărut extrem de numeroase fragmente şi chiar 
piese intregi de la acele "conducte" de mici dimensiuni lucrate 
din lut ars, cu care, îmbinate una in alta, într-un strat de mortar, 
se construiau bolţile pentru canalele principale de aer cald ale 
instalaţiei de încălzire amenajate sub podea. În exteriorul zidului, 
in dărâmătura acestuia de peste zona curţii, au fost surprinse 
urmele unei amenajări · "locuiri târzii" între ruinele zidului 
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prăbuşit. De semnalat că zidul despărţitor, al celor două camere 
care au instala�e de hypocaustum , este amenajat, din blocuri 
mari de piatră fasonată, blocuri cu dimensiuni de: 0,7 x 0,7 x 0,3 
m şi 1 x 0,7 x 0,3 m. Aceste blocuri au fost aduse din altă parte 
şi au fost folosite la construc�a zidului intermediar, care se 
îmbină foarte bine cu zidul exterior. Practic aceste blocuri 
fasonate se află poziţionate sub nivelul instalaţiei de 
hypocaustum. 

La adâncimea de 0,7 m in exteriorul clădirii, practic in zona 
curţii forum-ului, dar sub nivelul de călcare al acesteia, in caseta 
C1 a fost descoperit un alt zid care are grosimea de 0,6 m. 
Acesta are orientarea oblică, total diferită de traseul zidului 
exterior, care are grosimea de 0,8 m, şi reprezintă resturile unei 
clădiri ce apa�ne unei alte . faze, anterioară amenajării zonei 
(faza premunicipală a aşezării Porolissum), peste care apoi a 
fost construită clădirea târzie, cea a presupusei băi. 

Caseta C2 cu dimensiunile de 7 x 3 m, a fost trasată peste 
colţul nordic interior al curţii forum-ului şi a surprins porticus-ul 
de pe această latură de E. Zidul porticus-ului are 0,8 m grosime, 
iar ultima sa asiză 'este lucrată din blocuri de piatră fasonată cu 
dimensiunile de 0,4 x 0,5 x 0,2 m. A fost surprins in situ şi un 
bloc de calcar cu dimensiunile de 0,7 x 0,6 x 0,3 m, bloc ce 
forma baza pentru una din coloanele porticus-ului amenajat spre 
curtea forum-ului. La baza acestui zid, adosat porticus-ului, spre 
curtea forum-ului sub nivelul acesteia, a fost identificat un canal 
pentru scurgerea apei Rluviale. Acesta are 0,3 m lă�me şi este 
realizat din zidărie lucrată din piatră de talie mică. in colţul curţii 
zidul porticus-ului este intrerupt pe o porţiune de 2,6 m, zonă 
care reprezintă probabil o intrare. Merită semnalat faptul că 
această intrare a fost blocată la un moment dat cu un zid subţire 
ce are doar 0,3 m grosime. Acest zid este lucrat tot din piatră de 
talie mică, care este bine prinsă cu mortar, el apărând ca o 
continuare a laturii (a feţei) dinspre curte a zidului porticus-ului. 
La un moment dat, această intrare pentru circulaţia pe sub 
porticus este blocată. În spa�ul cu lăţimea de 3 m dintre zidul 
porticus-ului şi zidul exterior al basilicii de pe această latură a 
forum-ului, au fost identificate nivele de locuire, care stratigrafic 
aparţin clar unei perioade postromane. Imediat, pe pardoseala 
porticus-ului apare un strat de lemn ars, ce reprezintă urmele 
unui incendiu care, probabil marchează finalul epocii romane. 
Peste acest nivel de incendiere apare un nivel subţire de 
depunere postromană, depunere peste care se aşează un strat 
de mortar şi tencuială căzută de pe pere�i basilicii când clădirea 
începea să se degradeze. Dar acest strat de tencuială căzută 
este nivelat şi peste acesta a fost descoperit un nivel de locuire 
cu grosimea de cea. 0,2 m, in care apare material arheologic 
(ceramică, resturi menajere, oase), dovedind că in acest spaţiu 
iniţial de intrare s-a locuit efectiv. Astfel înţelegem motivul 
blocării intrării principale in porticus-ul forum-ului cu zidul subţire 
de 0,3 m. Considerăm că o astfel de locuire civilă sub porticus-ul 
unui forum de municipium roman nu era permisă decât după ce 
oficialităţile şi administraţia oraşului roman nu mai funcţionau. 

Astfel de urme ale unei locuiri târzii şi transformări ale 
planului iniţial au fost surprinse şi in alte sectoare cercetate in 
forum. 

Secţiunea SI are 30 m lungime şi 1 ,5 m lăţime, ea fiind 
realizată la 28 m V de zidul porticus-ului, având un traseu 
perpendicular pe zidul cu lăţimea de 0,8 m al clădirii identificată 
în caseta C1 . Garoul O al secţiunii SI se aftă la 3,5 m S de 
traseul rectiliniu al zidului exterior cu grosimea de 0,8 m 
identificat in caseta C1 . in secţiunea SI, in zona carourilor 0-1 6 
săpătura a pus in evidenţă prezenţa unei clădiri de mari 
dimensiuni. Este clădirea a cărui zid exterior de 0,8 m grosime a 
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fost identificat in caseta C1 .  Lăţimea acestei impozante clădiri 
este de 1 9,2 m. Secţiunea SI in traseul ei a surprins chiar colţul 
şi latura vestică a acestei clădiri, permiţând astfel aflarea lăţimii 
intregii clădiri calculată împreună cu zidul exterior surprins in 
caseta C1 . Astfel au putut fi măsurate şi cunoscute lăţimile celor 
trei mai camere care compartimentează clădirea in această 
zonă, care sunt de 6,2 m, 8 m şi 2,3 m. Zidurile care delimitează 
aceste încăperi, începând cu cel exterior de pe latura nordică a 
clădirii, zid surprins şi in caseta C1 , au grasimile de 0,8 m, 0,6 
m, 0,7 m, 0,7 m. În toate cele trei încăperi a fost descoperită 
instalaţia de încălzire de tip hypocaustum, realizată pe picioare 
din cărămidă. În incăperea din mijloc, cea cu lăţimea de 8 m, au 
fost identificate urmele a două sau chiar trei refaceri, reparaţii şi 
reamenajări ale podelei instalaţiei de încălzire. Un zid 
intermediar de sustinere a podelei camerei este lucrat din ţigle 
prinse cu mortar. Acest zid de ţigle este amenajat in aşa mod, 
pentru a face loc unor canale de aer cald care fac legătura cu 
zona praefurnium-uiui şi zona unei abside care este amenajată 
spre V in capătul acestei încăperi cu lătimea de 8 m. 

În zona m. 0-3,5 d in SI au apărut 
'
urmele a două canale de 

aer cald şi de fapt a două praefurnium-uri care au fost amenajate 
pe această latură şi colt vestic al clădirii. Astfel un prim 
praefurnium apare la m. 3 şi are fundul amenajat la 1 ,2 m 
adâncime, canalul de aer cald, care îi corespunde, are 0,3 m 
lăţime. Într-o fază ulterioară (faza a 1 1-a) acest praefurnium se 
reface şi se măreşte considerabil. Acesta este refăcut in zona m. 
2-2,6 şi are 0,6 m lăţime, iar fundul ii este amenajat la 
adâncimea de 1 ,6 m. 

Caseta C3 cu dimensiunile de 5 x 2 m a fost deschisă la V 
de această zonă a carourilor: 0-5 ai secţiunii SI. Astfel au putut fi 
făcute observaţii în legătură cu modul de construcţie al acestui 
praefumium. S-a constatat că acesta a fost realizat din blocuri 
din piatră fasonată, părţi din monumente romane şi coloane 
aduse din altă parte. Atât fundul cât şi pereţii laterali ai 
praefurnium-uiui au fost realizaţi din blocuri fasonate 
(monumente) aduse şi reutilizate aici. La fel s-a procedat şi cu 
zidul de sprijin al podelei din camera din mijlocul clădirii, zid şi 
canale pentru aerul cald realizate din tigle aduse probabil de la 
acoperişurile unor clădiri distruse, ruinate. 

Prezenţa unor instalaţii de încălzire de tip hypocaustum, în 
toate cele trei camere, a celor două praefurnium-uri şi al unui alt 
praefurnium presupus cu canalul său de aer cald din zona 
absidei camerei mari, ne face să credem că această clădire, cu 
lăţimea de aproape 20 m, este de fapt o baie romană amenajată 
aici pe latura de SSE a forum-ului. Stratigrafic şi structural se 
observă şi in caseta C3 că zidurile camerei praefurnium-uiui, 
precum şi praefurnium-ui propriu-zis sunt construite cu materiale 
aduse de la alte clădiri dezafectate. Credem că această clădire a 
fost realizată aici după ce clădirea iniţială a forum-ului oraşului 
Porolissum nu îşi mai indeplinea rolul pentru care aceasta a fost 
construită şi că această baie aparţine fazei de locuire post 
romană a Porolissum-ului. Un alt argument al acestei concluzii îl 
reprezintă prezenţa unor postamente masive de zidărie cu 
dimensiunile de 2 x 2 m surprinse în SI, zona m. 3,8-5,8 şi m. 
1 1  ,2-1 3,2. Aceşti piloni lucraţi din zidărie masivă sunt parţial 
demantelaţi, inglobati şi folosiţi, aceştia participând la planul şi 
construcţia băii post romane. Credem că aceste zidării masive 
cu dimensiunile de 2 x 2 m pot reprezenta postamentele pentru 
statuile ce erau amplasate in forum, sau reprezintă postamentele 
arhitecturale de sprijin a etajului unei alte basilici amenajată pe 
această latură de SE a forum-ulu i  municipal. După dezafectarea 
acestei laturi a forum-ului, aici se construieşte o baie ce ar putea 
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aparţine perioadei post romane de locuire a zonei centrale a 
fostului municipium roman Porolissum. 

În continuarea secţiunii SI, in zona din exteriorul băii, 
începând de la m. 16 la m. 30, s-au putut face observaţii 
stratigrafice foarte clare a fazelor de locuire a acestei zone 
centrale a platoului dealului Pomet şi bineinţeles a laturii sud
estice a forum-ului. Astfel aici au fost identificate stratigrafic cel 
puţin şase faze principale de amenajări, reamenajări şi locuiri pe 
o grosime stratigrafică de peste 2,5 m. Acestea corespund 
fazelor de amenajare pe acel loc a unui: castru din fazele de 
lemn şi apoi din piatră, de amenajare a locuirii premunicipale, 
apoi a celei municipale adică a forum-ului, apoi a băii post 
romane cu locuirea post romană, iar aici se pare că sunt 
surprinse şi urmele unei locuiri medievale timpurii. Astfel in zona 
m. 23-30 la 2,5-2,2 m adâncime au fost surprinse amenajările 
agger-ului fazei de pământ şi a celei din piatră cu zidul de incintă 
al castrului fazei din piatră (in zona m.26,6-27,4) cu şanţul său 
aferent din zona m. 28-32 precum şi cu şanţul târziu (din zona 
m. 24-28) , care taie toate nivelele romane. Acest şanţ târziu este 
acelaşi şanţ surprins şi pe celelalte laturi ale zonei centrale a 
fostului oraş Porolissum. Şanţul aparţine locuirii post romane 
surprinse şi in amenajările ulterioare din această zonă centrală. 
Aici au fost amenajate cuptoare târzii pentru ars ceramică, s-a 
locuit in clădirea forum-ului şi a fost amenajată o baie in spaţiul 
vechiului forum distrus parţial. Prin amenajarea şanţului târziu, 
zona centrală, care însumează cea. 3-4 ha de aşezare, a fost 
astfel protejată, in acest spaţiu urban locuind o comunitate de 
populaţie daca-romană rămasă in oraş după ce armata şi 
administraţia romană a părăsit Dacia la sfârşitul sec. I I I  p. Chr. 

Prezenţa locuirii post romane foarte bine sesizată in această 
zonă centrală a vechiului oraş roman Porolissum, se constituie 
ca un argument indubitabil al continuităţii populaţiei daca
romane şi in mediul urban al fostei provincii romane Dacia. 

Importanţa deosebită a acestei descoperiri pentru istoria 
poporului român, dovadă a continuităţii de locuire urbană post 
romană, obligă ca cercetarea zonei centrale a oraşului 
Porolissum să devină unul dintre obiectivele prioritare ale 
cercetării arheologice la nivel naţional, impunându-se sprijinirea 
substanţială a acesteia de către MCC printr-un proiect prioritar. 

127. Jijila, corn. Jijila, jud. Tulcea 
Punct: Cetăţuie 
Cod sit: 160626.02 
Colectiv: Valeriu Sîrbu - responsabil (M Brăila), Sorin 
Ail incăi ( ICEM Tulcea) 

Situ! se află pe un platou inalt (cota maximă 1 70 m), înclinat 
de la S spre N, aflat la izvoarele Jijilei, la cea. 9 km E de 
localitatea Jijila; partea de E a sitului este acoperită de pădure. 

Campania din anul 2004 a fost dedicată cercetării sistemului 
de fortificatie de pe latura de S a sitului, vestigiile acestuia fiind 
încă impre

'
sionante. În acest scop, Secţiunea V, începută anul 

trecut, a fost prelungită cu 1 3  m, pentru a străbate toată 
fortificaţia, astfel că acum ea are 52 x 2 m. S-au efectuat, însă, 
şi câteva sondaje în partea estică a sitului , acum acoperită de 
pădure, pentru a se depista zonele de interes major pentru 
campaniile viitoare. 

Cercetarea fortificaţiei in această zonă s-a făcut din două 
considerente: pe de o parte, fiindcă aici era mai uşor întrucât nu 
trebuiau tăiaţi copaci şi, pe de altă parte, fiindcă păreau a exista 
trei l inii de apărare. 
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Rezultatele au fost oarecum surprinzatoare, mai ales in 
privinţa şanţurilor şi a unor ritualuri .de fondare". Astfel, au fost 
intersectate vestigiile a trei valuri şi a patru şanţuri (numerotarea 
vestigiilor s-a facut dinspre incinta spre exterior, alegere care s-a 
dovedit inspirata). 
Valul nr. 1 .  Vestigiile acestuia se pastreaza pe o lungime de 
aproape 9 m şi o inăl�me de aproape 1 ,5 m, iar structura sa nu 
este prea complicată: peste stratul de loess nativ s-au depus 
straturi succesive de pământ cenuşiu-inchis, brun şi maroniu. Nu 
s-a identificat, in aceasta zonă, vreo infrastructură din lemn ori 
piatra. in schimb, pe coama valului era o zona cu roca 
sfărâmată, pe o grosime maximă de 0,4 m, şi se observau 
urmele a două gropi, ce ar putea indica o palisadă. Dacă 
prezenţa rocii sfărâmate este observabilă şi in alte zone ale 
valului, pentru atestarea palisadei mai este nevoie de săpături şi 
in alte zone. 

Surprinzătoare a fost, in schimb, descoperirea unei gropi 
chiar la baza valului (diametru = 1 ,2 m, adâncime = -0,6 m), in 
care s-au descoperit un vas in miniatură şi mai multe fragmente 
de vase Babadag 1 1 ;  menţionăm că in pământul de umplutură al 
fortifica�ei nu s-au găsit materiale arheologice. 
Şanţul nr. 1 .  in faţa Valului nr. 1 se afla un şanţ de formă 
trapezoidală (lăţime gură = 3,5 m, lăţime fund = 2,1 m, adâncime 
= -1 ,25 m), cu malul dinspre val vertical, dar cu o treapta spre 
bază, iar celălalt uşor oblic şi fundul albiat ; umplutura era 
formată din pământ brun, iar spre fund era o piatră mare, 
alunecată de pe coama fortificaţiei. 
Şanţul nr. 2. Aflat tot intre V1 şi V2, este de formă trapezoidală, 
cu pereţii oblici şi fundul aproape plat (diametru! gurii = 3 m, 
diametru fund = 2,1 m, adâncime = - 1 ,2  m); in umplutură nu s-au 
găsit materiale arheologice. 
Valul nr. 2. Vestigiile acestuia, mai impresionante, observabile 
pe o lungime de peste 1 1  m şi o înălţime de peste 2 m, constă 
din straturi succesive de pământ. Miezul fortificaţiei este format 
dintr-o masă compactă şi groasă de pământ cenuşiu-inchis, ce 
are spre incintă un «contrafort» de loess alburiu-gălbui, ambele 
acoperite de un strat de pământ gălbui. Nu s-au observat urmele 
unei infrastructuri din lemn ori piatră, iar pe coamă nu erau pietre 
şi nu se observau vestigiile palisadei. 

De asemenea, la baza acestuia era o groapă de formă 
trapezoidală (diametru = 2,25 m, adâncime = -0,9 m), săpată in 
loess, cu umplutura formată din pământ brun, spre baza căreia 
s-au găsit: un craniu şi un femur de om, de la un matur, plus o 
bucată mare de vatră arsă, un fragment masiv de rocă, un os de 
mamifer mare şi trei fragmente de vase Babadag; peste acestea, 
pe toată suprafaţa gropii, s-a depus un strat de cărbune şi 
cenuşă, gros de 0,02-0,03 m. 
Şanţul nr. 3. Lângă V2, la exterior, se află o albiere nu prea 
adâncă, ce ar putea reprezenta şanţul din faţa acestuia. 
Valul nr. 3. Vestigiile acestuia sunt aproape aplatizate aici, el 
observându-se ca o zonă semiovală de pământ, pe o lungime de 
cea. 6 m şi o înălţime de doar 0,5 m. 
Şanţul nr. 4. Se observă doar sub forma unei albieri superficiale, 
cu o lăţime la gură de cea. 3 m şi o adâncime de doar 0,4-0,5 m. 

Aşadar, in această zonă, pe o lăţime de cea. 50 de m, s-au 
identificat vestigiile a 3 valuri şi 4 şanţuri, ce prezintă unele 
elemente insolite. Desigur, in consideraţiile pe care le facem 
asupra fortificaţiilor vom ţine seama şi de observaţiile de pe teren 
ale intregului sit. 

Curios este faptul că intre V1 şi V2 se află două şanţuri, 
ambele nu prea adânci, cu pereţii uşor oblici şi cu fundul albiat, 
intre ele existând o zonă aproape plată, cu lăţime de cea. 3 m. 
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in infrastructura valurilor nu s-au găsi urme de bâme ori 
piatră, iar prezenţa unei palisade este probabilă doar pe V1 . 

De asemenea, Şanţurile 3 şi 4 se prezintă doar ca nişte 
albieri şi nu constituie obstacole reale, ele fiind, poate, doar 
rezultatul luării de pământ pentru valuri; problema va putea fi 
rezolvată doar prin viitoarele cercetări. De fapt, doar combinaţia 
Val 1 - Şanţ 1 ,  cu o diferenţă ini�ală minimă de 5 m, constituia un 
obstacol real. 

Este de semnalat descoperirea gropilor de sub V1 şi V2, 
evident cu rol cu�ual, poate ca ritualuri de fondare, altfel 
neexplicându-se săparea lor aici, exact sub coama fortificaţiilor, 
şi nici con�nutul - resturi umane, oase de animale, bucata de 
vatră, vase ceramice. Trebuie precizat că in pământul folosit 
pentru ridicarea fortificaţiei nu s-au găsit materiale arheologice, 
ceea ce indică ridicarea ei încă de la inceput. 

Cercetările de aici, deşi aflate abia la inceput de drum, 
demonstreză importanţa acestui sit pentru cunoaşterea culturii 
Babadag. 

Observaţiile din teren indică ample lucrări de amenajare a 
sitului. Astfel, pe latura de S, uşor accesibilă, întrucât nu există 
nici o diferenţă de nivel intre incintă şi exterior, s-a ridicat un 
impresionant sistem de fortifica�e. format din două (in partea 
estică) şi trei linii de apărare (in partea vestică). Pe toată latura 
de est sunt vizibile două terase şi este probabilă şi existenţa 
unui anumit tip de apărare, poate o palisadă, chiar dacă aici 
panta este destul de abruptă. De asemenea, pe latura de V este 
probabilă existenţa unei terase şi, desigur, a unui mod de 
fortificare, chiar dacă şi aici panta este foarte abruptă. 

Întrucât partea estică a sitului este acoperită cu pădure, 
până acum cercetările s-au efectuat doar in partea lui vestică. 
Este de menţionat că, intr-o suprafaţă de 400 m2, s-au 
descoperit peste 50 de gropi cu un bogat material arheologic, 
indeosebi vase ceramice, dar şi oase de animale. Deşi in gropi 
s-au găsit, uneori, fragmente de pere� arşi ori de vetre, nu s-a 
identificat, in această zonă, nici un complex de locuire in situ. De 
aceea, campaniile viitoare se vor axa pe cercetarea incintei, 
indeosebi in jumătatea estică, pentru identificarea vestigiilor de 
locui re. 

Materialul arheologic recoltat până acum atestă ocuparea 
sitului in două etape, anume cultura Babadag 1 1 ,  de când 
datează vestigiile cele mai numeroase, inclusiv fortificaţia, şi din 
epoca elenistică (sec. IV-III a. Chr). 

Materialul arheologic a intrat in patrimoniui iCEM Tulcea, iar 
documentaţia originală s-a depus la aceeaşi instituţie. 

Bibliografie: 
G. Simion, in CCA 2002, p. 1 77; G. Simion, S. Ailincăi, V. Sirbu, 
in CCA 2004, p. 1 65. 

128. Jupa, corn. Jupa, jud. Caraş-Severin [Tibiscum] 
Punct: Zidină 
Cod sit: 51038.01 
Colectiv: Doina Benea, Simona Vlascici, Călin Timoc, 
Gabriel Socol, Ştefan Agotici, Dorel Micle, Mihaela 
Popescu (UV Timişoara) 

Cercetările arheologice au fost întreprinse in castru şi vicus
ul militar. precum şi in zona cheiului roman. 
Cheiul roman 
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Săpătura arheologică din colţu l de SV a castrului mare de 
piatră de la Tibiscum a continuat şi in vara anului 2004 in 
incercarea de a detalia şi continua săpătura efectuată in vara lui 
2003. Astfel S3/2003 a fost continuată in latura de V cu o nouă 
secţiune S3/2004 menită să confirme existenţa (sau nu) a 
amenajării de tip .chei" a malului stâng al răului Timiş, pe latura 
de S a castrului mare din piatră. 

Amenajarea din pietre de râu şi piatră semifasonată din 
bazalt a fost identificată şi in S3/2004 care a fost trasată la 0,5 m 
de 53/2003, pe direcţia N-S, cu dimensiunile de 2 x 1 4  m, 
perpendicular pe latura de N a malului răului Timiş care curgea 
in antichitate pe lângă latura de S a castrului. 

În carourile 1 -7 la adâncimea de -0,5 m a  fost descoperit un 
strat de dărâmătură format din pietre de bazalt semifasonate, 
pietre de râu şi mortar căzute, probabil, din zidul de incintă al 
castrului (colţul de SV). Stratul de dărâmătură este mai compact 
în zona peretelui de E a S3/2004, între m.3-5, în locul în care 
anul precedent (2003) părea să se ridice o amenajare peste 
platforma de pietre, amenajare ce fusese distrusă in anii 70 de 
sondajul d-lui Moga. 

De la m. 2,8 incepe o platformă de pietre rotunde de râu 
care a fost distrusă parţial de bolovanii din bazalt căzuţi peste 
ea. Platforma a fost identificată la adâncimea de -1 m, din 
peretele de E al secţiunii , se intinde până la 1 ,65 m spre V, iar in 
lungime are 3,7 m. Grosimea stratu lui de dărâmătură din pietre 
de bazalt deasupra platformei era de 0,75 m. Spre malul de V al 
secţiunii, platforma coboară uşor in pantă până la adâncimea de 
-1 ,2 m, iar la 0,35 m de peretele de V se opreşte deoarece de 
aici începe panta şanţului de apărare al castrului mare din piatră 
de pe latura de V, şanţ pe care noi l-am surprins longitudinal pe 
axa secţiunii. 

Spre S amenajarea de pietre de râu .curge" pe panta 
naturală a fostului braţ al răului Timiş, sistemul de construc�e 
fiind cel de batere a pietrelor pe un pat de balastru gros de O, 1 
m, în lutul moale al malului antic. Deasupra platformei de pietre 
de râu, au alunecat pietre semifasonate din bazalt din zidul 
castrului. 

in partea superioară a terasei, platforma de pietre rotunde de 
râu se află pe un pat de bal astru la adâncimea de -1 ,4 m, panta 
coborând în unghi de 452 spre S până la adâncimea de -2,3 m, 
unde săpătura noastră s-a oprit deoarece am ieşit din spaţiul 
rezervaţiei arheologice şi am intrat in terenul proprietate privată 
al sătenilor din localitatea Jupa. 

Important este faptul că pe latura de V, secţiunea noastă a 
identificat inceputul şanţului de apărare a castrului mare din 
piatră, pe care 1-a secţionat transversal pe axa lui de construcţie. 
Se pare că platforma de pietre de râu identificată anul trecut 
(2003) reprezenta o amenajare de tip "chei" a castrului pe malul 
de N al Timişului, şi închidea colţul de SV al castrului dintre râu 
(pe latura de S) şi şanţul castrului (pe latura de V), printr-o 
amenajare din piatră semifasonată din bazalt, amenajare care a 
fost ulterior distrusă atât de apele răului cât şi de sătenii din Jupa 
care au exploatat piatra în folos propriu. Fragmentele de ţiglă 
romană şi cărămidă căzută pe panta indiguită a răului dovedeşte 
existenţa unei amenajări (probabil de tip turn) in colţul de SV al 
castrului, ceea ce ne obligă la continuarea săpăturilor in această 
zonă. pentru identificarea relaţiei dintre colţul castrului şi 
amenajarea malului răului Timiş.[D. Micle]. 
Castru 

Săpăturile din castrul mare de la libiscum din anul 2004 s
au concentrat in zona edificiului IV - in vederea determinării 
funcţionalităţii acestei clădiri ridicate in imediata apropiere a 
zidului de incintă a castrulu i . 
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Zidurile şubrezite şi urmele vechilor tranşee ne-au obligat să 
deschidem o suprafaţă ( 1 6,5x5 m) pentru a ieşi din zona 
afectată de vechile cercetări arheologice şi de a avea o 
stratigrafie verticală şi orizontală inteligibilă. Încă de la primele 
nivele decapate am putut surprinde traiectul zidului de piatră de 
râu care mărgineşte spre V clădirea. in interiorul edificiului IV la 
aprox. -0,6 m a fost surprinsă in condi�i de păstrare destul de 
bună o podea de cocciopesto groasă de O, 1 m, sub care au fost 
identificate traiectele unor ziduri dintr-un sistem de încălzire cu 
hypocaustum. Un zid de piatră de râu, de 0,3 m lăţime, 
îngrădeşte un spa�u ingust de 1 ,2 m lă�me, dezvelit parţial, care 
adăposteşte praefurnium-ul. 

Între zidurile hypocaustum-ului au fost descoperite 2 
inscripţii (votive), care împreună cu porticul de pe latura scurtă 
unde este şi intrarea in clădire, ne sugerează că am avea de-a 
face cu un edificiu de cult, ce a func�onat sigur in ultima fază de 
folosire a fortificaţiei tibiscense. Descoperirile monetare (3 buc.) 
din interiorul edificiului IV sunt denari suberaţi de la Filip Arabul 
şi Traianus Decius. 

in marginea de V a casetei a fost surprinsă fundaţia de 
piatră de râu a unei barăci a castrului mare, care se intinde 
paralel cu edificiul IV intre cele 2 construcţii existând o stradelă 
de pietriş compact groasă de 0,4 m şi lată de 5,5-6 m. Baraca 
din suprafaţa noastră afectată şi de săpăturile lui M. Moga avea 
un nivel de călcare la 0,5 m adâncime şi pava! cu dale de 
cărămidă. Sub nivelul de călcare al barăcii au fost identificate 2 
nivele de lemn anterioare, ale unor barăci aparţinând castrului 
mic de la Tibiscum. 

În stratul de steril, pe care l-am atins la -2, 1 5  m, au fost 
identificate mai multe gropi de stâlp, de la primul nivel de locuire 
de la Tibiscum şi o stradelă, orientată E-V şi dezvelită decât 
pa�al, care foarte probabil înconjura castellum-ul mic (60 x 60 
m) de la Tibiscum. 

Materialul arheologic deosebit de bogat ieşit in această 
suprafaţă decapată se compune pe lângă ceramica, in mare 
măsură cenuşie din: 3 statui, fragmentare, din teracotă in zona 
barăcii, vârf de lance, 1 vârf de săgeată cu 3 aripioare, 2 frag. 
solzi de bronz dintr-o /orica squamata,o mărgea de chihlimbar, 
mai multe bucăţi de corn de cerb pregătite pentru prelucrare, 
cuie, piroane şi fragmente de chei romane, fragmente de vase 
de sticlă şi de geam, diferite aplici simple, traforate şi cu email. 

Cercetările arheologice întreprinse au stabilit principalele 
elemente de arhitectură ale acestui edificiu, planul complet şi 
particularităţile constructive (reparaţii, extinderi, modificări 
etc.).[C. Timoc]. 
Thermae. 

Cercetările arheologice au continuat prin dezvelirea 
complexului de băi aparţinând lui Numerus Palmyrenorum 
Tibiscensium. Edificiul apare la S-E de clădirea XI I (edificiu 
similar de mari dimensiuni, încă nedezvelit complet). 

Săpăturile arheologice au constat din două casete: A de 4 x 
3 m, situată la NE de absidă şi 8 de 5 x 4 m, in sud-estul absidei 
descoperite in anul 2003. Ruinele antice au apărut la 0,3 m. 
Întregul complex termal a fost construit peste un nivel de locuire 
mai vechi, identificat la 1 ,9 m. Amenajarea s-a realizat prin 
intinderea pe podeaua amintită a unui strat de pietriş, suprapus 
de un strat de piatră de râu plată, aşezată pe cani (1 ,65 m de la 
nivelul actual al solului). 

Cu această ocazie, după înlăturarea stratului de dărâmătură 
au fost dezvelite: absida A de pe latura de V a complexului de 
băi şi alte două abside 8 şi C (ultima doar parţial distrusă de 
anumite lucrări moderne). O încăpere dreptunghiulară închide 
absida A (7,55 m lungime), păstrată în condiţii relativ bune. În 
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poziţie centrală, absida B avea un praefurnium, la fel ca şi 
absida A (identificată în anul 2003). Pe podeaua absidei B a fost 
descoperită o monedă de bronz pentru Antoninus Pius bătută de 
către Marcus Aurelius, element important de datare. Sistemul de 
suspensura avea o înălţime de cea. 0,7 m, cu o podea de 
cocciopesto groasă de 0,28 m, refăcută de 2-3 ori. 

O etapă nouă în existenţa edificiului se leagă de 
introducerea sistemului de încălzire, a praefurnium-ului la absida 
A. Un canal lung de 3,2 m, lat de 0,64 m a fost construit din 
cărămizi. În zona canalului a fost descoperit un antoninian de la 
Caracalla. 

Edificiul continuă spre S (cercetarea nu mai este posibilă 
întrucât întregul areal a fost distrus de săparea de către muzeul 
local a unei amenajări necesare pentru o baltă de peşte). La S 
de spaţiul absidei A se conturează o a doua încăpere, în cea mai 
mare parte distrusă, dar care a fost de asemenea încălzită. 

În epoca romană târzie se constată în afara absidei urme de 
refacere şi de construire în afara absidei A a unei instalaţii de 
prelucrare a fierului, fiind descoperite fragmente de tuburi 
suftante, zgură metaliferă, fragmente de creuzete, urme de 
metal. 

Amenajări târzii se constată în partea de N printr-un zid din 
piatră de râu (lat de 1 ,27 m). 

Cercetările arheologice întreprinse în cele trei sectoare au 
evidenţiat informaţii documentare importante pentru existenţa 
aşezării de la Tibiscum. [D. Benea, S. Vlasici, Şt. Agotici, G. 
Socol] 
Planşa 23. 

Abstract: 
The archaeological investigations in 2004 continued with the 

uncovering of the bathing house complex that belonged to 
Numerus Palmyrenorum Tibiscensium. The complex appears 
south-east from the building XII (a similar very large building, not 
fully discovered yet). The archaeological research in the three 
sectors offered very important informations for the settlement of 
Tibiscum. 

129. Jurilovca, corn. Jurilovca, jud. Tulcea 
[Orgame/Argamum] 
Punct: Capul Dolojman 
Cod sit: 160653.02 
Colectiv: Mihaela Monucu-Adameşteanu - responsabil, 
Monica Morgineanu Cârstoiu (IAB), Ştefan Bâlici (UAUIM 
Bucureşti); Florin Topoleanu, Vera Rusu ( ICEM Tulcea), 
lul ian Vizauer (DCCPCN Tulcea), George Nuţu (absolvent 
UAIC laşi), studenţi UAUIM Bucureşti 

Situl arheologic Cetatea Orgame/Argamum ocupo poziţiile 
1 84-1 91 din LMI 2004 (Judeţul Tulcea), aprobato prin OMCC nr. 
2.31 4/8 iulie 2004, publicate în Monitorul Oficial al României, 
Partea 1 ,  nr. 646/1 6.VI I .2004 şi, respectiv, Monitorul Oficial al 
României, Partea 1 ,  nr. 646 bis, Anexa 1 ,  p. 2262-2263, fiind 
clasat în grupa A. 

Terenul pe care se distribuie componentele sitului face parte 
din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", dar, în prezent, statutul 
său juridic este încă neclar. 

Situl se compune din ansamblul arheologic Cetatea 
Orgame/Argamum, amplasat pe Dealul Doloşman, la 8 km E de 
localitatea Jurilovca, jud. Tulcea, suprafaW 1 20 ha, cuprinzând 
vestigii suprapuse ale locuirii din epocile Hallstatt, greaco, 
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romano, medie bizantinO, intra şi extra muros, cu necropolele 
aferente, sec. X-IX a. Chr. , VII a. Chr.-VII p. Chr., XI p. Chr.) şi 
ruinele de pe insula Bisericuţa (neolitic; epocile greco-romano 
inclusiv o fortificaţie şi resturi de cuptoare - şi bizantino medie), 
aflato la cea 4 km SE de Capul Doloşman, în apele lacului 
Razim. La cea. 1 2  km SE de Capul Doloşman se afto Gura 
Portiţei. Amplasamentul este lipsit de locuire modernD şi 
contemporano, fiind frecventat ocazional, în timpul verii , de 
turişti, iar în restul anului de pescari, vânători şi crescători de 
animale. 

După cele şase campanii de săpături conduse de Paul 
Nicorescu în perioada interbelică ( 1 926-1 932), cercetarea 
arheologică a sitului a fost reluată, în formă sistematică, în anul 
1 965, sub conducerea Mariei Coja (1 965-1 985), continuând, fără 
intreruperi, până în prezent. Actualmente cercetilrile de la 
Orgame/Argamum se derulează în cadrul Proiectului "Cetatea 
greco-romano Orgame/Argamum şi teritoriu l sou", înscris în 
Planul de cercetare al IAB şi în PNCA. Între anii 1 997-2001 
cetatea a fost inclusă în Planul Naţional de Restaurare, 
beneficiind de finanţări pentru cercetare arheologică în vederea 
restaurării, proiectare şi intervenţii de restaurare la trei obiective 
(două bazilici paleocreştine şi un tronson de incintă). 

Şantierul arheologic îşi desfăşoară activitatea conform 
Protocolului de colaborare ştiinţificD şi organizatoricn înregistrat la 
Serviciul de Arheologie al MCC sub nr. 378/01 .04.2002. Potrivit 
acestuia, responsabilul ştiinţific al şantierului este dr. Mihaela 
Mănucu-Adameşteanu, de la IAB, la derularea proiectului 
participând şi specialişti de la alte institute şi instituţii de profi l . 
Sopoturile arheologice efectuate în anul 2004 la 
Orgame/Argamum au fost autorizate de MCC prin Autorizaţia de 
sopoturo arheologicO sistematicO nr. 1 23/2004, înregistratJ la DMIM 
sub nr. 3598/07.06.2004. Cercetarea s-a desfăşurat în intervalul 
1 august-1 5 septembrie 2004. 

În anul 2004 programul de cercetare arheologicu a fost 
finanţat de la bugetul de stat (prin IAB, MCC) şi de la bugetul 
local (Consiliul Judeţean Tulcea, prin Institutul de Cercetori Eco
Muzeale). Valoarea totaiD a alocaţiei bugetare asigurată de MCC 
prin intermediul MNIR a fost de 30.000.000 lei. Nu avem 
informaţii referitoare la quantumul contribuţiei financiare a CJ 
Tulcea/ICEM). Ca urmare a restricţiilor financiare, activitatea de 
cercetare nu a putut fi continuată în toate cele cinci sectoare ale 
sitului, restrângându-se la numai douo dintre ele: SIG (sector 
incinto greaco; responsabil ştiinţific dr. Mihaela Monucu
Adameşteanu) şi Central (dezvoltat în jurul bazilicii paleocreştine 
nr. 2; responsabil ştiinţific dr. Florin Topoleanu). Beneficiind de 
finanţarea de către MEC a unui proiect de prospecţiuni geofizice 
în mai multe situri arheologice, Florin Scurtu (GEI-PROSECO 
Bucureşti) a efectuat o cercetare geofizică într-o zonă intra 
muros, adiacentă sectorului Central, spre N). În sectorul insula 
Bisericuţa cercetarea a fost posibilă numai datorită 
entuziasmului grupului de arheologi. 

La începerea lucrarilor s-a constatat o degradare accentuato 
a storii de conservare a monumentelor degajate în campaniile 
precedente. Procesul de degradare este progresiv, fiind favorizat 
de natura însDşi a structurilor antice degajate de-a lungul anilor 
(construcţii din zidOrie de piatro legato cu pomânt). Pe de altil parte, 
în condiţiile climatice ale locului (diferenţe excesive de 
temperaturl şi umiditate între anotimpuri, vânturi puternice şi, în 
ultimii ani, abundenţa precipitaţiilor, teren în panto accentuato), 
expunerea monumentelor la intemperii, în absenţa unor mtsuri 
de protecţie eficace, are ca efect, erodarea accelerată a 
materialelor util izate în zidDria originaro şi surparea zidurilor. Pe 
alocuri, chiar cimentul folosit la restaurarea celor două bazilici, în 
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cadrul PNR, a cedat diferenţelor de temperaturll, ceea ce 
sugereaziJ dlltarea şi grsirea altor _solu�i de conservare in situ a 
patrimoniului arheologic imobil. In acest sens, în campania 
anului 2004 s-au experimentat procedee de conservare primarll a 
monumentelor, prin utilizarea unor materiale non invazive şi a 
crror procurare şi punere în opertl necesit!J un efort minim: zidoria 
în piatrll - la sec sau cu liant din p[Jnânt galben (argiiD localo) -
refolosindu-se piatra recuperat!J din dOrâmoturile edificiilor antice. 

Totodat!J s-a constatat co vegetaţia spontano tinde so devino, 
de la un an la altul, tot mai denso şi mai viguroaso, invadând 
întreg situl, ceea ce face ca debutul fiecOrei campanii de sOpoturi 
so fie precedat, in mod obligatoriu, de o lungo perioado de 
"curllţire" a terenului (indepOrtarea ierburilor şi a molozului cozut in 
interiorul zonelor cercetate, în urma erodorii profilelor sau a 
surporii zidurilor). Pe lângo efectul benefic, de valorizare a tramei 
urbane degajate prin cercetare in anii precedenţi, "curllţenia' 
anuam antreneazO şi efecte nedorite, cum ar fi alterarea 
stratigrafiei originare, prin r!Jzuirea succesivD a nivelurilor şi a 
straturilor arheologice, în scopul îndeportorii rtld!k::inilor vegetaţiei 
spontane, dar şi diminuarea, cu un procent semnificativ, a 
fondurilor disponibilizate pentru campania anului respectiv. Ca 
urmare, ar fi de dorit aplicarea unei alte metode de îndeporatre a 
ierburilor, poate prin erbicidare direcţionato asupra anumitor 
specii, mai agresive cu fondul arheologic. 

Sector Incinta Greacă (SIG) 
Mihaela Mănucu-Adameşteanu, Monica Mărgineanu 
Cârstoiu, Ştefan Bâlici 

Activitatea s-a des!Oşurat in douo etape: sOpoturtJ arheologico şi 
conservare primarll (2-31 august 2004); cercetarea de arhitecturll 
releveu şi secţii (6-1 1 septembrie 2004). 

Scopul cercetării :  completarea documentaţiei arheologice 
referitoare la zidul de aporare al oraşului grec Orgame. Pornind 
de la tronsonul lung de 1 2  m, descoperit de Maria Coja în anii 
1 973-1 975 de-a lungul falezei, care a furnizat prima dovado a 
existenţei monumentului şi ţinând cont de importanţa cunoaşterii 
sale pentru istoria cetoţii Orgame/Argamum şi pentru studiile 
comparative privind specificul colonizorii greceşti vest-pontice, 
am reluat cercetarea acestuia, având drept obiectiv recuperarea 
traseului sou pe latura de S şi, eventual, urmorirea intregului sou 
parcurs. Cercetarea prilejuieşte şi o apropiere mai directă de 
stratigrafia de epoco greaco a sitului, dat fiind co se desfllşoartl in 
afara fortificaţiilor romana-bizantine, ştiut fiind el, în zona 
adopostito de ele, cele aproape 1 4  veacuri de locuire neîntrerupto 
pe un teren cu denivelori semnificative au provocat constant 
distrugerea depunerilor mai vechi şi au dus la creşterea densităţii 
structurilor edificate în ultima etapo de vieţuire, fapt care face 
extrem de dificil şi hazardat accesul la stratigrafia preromano. 

În campaniile precedente au fost practicate trei secţiuni cu 
orientare NNE-SSV în zona extramurano a sitului, !Dind panta 
accentuato a terenului , spre S (SIG, SIG001 , SIG003) şi cinci 
casete cu dimensiuni variate (ultimele douo, C02 şi C03, fiind 
deschise în 2002 şi 2003). Aceste cercetori au făcut posibilă 
urmărirea traseului incintei, pe latura de S, pe o lungime totalo de 
cea. 50 m. De la un loc la altul, monumentul prezintă stori de 
conservare diferite, de la dispari\ia completo, cu posibilitatea de 
recuperare numai a amprentei sale în negativ (SIGCas2 E/1 999· 
2000), la identificarea nucleului de emplecton, lipsit de 
paramente (SIG001 /2000) sau descoperirea unui tronson in situ, 
demantelat pâno la nivelul primelor asize ale fundaţiei 
(SIG003/2001 ) . Abia casetele C02 şi C03, deschise succesiv 
intre SIG001 şi SIG003, in scopul confirmurii traseului şi a unitoţii 
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monumentului, au furnizat cadrul necesar observării unor detalii 
constructive şi stratigrafice. Astfel a fost posibiW degajarea unei 
curtine având lungimea de aprox. 1 8  m, care, in locurile unde se 
plStreazO integral (ambele paramente, de-o parte şi de alta a 
nucleului de emplecton), are IOţimea de 2,6 m. Înllţimea la care 
se conserVO ruinele sale oscileaziJ intre 0,5 m şi 1 ,2 m, deasupra 
unui soclu cu inrnţimea de 0,3 m, care-i adaugo, la bazD, o l�ime 
de cea. 0,25-0,3 m. Dupo aspect şi starea de conservare, este 
foarte probabil ca monumentul descoperit in aceste campanii so 
reprezinta numai fundaţia zidului de incinto, ea insoşi grav 
afectato de demateiDri datând din epoca romano-bizantino şi 
posibil de succesive alunecori de teren. 

În anul 2004 am continuat cercetarea in casetele C02 şi 
C03, IDrgindu-le cu câte 1 m pe laturile de N şi S şi continuând 
sOpotura stratigrafico in C03, suprafaţa astfel investigato totalizând 
cea. 1 8  m2. Au fost degajate total paramentul de sud al zidului 
(Z1 )  şi faţa de N a acestuia, al cărei aspect este cu totul diferit. 
Paramentul sudic se prezinto ca o succesiune de şiruri din 
blocuri de piatrll de calcar, mai aplatizate (înălţime =0, 1 /0, 1 5  m; 
lungime =0,37/0,47/0,64 m) sau mai robuste (înălţime 
=0,23/0,25/0,27 m; lungime =0,28/0,32/0,48 m), cu laturile şi 
suprafeţele sumar fasonate, formând asize orizontale sau 
orizontalizate. În resturile dintre blocurile paramentull.li este 
vizibil liantul: un pomânt galben-roşcat, caracterizat printr-o 
aderenţi) la piatrO şi o duritate asemonatoare mortarului de var. Pe 
faţada sudicl, paramentul se pOStreazO pânO la inOiţimi variind intre 
0,52 m şi 0,75 m. Acelaşi liant leago pietrele emplectonului, de 
dimensiuni mai mici şi nefasonate. Nucleul de emplecton s-a 
postrat cu deniveiOri, datorate pe de o parte demanteiDrii, pe de 
alta alunecorii dorâmoturilor pe panta accentuată a terenului. Faţa 
de N a zidului nu postreazD urme de parament, limita sa pe 
aceasto laturo neurmând un traseu rectiliniu. De altminteri, in 
campania 2003, în aceasto parte a fost identificato urma unui şanţ 
lat de cea. 1 m, ce ar fi putut constitui urma unei demantelori 
sistematice a paramentului nordic. Spre deosebire de situaţia 
observato spre S, spre N zidul pare so se fi acomodat conturului 
reliefului stâncii, somânţa fundaţiei sale fiind aşezato peste un 
strat de arsuro ce COplk::uieşte umplutura steriiD a unei gropi în 
stânco, la nivelul de sopare al acesteia. De aceasto parte, zidul s
a postrat pe o înOiţime medie de 1 ,2 m. 

Detaliile stratigrafice observate în campaniile anterioare au 
fost confirmate de cele prilejuite de efectuarea unui sondaj cu 
l�imea de 4 m, de-a lungul laturii de vest a C03. Mai ales în 
partea de sud a acestuia se evidenţiază co, in locurile unde 
somânţa fundaţiei nu suprapune direct stânca, zidul a fost 
construit peste o acumulare din epoca arhaico (sec VI a. Chr.), 
cu grosimea de cea 1 ,8 m, suprapuso de un strat de nivelare 
orizontalizat, cu grosimea intre 0,2-0,6 m, format din piatrll 
morunto de calcar amestecato cu pomânt galben, steril din punct 
de vedere arheologic. Deasupra acestuia se afiD unul de culoare 
brun-cenuşie, cu o grosime de 0,4-0,6 m, peste care zac 
dDrâmoturile zidului, blocuri intregi şi sparte intr-un pomânt 
cenuşos, afânat, in care se aflo şi material arheologic. Pentru 
stratul arhaic cOplk::uit de primul strat de nivelare cu pomânt 
galben şi piatrO morunto datarea este vârfuri de sOgeţi 
premonetare şi fragmente ceramice greco-orientale şi attice din 
sec. al VI-lea a. Chr. De pe nivelul pe care zlk::eau dDrâmoturile 
incintei s·a recoltat o cantitate insemnato de fragmente ceramice, 
dintre care câteva ştampile amforice de Sinope sugerează un 
interval cotre mijlocul sec. al I I I-lea pentru dezafectarea 
monumentului. Stratul de dDrâmaturi, ca şi ruinele in situ ale 
zidului (Z1 )  poarto urmele unor excavaţii pe care, dupo inventarul 
ceramic romas pe loc, le putem atribui sec. al VI-lea p. Chr. 
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Pe latura de N a zidului, fundaţia strDpunge un strat 
consistent (1 ,2-1 ,5 m grosime) de pomânt cu aspect afânat, 
purtând urme de incendiu (cenuşo, bueoţi de chirpic ars, ceramico 
variaiD şi abundeniD, oase de animal). Aloturi de vârfurile de sOgeţi 
premonetare, ceramica îndeosebi importurile greco-orientale -
îngOduie datarea stratului in sec. al VI-lea a. Chr. El suprapune 
direct un strat de arsurD cu grosimea de 0,01 5-0,02 m, care 
acoperă uniform nivelul stâncii (aflat la adâncimea de cea. -2,3 
m), inclusiv o groapă de formo neregulaiD, adâncită cu 0,3-Q,5 m 
şi umpluiD, pâno la nivelul de săpare, cu pomânt brun-deschis 
nisipos, lipsit de materiale arheologice. În stratul afânat descris 
mai sus se observă o dDrâmotură din blocuri de piatrD şi piatrD 
morunto, a corei dispunere urmeazo linia accidentaiD a pantei spre 
S, ajungând pân: in imediata veci notate a fundaţiei zidului (Z1 ) .  
Aceaslll dorâmoturD pare a proveni de la un alt zid (Z2), care 
urmeazo un traseu paralel cu (Z1 ) in cele douo casete (C02; 
C03), la o distan� constani!J de cea 1 , 1  m spre N de acesta. Este 
construit intr-o maniero asemonotoare zidului (Z1 ) , dar este 
amplasat pe o colll mai inalto a terenului , pnstrând, in suprafaţa 
investigato, înălţimea a douG-trei asize. Starea de conservare a 
(Z2) este şi mai precarD decât a zidului (Z1 ) , sugerând o 
demantelare sistematico pâno in apropiere de somânţa fundaţiei. 
Judecând dupo ceramica descoperit!J in stratul de pOmânt tasat 
care-I suprapunea, aceasi!J acţiune a putut avea loc in cursul 
sec. al VI-lea p. Chr., cel mai probabil cu prilejul construirii 
fortificaţiilor romana-bizantine, aflate în imediata apropiere, spre 
N. Intervenţia de recuperare a pietrei de construcţie dintre 
dorâmoturile şi chiar din ruinele celor douo ziduri a antrenat 
amestecarea materialului arheologic, excavat împreuno cu piatra, 
fapt care se recunoaşte în prezenţa unor fragmente ceramice din 
epoci diferite {VI a. Chr.-VI p. Chr.) atât în depunerile de 
deasupra celor douo ziduri, cât şi in "culoarul" dintre ele, pâno la 
nivelul la care s-a oprit demantelarea. Sub acest nivel, în spaţiul 
dintre (Z1 ) şi (Z2) se postreazll depunerea arhaico, f!Jr!J intruziuni. 

Cercei!Jrile viitoare vor aduce precizllrile necesare în legoturD 
cu relaţia dintre cele douo ziduri şi funcţia lor. De asemenea, ele 
vor continua să urmorească reconstituirea traseului incintei 
greceşti şi observarea raportului urbanistic dintre aceasta şi 
organizarea spaţiului locuit şi a spaţiului funerar. 

Întrucât rezultatele acestei campanii impun revenirea asupra 
monumentelor degajate, singura intervenţie de conservare 
primarD din sectorul SIG a fost umplerea cu pOmânt a vechilor 
săpături SIG001 şi SIG003, pâno în proximitatea tronsoanelor de 
incintă identificate. În sectorul FE, situat intra muros, unde 
cercetarea este suspendatll de câţiva ani, ca urmare a diminuorii 
fondurilor de săpătură, au fost consolidate, la sec, zidurile 
câtorva edificii romane-bizantine degaja te în anii 1 990-1 997. 

Inventarul arheologic mobil {1 91 pachete cu ceramico 
fragmentaro şi oase de animale, 1 9  ştampile amforice şi 47 
obiecte morunte - monede şi obiecte din bronz, diferite obiecte 
din fier şi plumb, morgele din sticiO, obiecte morunte din ceramico 
etc.) au fost predate d-nei Vera Rusu, restaurator la ICEM, 
pentru a continua în laborator activitatea de restaurare. 
Ceramica a fost spolato in timpul campaniei, însă starea de 
conservare a obiectelor metalice, la descoperire, era foarte 
precarD, îngOduind slabe speranţe de recuperare a lor în 
laborator. Tot materialul ceramic şi descoperirile morunte au fost 
fotografiate în format digital la sfârşitul campaniei. [M. Mănucu
Adameşteanu]. 

Sector Central 
Florin Topoleanu ,  lu lian Vizauer, Vera Rusu, George Nuţu 
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Scopul cercetării: completarea documentaţiei relative la 
stratigrafia verticală şi orizontală a sectorului in vederea 
reconstituirii evoluţiei urbanistice a zonei şi degajării complete a 
unei unităţi urbanistice ( insula) . 

Prin cercetările din sectorul Central, reluate in 1 981 , a fost 
degajată complet bazilica 2 (cercetată anterior de P. Nicorescu 
şi Maria Coja), un tronson important al incintei romana-bizantine 
precum şi mai multe edificii ,  separate prin străzi, datând din sec. 
V-VII p. Chr. Totodată au fost identificate şi sporadice vestigi i ale 
unor etape pre-romane de ocupare a zonei (sec. IV- 1 1  a. Chr. ) .  

Continuând activitatea ultimilor an i ,  unul dintre obiectivele 
campaniei 2004 din sectorul bazilica 2 de la Argamum a fost 
identificarea de elemente de datare mai precise pentru bazilica 
de sec. V şi precizarea modului de acces in bazilica de sec. VI 
raportat la axa stradală şi la edificiul cu portic aflat între aceste 
ultime două monumente. 

Cercetarea s-a desfăşurat in cele două şiruri de casete care 
pornesc din colţul de SV al bazilicii 2 (începute în campaniile 
anterioare), completate în acest an prin câteva suprafeţe noi 
(renumerotate şi redenumite) şi o secţiune practicată în anexe. 

Secţiunea din anexele bazilicii conţine, imediat sub primul 
strat de pământ, unul dintre cele două pavaje ale acestui edificiu 
şi resturile zidurilor de compartimentare. Reamintim că anexele 
bazilicii 2 suprapun anexele bazilicii anterioare, cu forme şi 
dimensiuni total diferite; edificiul anexă la bazilica 2, iniţial o 
singură încăpere lungă de peste 20 m, a fost compartimentat in 
trei camere, repavate. Momentul compartimentării trebuie legat 
de dezafectarea bazinului baptismal din interiorul spaţiului de 
cult şi construirea altuia nou , pe treptele de acces dintre bazilică 
şi anexe. Raţiunea practicării secţiunii fiind identificarea 
depunerilor arheologice corespondente anexelor bazilicii de sec. 
V, prezenţa pavajului amintit a blocat, pentru moment, demersul 
nostru (de altfel, spaţiul aflat la dispoziţia noastră nu a fost prea 
generos - locaţia săpăturii este în imediata vecinătatea marginii 
falezei); de aceea precizările vor fi căutate în campaniile viitoare, 
la S de săpătura actuală. 

Cercetarea în suprafeţele amintite la inceput a relevat faptul 
că, cel puţin într-o primă fază, accesul in bazilică se făcea 
ocolind edificiul cu portic au fost descoperite resturi de stradă 
orientate spre intrarea în bazilică; apar astfel două ipoteze, care 
vor trebui confirmate sau infirmate de săpăturile viitoare: 
- posibila existenţă a unei intersecţii poate o piaţetă în 
proximitatea intrării în bazilică (spre SV), formată din axa 
stradală care porneşte de la poarta de V şi o alta, care vine 
dinspre poarta mică; 
- posibil itatea ca edificiul cu portic să fi îndeplinit o funcţie 
religioasă şi nu una economică. 

În casetele B 1 ,  82 au fost descoperite resturile unei locuinţe 
cu două faze, ambele ulterioare incetării funcţionării bazilicii -
sfârşit de sec. VI p. Chr., monede lustin 11 şi Sofia; pe nivelul 
corespunzător primei faze a acestei locuinţe a fost descoperit un 
cuptor. 

Un element de noutate, în caseta 84, este descoperirea 
resturilor unei construcţii cu fundaţiile aşezate direct pe stâncă, 
de pe podeaua căreia a fost recoltată o cantitate impresionantă 
de ceramică grecească de perioadă elenistică. Este vorba de 
singura structură cu aspect de locuinţă din această perioadă 
identificată până in prezent in sectorul bazilică l i ,  unde, stânca 
având cota cea mai înaltă în raport cu restul cetăţii, decapările 
din perioada romană târzie au afectat puternic toate depunerile 
anterioare; reamintim că un depozit asemănător a fost 
descoperit în anii precedenţi in caseta A 1 ,  în apropierea 
accesului dinspre SV în bazilica 2. 
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in contextul aplicării principiului de conservare primară, am 
realizat un experiment de consolidare a unor ziduri deteriorate în 
proporţie mai mare de 50 % după o reţetă locală, fără lianţi 
industriali; este cunoscut faptul că materialul de construcţie de la 
Argamum este un calcar foarte friabil, care nu rezistă mult la 
ciclul de îngheţ-dezgheţ. in măsura în care zidurile consolidate 
de noi vor rezista până la campania viitoare, procedeul va fi 
extins la restul sectorului. (F. Topoleanu]. 
Planşa 24. 

Bibliografie: 
http://www.argamum.freeservers.com; 
M. Mănucu-Adameşteanu, Orgame/Argamum, Bucureşti, 2001 ; 
eadem, în Ancient Greek Colonies in the 81ack Sea. Voi. 1-11, ed. 
D.V. Grammenos - E. K. Petropoulos, Thessaloniki, 2003, p. 
341 -388; 
Vasilica Lungu, On the etymology of 'Opya��· A Greek Colony 
on the West 81ack Sea, RESEE, XLI, 2003, 1 -4, p. 1 03-1 09; 
CCA 2004, nr. 97-98. 

Resume: 
Le site, situe sur le Cape Doloşman, au bord du Lac Razim, 

8 km Est de Jurilovca (dep. de Tulcea) et 1 2  km Nord-Ouest de 
Gura Portiţei, est forme par la cite greco-romaine 
Orgame/Argamum (habitat fortifie, extra muros et necropoles; xe 
s. av. J.-Chr. - Xle s. apr. J.-Chr.) et l'ensemble des vestiges de 
l'île Bisericuţa (quelques 4 km loin; fortification romaine, traces 
sporadiques prehistoriques, grecques el byzantines). 

Des fouilles archeologiques regulieres ont ele menees sur le 
site entre les deux guerres mondiales (sous la direction de P. 
Nicoresco) et sont encore en cours, portant a la lumiere des 
tron�ons d'enceintes, des basiliques paleochretiennes, des 
pieces du reseau urbain des epoques grecque et romaine, des 
ateliers ceramiques et des tombes des necropoles grecque et 
romaine (Voir http://argamum.freeservers.com; M. Mănucu
Adameşteanu, Orgame-Argamum, Bucureşti, 2001 ; eadem, 
dans Ancient Greek Colonies in the 81ack Sea. Voi. 1-11, ed. D. V. 
Grammenos - E. K. Petropoulos, Thessaloniki, 2003, p. 341 -388 
(avec bibliographie du site); în CCA 2003, ciMEC 2004, nos. 97-
98.). 

La campagne de l'annee 2004 a marque la poursuite des 
fouilles dans les secteurs de l'enceinte grecque, Central , el de 
l'île Bisericuţa. 
Secteur de l'enceinte grecque (SIG). On a elargi les surfaces 
tracees aux annees 2002-2003, tout en continuant a observer le 
parcours de la muraille du câte sud el son rapport a la 
stratigraphie du site. Malgre l'etat de conservation tres inegal du 
monument, son trace a ele confirme pour une longueur de 50 m. 
La stratigraphie suggere une datation aux V-1 1 1es siecles av. J.
Chr., mais la poursuite des fouilles peut en apporter des 
nouveaux eclaircissements. 
Secteur Central. On a continue les fouilles dans les alignements 
de carreaux A el B et dans les annexes de la basilique no. 2, de 
son câte Sud. On a identifie l'emplacement d'une place en 
proximite de l'entree dans la basilique, les vestiges d'une 
habitation a deux phases datees de la seconde moitie du W 
siecle apr. J.-Chr. dont la premiere presante un four menager et 
un depât assez consistent d'epoque grecque (IV- I l ie siecles av. 
J.-Chr.). 

Cercetări geofizice 
Florin Scurt u (GEI-P ROSECO Bucureşti) 
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Pentru utilizarea cercetării geofizice în interiorul sitului de la 
Capul Dolojman am ales, pentru această primă etapă, interiorul 
aşezării romane târzii, într-o zonă adiacentă săpăturilor 
arheologice din anii precedenţi la N de "sectorul central" şi la SE 
de poarta de V. 

Măsurătorile de teren au fost realizate în interiorul unui 
dreptunghi cu laturile de 40 m ( pe direcţia N 76° E) şi respectiv 
30 m (pe direcţia N 1 4° V), colţul nord-vestic al perimetrului fiind 
amplasat chiar deasupra zidului de incintă, imediat la E de 
poarta de V. 

Având in vedere că principalul contrast de proprietăţi fizice 
dintre obiectivele arheologice din zonă (edificii construite din 
blocuri de calcar) şi spaţiul înconjurător este cel de 
susceptibilitate magnetică, metoda de cercetare geofizică aleasă 
a fost magnetometria. 

Din examinarea hărţii magnetometrice obţinute după o primă 
etapă de prelucrare matematică a datelor de teren, se constată 
că, pe lângă cele două zone anomale puternic negative din 
colţul de NV şi din colţul de SE (care corespund unor grămezi de 
pietre rezultate din săpăturile arheologice anterioare), harta are 
anomalii, de maxim şi de minim, foarte pregnante. 

Dintre anomaliile de maxim (colorate în nuanţe de roşu pe 
hartă), cele mai importante (din punct de vedere al dimensiunilor 
orizontale şi al amplitudinilor) sunt următoarele: cea din carourile 
F2-G2 (amplitudine de peste 50 nanotesla şi diametru mediu 
cea. 6 m; o vom numi anomalia 1), cea din carourile G4-H5 (pe 
sub grămada de pietre) - H6 (amplitudine asemănătoare celei 
precedente, dar formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 
cca. 1 5x cca.3 m - anomalia 11), o anomalie aprox. circulară cu 
amplitudinea de cea. 40 nT şi diametru cea. 3 m în carou! F3 
(anomalia I I I), precum şi altele de dimensiuni şi amplitudini ceva 
mai mici. 

Anomaliile de minim (colorate în nuanţe de albastru pe 
hartă) sunt în general de formă alungită, cele mai importante 
dintre ele având orientarea aprox. N 65' E. Cea mai bine 
reliefată dintre acestea (anomalia IV) străbate in diagonală harta 
magnetometrică, traversând carou riie G 1 -F1 -F2-E2-E3-D3-D4-
C4, având deci lungimea de cea. 25 m şi lăţimea medie de cea. 
3 m. Ceva mai la S de această anomalie de minim apar alte 
două anomalii: în carourile D6-E5-F5-G4 (orientarea ei este N 
72' V, deci divergentă faţă de anomalia precedentă; anomalia V) 
şi in carourile D6-G4 (paralelă cu anomalia majoră prezentată 
mai sus; anomalia VI). 

O altă anomalie de minim remarcabilă se află in partea de V 
a hărţii, ocupând carou riie A3-A4-B4-A5-B5-B6 (anomalia VII) . 
Ea are amplitudine foarte mică, dar are o formă foarte aplatizată. 

Alte anomalii de minim apar în partea de E, în carourile G3-
H3-H2-G1 ,  ele formând un ansamblu, care sugerează o formă 
pătratică (anomalia VI I I) .  

Interpretarea arheologică a anomaliilor evidenţiate de harta 
magnetometrică, având în vedere contrastele de susceptibilitate 
magnetică dintre rocile participând la construcţia, naturală şi 
antropică, a zonei, precum şi caracteristicile anomaliilor 
magnetometrice specifice emisferei nordice (anomalii dipolare, 
orientate aprox. N-S în cazul absenţei magnetizării remanente), 
este următoarea: 
- Anomalia de minim IV reprezintă amplasamentul unui zid din 
calcar, cu grosime probabilă de peste 1 m; este posibil ca zidul 
să fie flancat spre S de un strat gros de dărâmătură. 
- Anomalia de minim VI corespunde unui alt zid din calcar, cu 
grosime mai mică decât a celui menţionat mai sus (de ordinul a 
0,5 m) şi paralel cu acesta. 

www.cimec.ro



Cronica cercetărilor arheologice d in România - campan ia 2004 

- Anomalia de minim V reprezintă şi ea un zid din blocuri de 
calcar, cu grosime relativ mică, divergent faţă de cele două 
precedente, probabil ca urmare a faptului că ele au fost 
construite în etape istorice diferite. 
- Anomalia largă de minim din vestul perimetrului (anomalia VII) 
reprezintă o stradă (această stradă apare şi în săpătura 
efectuată la NV de perimetrul cercetat de noi, iar zidurile ce apar 
in săpătură in carourile A3-A4-B4 aparţin unui edificiu cu faţada 
la strada menţionată). 
- Complexul anomal VII I reprezintă un edificiu de formă pătratică, 
cu latura de cea. 7 m, construit din blocuri de calcar. 
- Anomaliile de maxim (1, I l ,  I I I) reprezintă zone, care conţin o 
cantitate mare de material constituit din argilă arsă, 
corespunzând fie unor foste acoperişuri de ţiglă căzute, fie unor 
ziduri de cărămidă dărâmate spre interiorul edificiului, fie efectul 
unui incendiu, care a provocat "coacerea" solului argilos, pe care 
era construit edificiul. 

Harta magnetometrică filtrată arată, mai schematic, 
dispunerea în teren a construcţiilor din piatră din zona studiată 
de noi la Argamum. 

Cercetările au fost efectuate cu fonduri de la MEC 
(Programul CERES). 
Planşa 24. 

1 30. Jurilovca, com. Jurilovca, jud. Tulcea 
Punct: Insula Bisericuţa 
Cod sit: 160653.03 
Colectiv: Mihaela Manucu Adameşteanu - responsabil, 
Mihai Severus Ionescu (Baza 90 Transport Aerian 
Otopeni), Emilian Gamureac (MCC), Robert Constantin, 
Nicolae Alexandru, Alexandru Alexiu (MA Mangalia) 

Anul acesta a fost trasată o noua secţiune (Sil i) , orientată N
S, de 1 O x 2 m, în interiorul punctului fortificat, la cea. 1 8  m de 
borna geodezica amplasată pe insulă. Sub stratul vegetal, gros 
de 0,25 m, provenit în special din pulberi vegetale, s-a intrat intr
un strat brun-prăfos cu piatră mărunta, de cea. 0,4 m, care 
conţinea şi fragmente ceramice de epoca romana-bizantină. 

in caroul 3, în acest strat a fost recuperat un toporaş din 
piatr� de calcar, lung de O, 1 6  m, lat de 0,05 m şi gros de 0,04 m, 
prevăzut cu un orificiu circular de prindere a mânerului (toporul 
este spart în dreptul acestui orificiu). Pare specific epocii 
bronzului, deşi materialul din care este confecţionat şi lipsa 
oricarei urme de folosire ridică întrebări ce sperăm ca vor fi 
lămurite ulterior (de fapt periegheza de anul trecut a pus in 
evidenţă un număr relativ important de fragmente ceramice 
apa�inând epocii neolitice). in carourile 1 -2, la -0,8 m şi 0,2 m de 
profilul S al secţiunii, a fost identificat un nivel de calcare (podea) 
constituit dintr-un strat de lutuială, aşezat pe piatră măruntă 
legată cu pământ galben. Podina care a fost surprinsă in 
secţiune pe o lungime de 1 ,5 m şi o lăţime de 0,6 m, are o formă 
oarecum rectangulară (de la S la N laturile surprinse în săpătura 
au dJmensiunile de 0,2, 0,6 şi 1 ,3 m ), cu colţurile rotunjite. 

In carourile 2-3 s-a efectuat un sondaj, cu o lungime de 2 m 
şi o adâncime de -1 ,3 m , pentru completarea datelor 
stratigrafice. La 0,8 m a fost cercetată o a doua podină din lut, 
groasă de 0,1 m, aşezată pe un pat din piatră de mici dimensiuni 
legat cu pământ galben, gros de 0,25 m. Sondajul efectuat a 
cercetat podina pe o lungime de 0,5 m şi o lăţime de 1 m. Stratul 
de pământ corespunzător podinelor este de culoare brun-închis 
şi conţine sporadice fragmente litice de mici dimensiuni precum 
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şi fragmente ceramice din sec. V-VI p. Chr. Cele două podine 
reprezintă probabil amenajari tip bordei de epoca medieval
timpurie luând în calcul şi cercetările trecute din afara incintei 
fortificaţiei ce probează o locuire medieval-timpurie 
corespunzătoare sec. IX-X p. Chr. Materialul romana-bizantin 
găsit in acest nivel a fost probabil scos din context de 
amenajările medieval timpurii, situaţie intâlnită la un mare număr 
de fortificaţii romane târzii. 

Sub acest strat, între 0,8 şi 1 ,3 m, a fost identificat un nivel 
constituit din pământ brun-negru, cu blochete de calcar cu urme 
de prelucrare, din care au fost recuperate materiale ceramice de 
epoca romana-bizantină, precum şi un fragment semicircular de 
bronz (buza unui vas lată de 0,033 m), Acest nivel constituie 
dărâmătura ultimului nivel de locuire romana-bizantin. 

Prin continuarea săpăturii in Si l i şi o prelungire a acesteia 
până in zidul de incinta la S şi până la malul apei la N (in 
viitoarele campanii) sperăm să obţinem o secţiune magistrală ce 
va releva o stratigrafie completă a locuirii in interiorul punctului 
fortifica!. 

Desenele şi releveele au fost executate de colectivul de 
cercetare, iar înregistrările foto şi video de dl. Constantin Dragu ,  
căruia ii mulţumim şi pe această cale. [M. Manucu 
Adameşteanu] 

Resume: 
Une coupe stratigraphique (tranchee) pratiquee a l'interieur 

de la fortification (1 0 x 2 m) a occasionne l'identification de deux 
planchers de demeures mi-enfuies des X-XJes siecles et de la 
couche des debris resultee de la destruction du mur d'enceinte. 
Les materiaux archeologiques fournis par les fouilles se rangent 
de I'Âge du bronze aux X-XIes siecles apr. J.-Chr. 

Cercetarea a avut ca scop completarea documentaţiei 
arheologice referitoare la ocuparea sitului (tipologie, cronologie) 
şi la relaţia sa cu cetatea Orgame/Argamum, in condiţiile in care 
situl complet izolat, este susceptibil de a dispare, fiind supus 
unui proces de eroziune accelerat. 

Săpăturile efectuate in perioada interbelică de P. Nicorescu 
au identificat urme de locuire preistorice, greceşti, romane şi 
bizantine, intre care şi o fortificaţie cu zid de piatră, in mare 
parte distrusă prin eroziune. Cercetări de teren ale colectivului 
care a reluat săpăturile la Capul Dolojman începând cu 1 965 au 
confirmat rezultatele campaniei 2004. Campania anului 2004 a 
urmărit completarea datelor planimetrice şi stratigrafice cu privire 
la locuirea din interiorul fortificatiei de epocă romana-bizantină. 
in acest scop in interiorul fortificaţiei, la cea. 1 8  m de borna 
geodezică amplasată pe insulă, a fost trasată o nouă secţiune 
(Sili), orientată N-S şi având dimensiunile de 1 O x 2 m. Sub 
stratul vegetal, gros de 0,25 m, provenit în special din pulberi 
vegetale, s-a evidenţiat un strat brun-prăfos cu piatră maruntă, 
gros de cea. 0,4 m, in care se aflau şi fragmente ceramice de 
romana-bizantine. 

in caroul 3, din acest strat a fost recuperat un toporaş din 
piatră de calcar (lungime = O, 1 6  m, lăţime = 0,05 m, grosime = 
0,04 m), prevăzut cu un orificiu circular de prindere a mânerului 
(piesa este spartă in dreptul acestui orificiu). Pare specific epocii 
bronzului, deşi materialul din care este confecţionat şi lipsa 
oricarei urme de folosire ridică întrebări cărora sperăm să le 
putem răspunde printr-un studiu punctual. Se cuvine menţionat 
că in cursul perieghezei efectuate in 2003 a fost recoltat un 
număr relativ important de fragmente ceramice apartinând epocii 
neolitice). in carourile 1 -2, la -0,8 m adâncime şi 0,2 

'
m de profilul 

S al secţiunii, a fost identificat un nivel de călcare (podea) 
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constituit dintr-un strat de lutuială, aşezat pe piatră măruntă 
legată cu pământ galben. Podeaua, surprinsă în secţiune pe 
lungimea de 1 ,5 m şi lă�mea de 0,6 m, are o formă aprox. 
rectangulară {de la S la N laturile surprinse în săpătură au 
dimensiunile de 0,2 m, 0,6 m şi 1 ,3 m), cu colţurile rotunjite. 

Pentru completarea datelor stratigrafice, în carourile 2-3 s-a 
efectuat un sondaj cu lungimea de 2 m, până la adâncimea de • 

1 ,3 m. La -0,8 m a fost cercetată o a doua podină din lut, groasă 
de O, 1 m, aşezată pe un pat din piatră de mici dimensiuni, legat 
cu pământ galben, gros de 0,25 m. Sondajul efectuat a cercetat 
podeaua pe o lungime de 0,5 m şi o lăţime de 1 m. Stratul de 
pământ corespunzător celor două podele este de culoare brun
închis şi conţine sporadice fragmente litice de mici dimensiuni 
precum şi fragmente ceramice din sec. V-VI p. Chr. Cele două 
podine reprezintă, probabil, amenajari de tip bordei din epoca 
medieval-timpurie, dacă e să ţinem seama şi de cercetările 
anterioare, din afara fortificaţiei, ce probează o locuire medieval· 
timpurie, corespunzătoare sec. IX-X p. Chr. Materialul romane
bizantin găsit în stratul corespunzător a fost, probabil, scos din 
context de amenajările medieval timpurii, situaţie întâlnită la un 
mare număr de fortificaţii romane târzii .  

Sub acest strat, între 0,8 m şi 1 ,3 m, a fost identificat un nivel 
constituit din pământ brun-negru, cu blochete de calcar cu urme 
de prelucrare, din care au fost recuperate materiale ceramice de 
epocă romane-bizantină, precum şi un fragment semicircular de 
bronz (buză de vas (?), cu lăţimea de 0,033 m). Acest strat 
constituie dărâmătura ultimului nivel de locuire romano-bizantin. 

În campaniile următoare, prin continuarea săpăturii în Si l i şi 
prelungirea acesteia până la zidul de incintă, spre S, şi până la 
malul apei, spre N, sperăm să obţinem o secţiune relevantă 
pentru cunoaşterea stratigrafiei complete a locuirii din interiorul 
fortificaţiei. [M. S. Ionescu]. 

131 .  Lapoş, corn. Lapoş, jud. Prahova 
Punct: Poiana Roman 
Cod sit: 133928.01  
Colectiv: Marin Cârciumaru - responsabil, Marian Cosac 
(UV Târgoviste) ,  Ovidiu Cârstina (CNMCD Târgovişte) 

în perioada O 1 .07.2004-1 7.07.2004 au fost continuata 
cercetările în aşezarea atelier atribuită paleoliticului superior 
târziu de la Lapoş-Poiana Roman. Finanţarea a fost asigurată de 
MCC, iar fo�a de muncă de o grupă de studenţi ai Facultăţilor de 
Istorie - Arheologie şi Istorie - Geografie din Târgovişte, care au 
efectuat un stagiu de practică. Lucrările s-au concentrat în 
partea de SV a poienii, mai exact, la liziera pădurii şi imediat în 
dreapta drumului, ce duce la Valea Unghiului, unde, începând 
din 1 998, au fost decapate resturile mai multor ateliere de 
cioplire in situ. 

În campania din acest an, au fost deschise două secţiuni 
SXXII I ,  de 3 x 3 m şi SXXIX, un sondaj de 2 x 1 m, care au 
confirmat observaţiile stratigrafice efectuate în anii anteriori. 
Densitatea materialului litic atestă prezenţa la Lapoş a unor 
ateliere de cioplire în care materia primă exploatată cu 
precădere este opalul, În propo�ie de 97,47%, urmat de jasp 
1 ,62%, silex 0,72% şi gresie 0,1 8%. Cu excepţia silexului, toate 
rocile folosite în procesul de cioplire sunt locale. Inventarul litic, 
pe secţiuni, se prezintă conform tabelelor. 

Analiza tehnologică a unui ansamblu li�c tratează 
complementar trei aspecte ale exploatării materiei prime: forma 
de introducere a acestuia in sit (blocuri in stare brută sau nucleu 
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preparat în vederea debitajului), transformările, care i-au fost 
aduse şi acţiunile ulterioare executate asupra produselor de 
debitaj intenţionate. Toate aceste aspecte definesc modalitatea 
de exploatare a materiei prime. Fiecare fază tehnică este 
reprezentată de diferite tipuri de produse litice: "entames" şi 
aşchii sau lame corticale, datorate perforării blocului de materie 
primă, aşchii de retuşare, transformare sau reamenajare a 
suporturilor, produse specifice reamenajării planului de lovire 
sau a suprafeţelor de debitaj. 

Din acest punct de vedere, ansamblul litic descoperit în 
acest an este caracterizat de etapele iniţiale ale exploatării litice, 
respectiv de aducerea în sit a blocurilor de materii prime, 
decorticarea şi amenajarea lor, în vederea extragerii acelor 
suporturi, care orientează debitajul. În categoriile de suporturi 
observabile predomină aşchiile în propo�e de 82,92%, urmate 
de lame şi lamele 1 5,44%. Abandonul acestora ar putea fi 
explicat prin prezenţa unor accidente survenite în cursul 
debitajului sau a unor impurităţi în interiorul blocului de materie 
primă, care fac imposibilă continuarea în condiţii optime a 
debitajului. 

Şi în acest an au continuat cercetările de teren în zonele 
limitrofe "Poienii Roman", În special pe Valea Nişcovului, 
descoperindu-se resturi de debitaj, la suprafaţă sau în rupturi, 
însă doar in părţile superioare ale versanţilor. Materialul rezultat 
a fost spălat şi marcat, urmând a fi introdus în studiu amănunţit, 
împreună cu tipologii Universitătii din Liege, Belgia. În planul 
urbanistic al comunei Lapoş, zona ocupată de aşezare a fost 
înregistrată ca rezervaţie arheologică, inclusiv zona de protectie 
de 500 m. [M. Cârciumaru] 
Anexa 7. 

132. Lăpuş, corn. Lăpuş, jud. Maramureş 
Punct: Podanc, Gura Tinoasei 
Cod sit 108231.01,  108231 .02 
Colectiv: Carol Kacs6 - responsabi l ,  Dan Pop, Raul 
Cardoş, Dorel Ghiman, Zamfir Şomcutean (MJ 
Maramureş) 

În septembrie 2004, după opt campanii de săpături ( 1 995-
1 998, 2001 ·2004), a fost terminată cercetarea turnului 21 , cel 
mai mare din cadrul grupării tumulare nr. 1 , de pe terasa Podanc. 

Practic, elementele şi etapele sale de construcţie au fost 
relevate deja de săpături le anterioare1 , singura problemă 
rămânând aceea a stabilirii fără dubii a nivelului de unde a fost 
ridicată movila funerară. Acesta a putut fi clar evidenţiat, 
ajungându-se pe întreg perimetrul pe care s-a ridicat turnului la 

, solul neumblat, un lut gălbui, atins în mijloc la adâncimea de -3,4 
·3,6 m. 

La S,de terasa Podanc, pe o coastă cu înclinaţie vestică, în 
imediata vecinătate a văii Tinoasa, în locul numit Gura Tinoasei, 
se află un grup de cea. nouă movile de mici dimensiuni {datorită 
vegetaţiei abundente, numărul lor exact nu a putut fi stabilit; 
există aici câteva ridicături despre care nu s-a putut preciza 
dacă sunt naturale sau artificiale). Într-una din movile, distrusă în 
parte in urma unor lucrări agricole, am găsit câteva fragmente 
ceramice de factură Lăpuş, care indicau cu probabilitate destul 
de mare că şi în acest caz este vorba de o construcţie funerară. 

Pentru a lămuri caracterul descoperirii, am început 
dezvelirea movilei pa�ial distruse (turnului 22), prin săparea 
po�iunii deja deranjate, săpătura fiind astfel orientată încât să 
rezulte un profil cu o orientare E·V în po�iunea cea mai înaltă a 
ridicăturii. 
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Imediat sub stratul vegetal a apărut o aglomerare formată din 
pietre de râu de diferite dimensiuni, precum şi din plăci de 
gresie. Sub acestea se aflau grupaje de fragmente ceramice 
provenite de la mai multe vase, cele mai multe de culoare 
neagră in exterior, roşie in interior. Tot aici au ieşit la iveală un 
suport de lut ars şi o ceaşcă, depuse, se pare, intregi, ceaşca 
fiind aşezată iniţial, eventual, pe suport. 

În pământul gălbui nisipos aflat sub aglomerarea de pietre 
erau prezente in mai multe locuri porţiuni pigmentata cu resturi 
arse (cărbune, pământ ars). Au apărut şi două bucăţi de oase 
calcinata de dimensiuni foarte mici. 

Majoritatea fragmentelor de culoare neagră in exterior, roşie 
in interior aparţine părţii superioare a unui vas de mari 
dimensiuni cu marginea lată şi rasfrântă in exterior, gâtui inalt şi 
corpul pântecos, prevăzut cu proeminenţe conice (aşa numita 
urnă pseudoprotovillanoviană) - diametru! gurii 0,31 m, înălţimea 
gâtului 0,27 m. 

Ceaşca cu toarta suprainălţată este de culoare maronie cu 
urme de ardere s., pasta fină, arderea bună. Marginea foarte 
puţin răsfrântă in exterior, gâtui scurt şi tron�onic, corpul uşor 
bombat, decorat cu caneluri prelungi oblice. lnălţimea 0,53 m, 
inăltimea cu toartă 0,094 m, diametru! gurii 0,09 x 0,92 m, 
diametru! maxim 0 , 107 m,  diametru! fundului 0,04 m. 

Suportul in formă de mosor este de culoare maronie, pasta 
cu nisip şi pietricele foarte mărunte, arderea bună. Părţile 
răsfânte ale suportului sunt uşor diferite ca aspect, una având 
suprafaţa de contact aproape netedă, iar cealaltă uşor înclinată. 
Dimensiunile lor sunt de asemenea puţin diferite; inăl�mea O, 1 82 
m, diametru! corpului 0,55-0,06 m, diametru! suprafeţelor de 
contact O, 123 x O, 125 m. 

Au mai apărut fragmente din partea superioară a unei 
strachini cu marginea răsfrântă in exterior şi faţetată, de culoare 
maronie, pasta cu nisip şi pietricele foarte mărunte, diametru! 
gurii 0,34 m (?). un fragment de oală cu marginea rotunjită şi 
uşor răsfrântă in exterior, de culoare roşiatică, pasta cu pietricele 
şi cioburi pisate, arderea bună, decorată cu striuri orizontale, 
precum şi un fragment de strachină cu marginea tăiată oblic şi 
uşor răsfrântă in exterior, de culoare roşiatică, pasta cu nisip, 
arderea foarte bună. 

Întreaga ceramică are bune analogii in materialele livrate de 
tumulii din faza a doua a necropolei de la Lăpuş. 

Înainte de inceperea săpăturilor am presupus că tumulii de 
mici dimensiuni aflaţi în punctul Gura Tinoasei ar putea aparţine 
unei alte necropole decât tumulii înşiraţi pe cele trei terase 
alăturate: Podanc, Podancul Mare şi Podul Hotarului, eventual 
chiar diferenţială şi din punct de vedere cronologic. Pentru o 
astfel de presupunere pledau aspectul exterior al tumulilor, de 
dimensiuni mult mai mici decât majoritatea celor identificaţi până 
acum la Lăpuş, precum şi plasarea lor pe o pantă de deal, pe o 
formă de relief evident deosebită de cea pe care au fost ridicate 
celelalte movile funerare. 

Materialele descoperite, dar şi elementele de construcţie ce 
încep să se întrevadă inscriu însă cu probabilitate destul de 
mare grupul tumular recent identificat in aceeaşi necropolă cu 
tumulii mai de mult evidenţiaţi la Lăpuş, astfel că in această 
necropolă există cinci grupări tumulare şi nu patru, cum s-a 
crezut până acum. 

Rămân de lămurit cauzele care au determinat o amplasare 
de movile funerare totuşi intr-un sector excentric, dar şi motivele 
pentru care toţi tumulii de aici sunt de dimensiuni apropiate, în 
general mai mici decât a celorlalţi tumuli. 
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1 .  Vezi raportul preliminar în CCA 2004, 1 76 sq. 

Bibliografie: 
C. Kacs6, Noi descoperiri Suciu de Sus şi Lăpuş in nordul 
Transilvaniei, Marmatia 7/1 , 2003, 1 05-1 81 . 

133. Luncani, corn. Boşorod, jud. Hunedoara 
Punct: Piatra Roşie 
Cod sit: 88500.02 
Colectiv: Ioan Glodariu - responsabil, Gelu Florea, Liliana 
Daniela Suciu (UBB Cluj), Iosif Vasile Ferencz (MCDR 
Deva) 

Cetatea, făcând parte din sistemul de fortificaţii al Munţilor 
Orăştiei, se află in sectorul de V al Platformei Luncanilor, pe o 
stâncă de calcar jurasic, izolată de peisajul imprejurător, singura 
cale de acces fiind o şa îngustă apărată, de altfel de un turn 
dacic construit într-un punct obligatoriu de trecere. Misiunea ei în 
sistemul de fortificaţii din jurul Sarmizegetusei era de a 
supraveghea şi de a preintâmpina atacurile, care ar fi venit din 
direcţia Văii Mureşului-Valea Streiului-Valea Luncanilor. Dealul 
(altitudine 823 m) se află intre două văi (Valea Roşie şi Valea 
Stângului) şi deţine o poziţie inexpugnabilă datorită prăpăstiilor, 
care o înconjură. 

Ruinele de la Piatrp.Roşie ;:�u fost semnalate (in con�i,tii mai 
mult sau mai pu�n corecte) in cursul sec. al XIX-lea (mai 
importantă fiind contribuţia lui M.J. Ackner) şi la inceputul 
veacului următor, in special din partea lui Finalyi Gabor şi, 
respectiv, D.M. Theodorescu. 

Cercetări arheologice întreprinse de o manieră sistematică 
au fost întreprinse în vara anului 1 949 (iunie-septembrie) sub 
conducerea lui C. Daicoviciu ,  in urma cărora a fost publicată 
monografia Cetatea dacică de la Piatra Roşie, Bucureşti, 1 954; 
în cursul acelei campanii au mai fost efectuate sondaje la 
fortificaţia liniară de baraj de la Cioclovina-Ponorici şi periegheze 
în regiune. 

Principalele scopuri ale campaniei din vara anului 2004 au 
fost: 
- cercetarea prin secţiuni a stratigrafiei de pe platoul superior al 
dealului Piatra Roşie (altitudine 831 m), care adăposteşte incinta 
1 a cetăţii dacice (cea construită din zid de piatră de talie) şi alte 
clădiri aflate in afara ei, în sectorul de N. Acest obiectiv s-a 
impus in condiţiile, in care nu dispunem informaţii detaliate 
legate de eventuala succesiune a nivelelor de locuire şi 
amenajare a terenului. 
- punerea in evidenţă a monumentelor sitului prin curăţarea 
vechilor secţiuni şi suprafeţe săpate de colectivul condus de C. 
Daicoviciu in 1 949, evaluarea stării de conservare a acestora. 

Săpăturile propriu-zise au constat din două secţiuni: Sl/2004 
(25 x 2 m) şi, respectiv S2/2004 ( 1 5  x 2 m), ambele orientate 
apoximativ N-S (cu o deviere de 5 grade de la direcţia 
menţionată). Ambele au fost trasate pe axul lung al platoului 
superior, S2/2004 în prelungirea primei, cu un decalaj de 1 O m, 
impus de existenţa pe teren a unei secţiuni vechi, săpată de C. 
Daicoviciu, şi actualmente inundată. 

Sl/2004 (orientată N-S, cu numerotaţia cu O in capătul de N) 
este perpendiculară pe tronsonul de N al zidului incintei 1 (parţial 
dezvelit de C. Daicoviciu) şi urcă pe treapta, pe care o formează 
platoul superior în imediata lui apropiere. 

Stratigrafia (de sus în jos): humus actual, pământ de 
aruncătură din săpăturile lui C. Daicoviciu ,  pământ brun cu 
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pigmen� de cărbune şi fragmente ceramice, pământ roşcat cu 
sfărâmătură de stâncă (strat de amenajare) , stâncă sfărâmată 
(steril), 6. stânca nativă. 
Complexe: 
M1 -2 - Groapă in stânca nativă, parţial deranjată şi suprapusă 
de pământul de aruncătură rezultat din excavarea in 1 949 a 
clădirilor din apropiere (din sectorul de N al platoului), umplută cu 
pământ negru, pigmentat. in ea au fost descoperite un arc de 
fibulă din sârmă de bronz, cu portagrafă, in curs de prelucrare, şi 
fragmente de tablă de bronz decupate şi nituite. Nu avem 
certitudinea că aceste obiecte au fost in situ şi că nu au rămas in 
pământul de aruncătură din 1 949, in condiţiile in care stratigrafia 
este deranjată in acea zonă a secţiunii. Intenţionăm ca in 
campania viitoare să deschidem o casetă adiacentă pentru 
epuizarea complexului, in cazul, in care el nu  a fost afectat de 
cercetările mai vechi. 
M12- 16: Zidul din piatră de talie şi emplecton, al tronsonului de N 
al incintei 1, gros de 3,5 m (intre feţele paramentelor). 
Emplectonul este format din lut tasat, cu piatră locală, şi conţine 
material arheologic: oase arse, fragmente ceramice etc. Zidul a 
fost construit după ce in prealabil platoul a fost nivelat cu stratul 
de amenajare, in care a fost apoi săpat un şanţ de implantare 
(vizibil pe profilul de V intre m. 1 5,75-1 6,25, umplut cu pământ şi 
stâncă locală). 

Zidul nu a putut fi demontat pentru a fi cercetată substrucţia 
şi detaliile constructive din pricina vremii nefavorabile, care ar fi 
împiedicat remontarea lui. Acesta va fi un obiectiv al campaniilor 
următoare. 

S-a putut remarca, de-a lungul paramentului exterior în 
suprafaţa de 2 m a lui Sl/2004 şanţul săpat in stâncă, în care a 
fost amplasată prima asiză (direct pe stâncă) şi in dreptul 
mijlocului secţiunii, în locul în care aceasta coboară semnificativ, 
înspre latura de V a incintei - respectiv înspre Tr.1 - un alt rând 
de blocuri, care devine din acel loc, prima asiză a zidului. 

Un detaliu a cărui semnificaţie ar putea fi lămurită in 
campaniile următoare constă in descoperirea unui pavaj din 
piatră locală, aflat de-a lungul paramentului interior, lat de cea. 
0,5 m. El acoperă şi blocurile din prima asiză a zidului in locul, in 
care asiza superioară este întreruptă. Acest fapt demonstrează 
că la un moment dat zidul a fost dezafectat, fiind suprapus de 
acest pavaj. 

Şanţul D1 /2004 se află la 2 m spre S de paramentul interior 
al incintei. El a fost surprins şi in plan şi in profil (in cel de V, 
între m. 1 7-1 8,5), pornind din nivelul de de-asupra amenajării 
platoului, şi era orientat, conform planului, aprox. E-V. Nu a fost 
descoperit material arheologic semnificativ, umplutura lui este 
din acelaşi pământ cu amenajarea in care a fost săpat şi nu 
prezintă lentile de umplere sau de colmatare. 

Aglomerarea de pietre din m. 22-25 se prezintă ca un 

"parapet" care marchează şi întăreşte stânca locală in dreptul 
marginii treptei pe care o face platoul cetăţii in acea zonă. Este 
formată din bolovani şi pietre de stâncă locală intre care se 
găseşte pământ brun cu pigmentaţie şi fragmente ceramice. 
Unele pietre prezintă urme de fasonare parţială, iar in nucleul 
acestei aglomerări, au fost surprinse şi pietre, care par să fi fost 
ţesute intr-un fel de zidărie. Urmărind nivelul căruia ii aparţine 
această structură, ea pare să fie contemporană cu şanţul D 1 ,  
descris mai sus, şi cu pavajul din apropierea zidului de  calcar al 
incintei. Pentru a avea certitudinea acestei situaţii este nevoie de 
verificări ulterioare. 

Sl l/2004 ( 15 x 2 m), orientată N-S, numerotată cu O in 
capătul de N, a fost trasată in condiţiile expuse mai sus pe 
treapta de sus a platoului superior, şi a ajuns cu ultimii ei metri in 
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apropierea deambulatoriului absidat al marii construcţii care 
ocupă jumătatea sudică a incintei 1. Obiectivul ei a fost cel de a 
obţine o imagine a stratigrafiei din interiorul cetăţii. 

Stratigrafie: (de sus în jos): humus actual, pământ negru cu 
pigmentaţie şi fragmente ceramice, pământ maroniu roşcat (strat 
de amenajare), pământ roşcat cu stâncă sfărâmată (steril), 
stânca nativă. 
Complexe: 
M4 -4,5 m - un şanţ (D2/2004) care a fost sesizat in plan şi in 
profil, străbate in diagonală secţiunea, şi se adânceşte, din 
nivelul de cultură, cu O, 1-Q,25 m; in apropierea profilului de V, in 
plan, au fost descoperite un bloc de calcar oolitic aşezat pe 
fundul şanţului, şi alături, altul din piatră locală, precum şi alte 
câteva pietre mai mici. Umplutura şanţului este identică cu cea a 
nivelului, din care a fost săpat. 
Groapă de stâlp (m. 6, diametru de 0,2 m) se adânceşte in lutul 
viu cu 0,25-0,3 m de la nivelul de la care a fost conturată (-0,35 
m). Umplutura este formată din pământ negru şi urme 
consistente de cărbune. 
Platformă de pietre şi fragmente ceramice, surprinse in m. 1 3-
15, imediat de sub nivelul de humus actual (O, 1 m), constând 
mai ales din fragmente de pereţi de chiup roşu şi câteva 
fragmente tipice de cană cenuşie. Tot acolo a fost descoperită şi 
o ţintă din fier. in apropierea ei, in m. 12 la 0,25 m adâncime a 
fost găsită amprenta cu cărbune de lemn a unei bârne arse. De 
asemenea, sub platforma de ceramică, in m. 1 4, la -Q,45 m s-a 
conturat o groapă de stâlp (cu diametru! de 0, 1 5  m ) , amenajată 
parţial in platforma de stâncă nativă, pe care se sprijinea 
amenajarea de-asupra căreia au fost găsite fragmentele 
ceramice. S-a putut observa că stratul de pământ de amenajare 
se regăseşte doar de-asupra stâncii native (calcar) care în 
prealabil a fost îndreptată, roca rezultată a fost folosită in 
această amenajare. in restul secţiunii, m. 1-10 pământul viu 
peste care s-a suprapus nivelul de cultură nu a necesita! 
amenajări speciale. 

in afară de cele menţionate deja, mai sunt de amintit piese 
de fier de la construcţii: cuie, piroane, ţinte, fragmente de 
scoabe. Au fost recuperate piese metalice şi fragmente 
ceramice şi din pământul de aruncătură din săpăturile vechi : un 
capăt de psalie din fier, fragmente de cuţitaşe, fragmente de 
tablă de bronz, unele decupate. Materialele arheologice se află 
depozitate la MCDR Deva. 

Obiectivele cercetării viitoare: 
- verificarea dispoziţiei planului şi a existenţei eventualelor faze 
anterioare ale construcţiilor de pe platoul superior (nu există 
certitudinea excavării până la stinca nativă a acestui sector, şi 
nu dispunem de nici un profil prin stratigrafia acestuia.) 
- verificarea existenţei unei posibile intrări secundare în incinta 1 , 
dinspre sectorul de N al platoului (înspre construcţiile de acolo, 
la care în absenţa unei poterne accesul ar fi fost imposibil) 
- verificarea raportului stratigrafic intre incinta 1 şi incinta 1 1 .  
- cercetarea sistematică a teraselor d in incinta a 11-a, care 
prezintă urme consistente de locuire. 
- cercetarea sistematică a unui sistem de terase de dimensiuni 
foarte mari, care se află sub platoul cetăţii, pe versantul de N al 
masivului , şi care prezintă urme de locuire. 

Propuneri de conservare, protejare, punere în valoare: 
- consolidarea a ceea ce mai este vizibil din incinta 1 ca şi a celor 
două turnuri de la colţurile incintei 1 1  
- amenajarea unu i  sistem de drenaj care să elimine apa 
meteorică din incinta 1, in condiţiile in care zidurile se află 
integral sub nivelul actual de călcare 
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- eliminarea pământului de aruncătură din 1 949 de pe cuprinsul 
sitului. 
- defrişarea şi evacuarea copacilor de pe incinta 1 . 

Bibliografie: 
C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, Bucureşti, 
1 954; 
1 .  Glodariu şi colab., Sarmizegetusa Regia, capitala Daciei 
preromane, Deva, 1 996, p . 1 65-1 69. 

Abstract: 
The Late lron Age fortress of Luncani-Piatra Roşie is a part 

of the defensiva system (consisting of seve rai citadels and sentry 
towers built along ali possible ways of access towards the central 
place) meant to protect the Dacian Kingdoms' capital. 

The excavations were resumed half a century after a 
monograph signed by C. Daicoviciu was published, in order to 
get some more information about the site, its stages of 
construction and the structures built especially in the precinct no. 
2. 

Two trenches were excavated, both along the main axis of 
the upper plateau and intersecting the northern wall of the first 
citadel. Some structures were found, mainly within the fortress' 
courtyard: 2 narrow ditches, a few pits and postholes, and a 
discontinuous rubble platform which also contained pottery 
shards, parts of more complex structures to be unearthed during 
the following year's excavations. It also became clear that the 
foundations of the northern side of the first precincts' limestone 
wall was built directly on the bedrock, and that the wall itself was 
dismantled at a certain moment - and its foundations were 
superposed by a stane platform. 

Some interesting artefacts were found: a fragment of a late 
lron Age brooch, some iron nails and bronze sheet fragments. 

134. Luncaviţa, corn. Luncaviţa, jud. Tulcea 
Punct: Cetăţuia 
Cod sit: 160699.02 
Colectiv: Cristian Leonard Micu - responsabil Florian 
Mihail, Sorin Ailincăi ( ICEM Tulcea), Maille Michel (ASPAA 
Aveyron), Adrian Bălăşescu, Valentin Radu , Constantin 
Haită (MNIR - CNCP), studenţii Mihai Fierea, Ancuţa Hriţ, 
Alexandru Boroşteanu, Sergiu Blăniţă (FIB), Florin Velicicu 
(UO Constanţa) 

Obiectivele fixate pentru acest an au fost următoarele: 
- extinderea suprafeţei cercetate în cadrul SI din aşezarea-tel/ -
nivel de locuire Gumelniţa A2.; 
- continuarea cercetărilor de suprafaţă în microzona Luncaviţa; 
- punerea în aplicare a unui program de cercetări geofizice în 
zona exterioară aşezării-tel/, spre V. 

in suprafaţa SI cercetarea s-a concentrat pe două zone 
importante, ce corespund locuinţelor nr.6 şi nr.8. 

Primul complex de locuire a fost identificat încă din campania 
1 998, în marginea de E a sectorului 2 şi în colţul de SE al 
sectorului 8. Cu acelaşi prilej, am precizat şi orientarea sa NV
SE. În acest an, am continuat cercetarea nivelului de distrugere 
pe cea mai mare parte a sectorului 3, în jumătatea de S a 
sectorului 9 şi în colţul de SV al sectorului 1 0. Nu putem preciza 
în acest moment dacă unele concentrări de fragmente ceramice 
şi oase de mamifere din marginea de V a sectorului 4 pot fi puse 
în legătură cu L6. 
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Nivelul de distrugere al L6, a cărui limită superioară a fost 
înregistrată între -1 ,49 m (sectorul 3) şi -1 ,94 m (sectorul 1 0), 
serios afectat de numeroasele galerii săpate de animale şi de 
intervenţiile antropice posterioara, se individualizează în cadrul 
ultimului n ivel de locuire ca un sediment granulos, de culoare 
brun-cenuşie (pe unele mici porţiuni se observă şi nuanţe de 
maroniu sau gălbui, în funcţie de structura depunerii), alături de 
care am înregistrat numeroase fragmente ceramice - unele cu 
dimensiuni apreciabila, oase de mamifere, pietre, granule de 
chirpici arşi. Doar în zona centrală a sectorului 3 a fost 
remarcată o concentrare evidentă a materialului (fragmente 
ceramice şi oase de mamifere) . 

in stadiul actual al cercetărilor se poate afirma că 
distrugerea L6 nu este rezultatul unui incendiu. Fragmentele de 
chirpici arşi observate anterior în colţul de SV al complexului au 
aparţinut locuinţei nr. 1 .  Este puţin probabil ca incendiul care a 
determinat distrugerea L 1 să fi afectat şi suprafaţa L6. 

Distrugerea locuinţei nr. 8, identificată între -2 şi -2, 1  m în 
colţurile de NE al sectorului 4, NV al sectorului 5, SE al 
sectorului 1 O şi SV al sectorului 1 1 ,  se individualizează în cadrul 
SI prin fragmentele de chirpici puternic arşi, alături de care au 
fost înregistrate numeroase fragmente de vase, oase de 
mamifere şi peşti, unelte de piatră şi corn. Orientarea probabilă 
a complexului de locuire a fost aprox. E-V. A fost remarcată o 
uşoară înclinare a depunerii pe direcţiile S-N şi V-E. 

Suprafaţa locuinţei a fost afectată în sectorul 1 0  de 
amenajarea unui mormânt aparţinând epocii medievale. Groapa 
acestuia, de formă probabil rectangulară, a fost observată la -
2,04 m, cota inferioară fiind înregistrată la -2,34 m. În interior a 
fost descoperit scheletul unui copil, întins pe spate, orientat E-V. 
Braţele au fost întinse pe lângă corp. Starea de conservare a 
complexului funerar este relativ bună, doar o parte din oasele 
piciorului stâng fiind deplasate în pământul de umplutură. Pe 
craniu, aprox. în dreptul frunţii, au fost găsite două monede de 
argint perforate, alte trei exemplare asemănătoare (neperforate) 
fiind plasate în partea superioară a toracelui, spre stânga. 

Luând în considerare observaţiile formulate anterior de E. 
Comşa, care a descoperit în secţiunile A şi B complexe funerare 
asemănătoare, mormântul poate fi încadrat, până la identificarea 
corectă a monedelor, în sec. XVI I I .  

Cercetările de suprafaţă din acest an au condus la 
înregistrarea unei noi aşezări atribuite culturii Gumelniţa aflată 
pe o terasă înaltă (altitudine 39 m, 45" 1 6'44" N, 28" 1 6'73" E) din 
punctul "Mocuţa", în zona de SE a localităţii Luncaviţa, la aprox. 
2 km de aşezarea-tel! din punctul "Cetăţuia". Suprafaţa maximă 
de răspândire a materialului arheologic, format din numeroase 
fragmente ceramice, unelte şi produse de debitaj din silex, 
unelte de piatră, este de 1 65 x 75 m. 

În acelaşi context am fixat coordonatele şi pentru alte situri 
identificate anterior în cadrul microzonei Luncaviţa: 
- aşezare eneolitică, cultura Gumelniţa, punctul La Cioara: 
altitudine 6 m, 45° 1 7' 1 9" N, 28° 1 7'49" E; 
- aşezare prima epoca fierului, Valea Joiţei: a�itudine 22 m, 
45° 16'71 " N, 28° 1 5'7 4" E; 
- aşezare perioadă romană aflată pe partea stângă a văii Joiţa: 
altitudine 21 m, 45° 1 6'60" N, 28° 1 5'50" E; 
- aşezare perioadă romană, punctul Puţul Joiţei: a�itudine 30 m, 
45° 1 6'46" N, 28° 15'36" E; 
- aşezare perioadă romană, punctul Cetăţuia: altitudine 38 m, 
45° 15'27" N, 28° 1 6'98" E 

in această campanie a fost pus în aplicare un program de 
cercetări geofizice care are drept obiectiv verificarea datelor 
înregistrate în timpul cercetărilor de suprafaţă. intr-o primă 
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etapă, aten�a noastră se concentrează asupra zonei aflate la V 
de aşezarea-tel/. Această alegere a fost făcută din următoarele 
motive: cercetările de suprafaţă au indicat existenţa unor 
importante concentrări de material arheologic in spa�ul amintit; 
necesitatea stabilirii caracterului locuirii din afara aşezării-te/t, 
imposibilitatea realizării unei săpături arheologice pe suprafeţele 
men�onate, in prezent proprietă� private. 

Resume: 
Les fouilles archeologiques de 2004 ont eu comme objectifs 

l'elargissement des recherches dans toute la surface SI (niveau 
d'habitation Gumelnita A2), la suite de recherches en surface 
dans la microzone de Luncavita et le developpement d'un 
programme de etudes geophysiques dans la zone exterieure de 
l'etablissement-tell. 

Cercetări geofizice 
Florin Scurtu (SC GEI-PROSECO Bucureşti) 

in cazul sitului gumelniţean de la Luncaviţa, metoda 
geofizică cea mai adecvată utilizării in scopul punerii in evidenţă 
a structurilor arheologice îngropate este magnetometria. Baza 
petrofizică a acestei alegeri in cazul Luncaviţa o constituie faptul 
că principala sursă de anomalii geofizice de aici este 
reprezentată de prezenţa zonelor de arsură, cu contrast pozitiv 
de susceptibilitate magnetică faţă de roca gazdă (loess). 

Măsurătorile de teren s-au desfăsurat in două zone aproape 
adiacente: Zona Est , situată imediat la V de şanţul aşezării 
gumelniţene in curs de cercetare de către colectivul ICEM 
Tulcea şi Zona Vest , situată pe o taria cultivată cu porumb, 
limita estică a tarlalei coincizând cu limita estică a perimetrului 
cercetat de noi cu metode geofizice. 

În Zona Est, lucrările noastre au inceput prin curăţirea 
terenului de vegetaţia perenă, cu înălţimea de aproape un metru 
şi prin tăierea crengilor de la nivelul inferior al copacilor din zonă, 
pentru a permite o vizibilitate satisfăcătoare la trasarea profilelor 
pe care aveau să se efectueze măsurătorile magnetometrice. A 
urmat trasarea limitelor perimetrului , cu ajutorul aparaturii 
topografice din dotarea noastră: limita estică a fost trasată aprox. 
paralel cu şanţul de apărare al aşezării de pe leii, orientarea 
magnetică a acestei limite fiind aprox. N33°V. Forma geometrică 
a acestui perimetru a fost adaptată la restricţiile impuse de teren: 
tufişuri dese la V, şanţul la E, un lan de porumb la S, astfel încât 
aria totală cercetată in această zonă a fost de cea. 1 1 00 m2. 

Rezultatele obţinute pe această zonă sunt prezentate in 
harta magnetometrică. Având in vedere premizele petrofizice 
prezentate mai sus, atribuim anomaliile magnetometrice pozitive 
(colorate in nuanţe de roşu, vezi scara culorilor din partea 
inferioară a hă�ii) unor zone cu conţinut crescut de fier sau oxizi 
de fier sub suprafaţa solului. Din experienţa noastră rezultă că 
anomaliile magnetometrice foarte puternice sunt adesea 
provocate de prezenţa unor obiecte din fier, vechi sau 
contemporane, reprezentând de cele mai multe ori piese din 
utilajele agricole folosite de locuitori in zona respectivă. P� 
această bază, se constată că in zonă există cea. 1 O anomalii 
foarte intense (colorate in mov închis) provocate de resturi 
metalice, precum şi altele, de amplitudini mai mici (colorate in 
mov deschis şi maron) , care trebuie să corespundă unor zone de 
arsură. 

Pentru a putea pune in evidenţă şi anomaliile mai moderate 
dar bruiate de prezenţa anomaliilor puternice situate in imediata 
lor vecinătate, am eliminat manual valorile tipice prezenţei 
fierului şi am refăcut harta magnetometrică in aceste noi condiţi i . 
Rezultatul este prezentat în harta din anexa 2, in care anomaliile 
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foarte puternice au fost în general înlăturate, rămânând doar 
câteva anomalii de maxim mai intense, care pot corespunde 
unor zone de arsură mai puternică sau mai aproape de 
suprafaţă. 

Pentru interpretarea corectă din punct de vedere arheologic 
a anomaliilor magnetometrice, am amplasat in teren, într-o 
primă etapă, trei sec�uni scurte de verificare (S1 , S2 şi S3 pe 
hartă, cu lungimea de 5 m fiecare). Rezultatul obţinut în 
secţiunea 1 corespunde perfect imaginii geofizice, peretele din 
chirpic ars descoperit in săpătură având exact poziţia, 
dimensiunile şi orientarea rezultate din harta magnetometrică. 
Secţiunea 3 a interceptat in zona superficială mai multe obiecte 
metalice de dimensiuni medii, care explică anomalia intensă din 
prima hartă, dar este posibil ca sub acest nivel să existe şi 
arsură, care să explice restul anomaliei rămase in cea de a doua 
hartă. Nu cunoaştem rezultatele sec�unii 2, dar este probabil ca 
şi aceasta să intâlnească o zonă de arsură. 

În Zona Vest am inceput cu trasarea limitelor unui perimetru 
mai amplu, care din păcate se suprapunea cu o taria de porumb 
inalt de peste 2 m. Am trasat limitele vestică şi estică ale 
perimetrului, in lungime de 80 m şi cu orientarea magnetică 
N6°V, precum şi limitele sudică şi nordică, de câte 70 m fiecare 
(in intenţia noastră era să desenăm o arie de 80 x 1 00 m, dar 
partea vestică a perimetrului proiectat se suprapunea cu un lan 
foarte dens de floarea soarelui). Am trasat de asemenea un 
profil transversal, V-E, la jumătatea perimetrului, pentru a 
asigura o verificare intermediară a amplasării profilelor de 
măsură. Aşa cum am arătat mai sus, perimetrul proiectat era 
acoperit de lanul de porumb, astfel încât toate aliniamentele 
trasate de noi au condus la afectarea pa�ială a recoltei agricole, 
ceea ce ne-a determinat să ne limităm intr-o primă fază doar la o 
suprafaţă mai mică pe care am acoperit-o cu măsurători de 
recunoaştere. Harta magnetometrică a acestei zone indică 
prezenţa unei zone de maxim de mare extindere in partea de N 
a perimetrului, explicaţia probabilă a acestei zone anomale fiind 
de natură geologică şi anume prezenţa unei ridicări locale a 
şisturilor verzi (active magnetic) prezente la zi intr-o carieră 
aflată la cea. 200 m spre E. Anomalii de maxim de mult mai mică 
extindere, corespunzând unor ţinte de natură arheologică 
(locuinţe, cuptoare, vetre) apar in mai multe zone distribuite pe 
toată suprafaţa acoperită cu măsurători magnetometrice, 
această interpretare arheologică fiind susţinută şi de fragmente 
de argilă arsă şi de oase arse descoperite la suprafaţă in zonele 
respective. 

Tot in zona de V am efectuat cercetări magnetometrice de 
detaliu, care au pus in evidenţă in partea de N aceeaşi anomalie 
cu sursă geologică vizibilă in harta de recunoaştere dar şi mai 
multe anomalii de maxim de dimensiuni mai mici distribuite pe 
toată suprafaţa zonei cercetate, una dintre acestea (in zona 
central-vestică) având amplitudine mare şi corespunzând 
probabil unei piese din fier. 

135. Lupu, corn. Cergău, jud. Alba 
Punct: Cimitirul nou 
Cod sit: 3832.01  
Colectiv: Gabriela Gheorghiu - responsabil (MNIT), Ioan 
Glodariu ,  Liliana Suciu, Răzvan Mateescu (UBB Cluj), 
Vasile Moga (MNUAI) ,  Cristina Bod6 (MCDR Deva) 

Cimitirul nou se află in imediata apropiere a intrării in sat 
dinspre VNV, pe latura stângă (versantul sudic al Dealului 
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Chicui) a unui semi amfiteatru 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), in măsura in care cimitirul actual o 
permite, precum şi investigarea complexelor ce au aparţinut 
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 (sec. IV-I I I ) şi unul ce se datează in sec. 11 a.

_ 
Chr.-1 

p. Chr., cel timpuriu neavând deocamdată material celtic. In anul 
1 978 a fost descoperit întâmplător (cu ocazia săpării unei gropi 
pentru mormânt) un tezaur de obiecte de argint dacice. 

Din cercetările efectuate in anii anteriori ne-am dat seama de 
faptul că stratigrafia cea mai complexă se află in zona centrală a 
perimetrului cimitirului actual. Din acest motiv am hotărât să 
cercetăm in primul rând această zonă atât cât a mai rămas 
neocupată de morminte. Deoarece stratigrafia măsoară intre 2 , 1  
ş i  2,4 m, la care se adaugă ş i  faptul că terenul este ocupat de 
culturi agricole nu ne putem permite o cercetare in suprafaţă. Ca 
atare am optat pentru o cercetare sistem "covor" cu secţiuni 
paralele, la un metru distanţă una de alta. 

În consecintă in anul 2004 a fost trasată o sectiune de 1 5  x 2 
m, paralelă cu

' 
cea din 2003 (deci cu aceeaşi 

'
orientare N-S 

6000) şi situată la 1 m E de aceasta. 
Stratigrafia secţiunii măsoară intre 2,1 şi 2,3 m, in funcţie de 

panta terenului, şi este identică cu cea de anul trecut. De sus in 
jos, după cum urmează: un strat de aluviune a cărei grosime 
variază intre 0,45 şi O, 58 m, un strat de cultură in care 
materialul de sec. VII I- IX este amestecat cu cel La Tene de sec. 
11 a. Chr.-1 p. Chr.; un strat de cultură cu material La TEme de 
sec. IV-I I I p. Chr.; un strat de cultură cu material hallstattian 
timpuriu (Ha A 1 -A2) şi sterilul . 
Pentru primul strat de cultură trebuie să remarcăm că materialul 
arheologic de sec. VIII-IX nu mai este la fel de amestecat cu cel 
de sec. 11 a. Chr.-1 p. Chr. ca in secţiunea de anul trecut, dar 
practic este in continuare imposibil de făcut o delimitare clară 
intre cele două nivele. Materialul arheologic de sec. VII I-IX 
constă din fragmente ceramice, unele dintre ele lucrate cu roata 
rapidă, parte dintre ele ornamentale cu motive incizate, oase de 
animale (suine şi ovine in special), un melc şi un fragment de 
scoică. Cel de sec. 1 1  a. Chr.-1 p. Chr. constă din diverse 
fragmente ceramice specifice, inclusiv modelate la roată, oase 
de animale şi câteva fragmente de lipitură arsă. 

Nivelul La Teme de sec. IV- I I I  p. Chr. conţine fragmente 
ceramice, dintre care remarcăm unele ce provin de la castroane, 
iar altele ce sunt ornamentale cu brâuri alveolate şi butoni 
specifici. Ca şi in anii anteriori acest nivel nu conţine material de 
factură celtică. 

Nivelul hallstattian este in continuare destul de sărăcăcios, 
fiind descoperite doar câteva fragmente ceramice. 

Materialul arheologic rezultat a intrat în patrimoniul MNIT. 
Materialul osteologie a fost predat pentru determinare. 

Bibliografie: 
1 . Glodariu, V. Moga, Der dakische Schatzfund van Lupu 
(Rumanien), Germania 75, 1 997, 2. Halbband, p. 585- 596; 
Repertoriul Arheologic al judeţului Alba, Alba Iulia, 1 995, nr. 1 1  O, 
p. 1 22; 
Gabriela Gheorghiu, O groapă de cult descoperită in aşezarea 
dacică de la Lupu, cam. Cergău, jud. Alba, lstros 1 O, 2000, p. 
231 -238. 

21 5 

Abstract: 
In 2004 a section of 2x1 5 m, orientated N-S 6000 was set 

up. Following the ground slope the stratigraphy measures 
between 2.1 and 2.3 m. From the top to the bottom the 
stratigraphy is as follows: 
- layer of silt with a thickness between 0.45 and 0.58 m; 
- layer of material. The items from the 8111 - 9111 centuries A.D. are 
mixed with those belonging to the La TEme period of the 2"d 
century B.C. - 1 51 century A.D.; 
- layer of material of the La Tene period (4111 - 3rd century B.C.); 
- layer of material !rom Early Hallstatt period (Ha A 1 - A2); 
- sterile soil. 

The archaeological material recovered from this section 
consists of pottery fragments, fragments of adobe and animal 
bones. 

136. Mahmudia, corn. Mahmudia, jud. Tulcea [Salsovia] 
Punct: La Cetate 
Cod sit: .160733. 12 
Colectiv: Florin Topoleanu - responsabil ( ICEM Tulcea), 
Jan Haynes, Doru Bogdan (Birkbeck College, University of 
London), Alexandru Diaconescu (UBB Cluj) 

Săpăturile arheologice din cetatea Salsovia sunt parte dintr
un proiect mai amplu al ICEM Tulcea împreună cu Birkbeck 
College, Ulliversity of London şi UBBCiuj. Acest proiect îşi 
propune studierea zonei nord-dobrogene (Marea Neagră-Gurile 
Dunării) şi stabilirea modului in care acest areal a fost locuit in 
diverse perioade istorice de către diferite populaţii, precum şi 
mişcările şi interacţiunea acestora din urmă cu formele de relief 
şi mediul înconjurător. Aceste obiective pot fi atinse doar printr-o 
cercetare interdisciplinară, care să imbine metode specifice 
arheologiei moderne cu aportul altor ştiinţe. 

Cetatea de la Salsovia este aşezată pe un promontoriu la 
baza căruia se află braţul Sf. Gheorghe fiind de presupus că 
apele Dunării ajungeau până la baza cetăţii în antichitate. Zona 
a fost afectată până în prezent atât de factori naturali eroziunea 
apei către N, cât şi de factori antropici sondaje efectuate de 
către echipa condusă de Vasile Pârvan şi numeroase tranşee, în 
timpul celui de-al doilea război mondial. 

La S de cetate, pe un întins platou, în epoca romană se afla 
o aşezare civilă apărată din trei părţi de văi naturale, cu maluri 
abrupte. 

Pentru a avea o imagine cât mai completă asupra acestei 
important aşezări cercetarea preliminară s-a făcut cu metode 
moderne. Astfel, în primăvara anului 2003, s-a procedat la o 
ridicare topografică executată de un specialist al Museum of 
London Archaeology Service fiind folosită o staţie totală şi 
coordonate luate de la bornele Oficiului de Cadastru pentru 
stabilirea reperelor din zonă. Ulterior, cu ajutorul unui aparat 
GPS profesional s-a creat o foarte detaliată reprezentare digitală 
a terenului (DTM), pe care toate rezultatele cercetărilor ce vor 
urma pot fi localizate cu acurateţe. Următorul pas a fost 
realizarea unui set complet de fotografii aeriene care să releve 
eventuale structuri arhitectonice ce nu puteau fi observate de la 
sol, obiectiv realizat prin eforturile ICEM Tulcea. 

Seria de metode de cercetare nonintrusive, de suprafaţă a 
fost continuată cu o periegheză sistematică şi posibilitatea de 
analiză statistică a datelor. Pentru aceas.ta s-a trasat un transee! 
de 1 x 2 km, împărţit în carouri de 4 x 4 m, iar materialul 
arheologic a fost colectat şi analizat separat pe carouri. (prin 
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ridicare topo, aceste carouri au fost plasate pe harta digitală a 
zonei). 

in sfârşit, scanarea unei părţi din suprafaţa sitului cu 
rezistivitate electrică a fost făcută de către specialişti români de 
la Alba Iulia, dar şi de către o echipă mixtă formată din specialişti 
de la Birbeck College şi UBB Cluj. Deşi rezultatele nu au fost 
spectaculoase pe platoul din S s-au identificat trasele unor ziduri 
de locuinţe al unui segment din zidul de incintă şi al unei posibile 
străzi. Folosirea unui magnetometru pe intreaga suprafaţă a 
sitului s-a dovedit a fi mai reuşită in privinţa rezultatelor, astfel 
că, pe suprafaţa cetăţii s-a putut localiza cu precizie zidul de 
incintă şi trei turnuri circulare. Cum era de aşteptat, in partea de 
N a sitului, zidul de incintă lipseşte fiind probabil distrus de 
eroziune. 

in interiorul cetăţii au fost identificate cantităţi mari de 
dărâmătură, printre acestea distingându-se cu claritate o stradă 
şi mai multe edificii. Cel mai bine păstrată pare a fi o clădire 
monumentală cu mai multe camere plasată în partea de vest a 
zonei intramurane. 

Săpătura arheologică efectuată în septembrie 2004 se 
încadrează în rândul cercetărilor preliminare, fără a fi o cercetare 
sistematică. Obiectivele acestei intervenţii au fost verificarea 
rezultatelor prospecţiilor de magnetometrie şi stabilirea 
stratigrafiei în anumite puncte ale sitului. Pentru atingerea 
acestor obiective s-a recurs la golirea unui segment dintr-o 
tranşee din al doilea război mondial prin indreptarea malurilor 
acesteia şi la indreptarea unui profil dinspre Dunăre creat prin 
eroziune naturală. Acest din urmă profil a avut 3 m lungime pe 
direcţie E-V şi o înălţime ce variază intre 1 - 1 ,5 m. Aici s-a 
evidenţiat existenţa mai multor niveluri de locuire afectate însă 
de eroziune. Astfel încât nu se poate spune despre această zonă 
decât că a cunoscut mai multe faze de locuire, fără a preciza in 
acest moment cărei perioade istorice ii aparţine. 

in interiorul cetăţii a fost aleasă pentru golire o porţiune dintr
o tranşee pe care imaginile produse cu ajutorul magnetometriei o 
arătau ca secţionând zidul estic al clădirii monumentale mai sus 
amintite. Pentru că marginile şanţului s-au colmatat a fost 
necesară săparea unei secţiuni de 6 m pe direcţia E-V şi 3,5 m 
N-S. in mijlocul acestei secţiuni a fost expus şi golit traseul in 
formă de L pe o lungime de 5 m care coteşte spre S pe lungime 
de 2 m. Lăţimea acestuia este de cea. 1 ,2 m. Săpătura a inceput 
la o altitudine de 30,91 m de la nivelul mării, iar fundul traseului a 
fost atins la altitudinea de 28,6 m de la nivelul mării, astfel că 
adâncimea maximă a sectiunii a fost 2,31 m. 

in partea de N a săpăiurii a apărut fundaţia unui zid de piatră 
cu lăţimea de 0,8 m secţionat şi distrus in urma intervenţiei 
militare din timpul războiului. Astfel, s-a dovedit că primul 
obiectiv al cercetării de aici a fost atins. Rezultatele 
magnotometrice fiind reale şi exacte. Cele două profile obţinute 
prin indreptarea marginilor tranşeei au relevat existenţa a trei 
podele de lut cu substrucţii de piatră şi fragmente de cărămidă in 
interiorul edificiului monumental. Se dovedeşte astfel că avem 
de-a face cu mai multe faze de locuire ale edificiului , iar prezenţa 
nivelurilor de locuire sub şanţul constructiv al zidului 
demonstrează că zona a fost locuită şi inainte de ridicarea 
acestei construcţii .  

Tehnica de cercetare a fost aceea a Museum of London 
Archaeology Service şi anume aşa numita Single context 
Planing însemnând ca fiecare context a fost săpat şi inregistrat 
individual, tridimensional, urmând a fi transpus in formă digitală 
Împreună cu notarea locaţiei exacte a fiecărui artefact prin trei 
coordonate şi cu interpretarea statistică a ceramicii, acestea vor 
construi o bază de date cu rol atât de arhivare a informaţiei, cât 
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şi de instrument de lucru viitor. Stocarea informa�ei in acest fel 
este foarte utilă fiind compatibilă cu lucruri similare din toată 
lumea şi utilizabilă intr-un sistem GIS, precum şi studierii 
rezultatelor săpăturii, putând fi interogată in f.JcView, relevând 
astfel informaţii care nu sunt evidente la momentul excavării 
situ lui. 

Pentru viitor colectivul şantierului Salsovia îşi propune 
cercetarea sistematică a cetăţii şi a aşezării civile de pe platoul 
din S pentru stabilirea cu exactitate a caracterului acestui habitat 
şi datarea sa. Proiectul mai larg al cercetării zonei de la Gurile 
Dunării va continua probabil cu investigarea arealului din jurul 
lacului Razim, inclusiv prin prospec�i subacvatice şi in Marea 
Neagră in zona Gurii Portiţa. 

137. Malaya Kopanya, ob. Zakarpatia, raionul 
Vinogradov, Ucraina 
Colectiv: Vjaceslav Kotigorosko responsabil 
(Universitatea de stat Ujgorod) 

in anul 2004, in cadrul proiectului .Cercetarea complexă a 
zonei fortificaţiei dacice de la Malaya Kopanya au fost continuate 
cercetările arheologice la fortificatie şi la necropolă. 

in fortificaţie (Gorodişte)au fost executate săpături in zona 
sud-vestică, pe o suprafaţă de 1 5  x 6 m. A fost descoperită o 
platformă de andezit. Materialul arheologic se compune din 
ceramică dacică, cuţite, şlefuitor. 

La necropolă (Seredniy Grunok ) au fost cercetate trei 
morminte: 
Mormânt 6. Mormânt de incineraţie, cu oasele calcinate (1 kg) 
depuse direct in groapă. Inventar: sabie îndoită de 3 ori, in teacă 
de bronz; fragmente dintr-un UIŢlbo de scut; pumnal de fier; 
fragment dintr-o fibulă de bronz; fragment din partea superioară 
a unui vas dacic. 
Mormânt 7. Distrus. Au fost descoperite un număr mic de oase 
calcinata; câteva fragmente ceramice şi trei plăcuţe de fier. 
Mormânt 8. Distrus. Au fost descoperite un număr mic de oase 
calcinate şi partea inferioară al unui vas dacic. 

138. Mangalia, jud. Constanţa 
Punct: str. Muncitoru/ui, nr. 10 
Cod sit: 6049 1. 03 
Colectiv: Gheorghe Papuc - responsabil (MINAC), 
Mădălina Ungureanu, Laurenţiu Radu (MA Mangalia) 

Cercetarea arheologică preventivă ale cărei rezultate vor fi 
prezentate in cele ce urmează a fost efectuată in scopul 
descărcării de sarcină arheologică a unui perimetru destinat 
construirii unui centru de zi, proiect inaintat de Asociaţia 
Muncitoarele Pioase ale Sf. los�; zona, care include acest 
perimetru corespunde, după Constantin Preda, valului şi şanţului 
de apărare al incintei elenistice. 

in suprafaţa destinată construcţiei s-au trasat şase secţiuni 
orientate N-S (SI= 14 x 3 m, Sll= 12 x 3 m, Si l i= 1 8  x 3 m, SIV= 
1 8  x 3 m, SV= 27 x 3 m, SVI= 27 x 3 m). S-au identificat şi 
cercetat 65 de complexe funerare de inhumaţie, dintre care 1 O 
moderne şi 55 morminte, ce aparţin epocii romana-bizantine. 

Mormintele moderne, morminte de inhumaţie in groapă 
simplă, orientate E-V cu uşoare deviaţii, aparţin probabil unui 
cimitir modern al oraşului; acest cimitir ar cuprinde zona 
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delimitată de străzile Ţepeş Vodă-Muncitorului-Libertăţi i , unde, 
cu ocazia investiga�ilor arheologice de salvare s-au mai 
identificat astfel de morminte. 

in cazul mormintelor antice, sunt reprezentate tipuri variate 
de complexe funerare de inhumaţie: în groapă simplă (24), 
acoperite cu tegullae (1 1 ), acoperite cu pietre (1 3), în cistă de 
piatră (6) şi o inhumare în amforă; dintre mormintele de 
inhumaţie în groapă simplă, 8 sunt de fapt reinhumări (din care 2 
prezintă o anumită nesiguranţă din punct de vedere al încadrării 
cronologice, fiind afectate de gropi moderne). 

Din totalul mormintelor, 9 sunt morminte de copii; s-a putut 
observa existenţa a două "nuclee" de morminte de acest gen: un 
nucleu format din trei morminte acoperite cu ţigle (M21 ,22,23) şi 
un al doilea nucleu, format din 6 morminte (M53, 55, 57, 60, 6 1 )  
acoperite cu pietre, cu o excepţie (M57). 

S-a observat, de asemenea, concentrarea cistelor pe o 
anumită zonă formând un grup distinct în SV, grup în apropierea 
căruia s-au identificat reînhumări (M36, M37, M38, M42, M44), 
ca rezultat probabil al reutilizării cistelor. 

Se remarcă, de asemenea, o densitate redusă a complexelor 
funerare antice în primele trei secţiuni (aprox. jumătatea vestică 
a perimetrului cercetat) şi sporirea numărului acestora în 
secţiunile IV-VI; nu am putut sesiza totuşi o dispunere organizată 
a complexelor funerare. Densitatea sporită în zona de E s-ar 
putea datora apropierii de tronsonul vestic al incintei romana
bizantine. 

Inventarul funerar este destul de sărac-monede din bronz, 
accesorii vestimentare şi podoabe din fier şi bronz (catarame din 
fier, o cataramă din bronz cu spin din fier, cu analogii în 
inventarul unui mormânt cercetat în anul 20001 ,  aplice, cercei). 

Orientarea mormintelor, piesele de inventar şi analogiile cu 
alte complexe funerare cercetate atât la Callatis cât şi în alte 
aşezări ale zonei pontice (Tomis, Beroe etc) permit încadrarea 
acestora în sec. IV-VI p. Chr. 

Menţionăm descoperirea unor complexe funerare cu 
caracteristici deosebite o inhumare in amforă (M39): a fost 
util izată jumătatea inferioară a unei amfore acoperită cu o piatră 
fasonată; in interior s-au identificat câteva fragmente de craniu 
cu pereţii extrem de subţiri, aparţinând unui copil de vârstă foarte 
mică. Acest tip de inhumare are analogii tot in necropola 
callatiană de epocă romane-bizantină (M208 din zona cercetată 
şi publicată de C. Preda)2. 
M46 - un schelet de individ adult cu craniul deformat artificial; 
câteva morminte cu scheletul având aceeaşi caracteristică au 
fost cercetate, de asemenea, la Mangalia, pe strada Oituz, în 
anul 20003. Acest tip de deformare este o practică specifică 
sarmaţilor. 

Rezultatele acestei cercetări extind limitele cunoscute ale 
necropolei de epocă romana-bizantină. 
Planşa 25. 

Note: 
1 .  M. Ionescu, N. Alexandru, R. Constantin, Noi cercetări in 
necropola paleocreştină callatiană, în Pontica 35-36, 2002-2003, 
p. 232 
2. C. Preda, Callatis. Necropo/a romana-bizantină, Bucureşti, 
1 980, p. 101 -1 02 
3. M. Ionescu, N. Alexandru, R. Constantin, op. cit. , passim 

Abstract: 
The report refers to the results of an excavation which took 

place in the spring of 2004 in Mangalia, on Muncitorului street 
no. 1 0. There were identified and investigated 65 tombs. Ten of 
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these burials are contemporary; they were part of a cemetery 
mentioned in a twentieth century town map. 

The others date back in the early years of Christianity (41h to 
61h centuries, Late Roman period). They belong to different types 
of funeral complexes: the most common type, the plain pit 
burials are in number of twenty-four, eleven tombs covered with 
tegul/ae, thirteen covered with stones, six stane-box burials and 
an amphora burial (in this last case the amphora contained the 
remains of a child). Another burial with distinct characteristics 
belonged to an individual with a ritually-deformed skull; this kind 
of deformation is a common practice among the Sarmatic 
populations. 

These tombs were uncovered in an area unknown (until 
now) of the Late Roman period necropolis of Callatis. 

1 39. Mangalia, jud. Constanţa 
Punct: Necropo/a tumu/ară 
Cod sit: 60491.04 
Colectiv: Mihai Ionescu - responsabil, Robert Constantin, 
Nicolae Alexandru (MA Mangalia) 

in urma cercetărilor de teren efectuate în prealabil, la 2 km N 
de municipiul Mangalia, la NE de Balta Blebea, pe actuala 
păşune municipală, au fost identificaţi 7 tumuli, cu înălţimi care 
variază intre 2 si 5 m, nivelul solului situându-se la o altitudine 
de peste 20 m faţă de nivelul Mării Negre. Pe un suport 
planimetric executat în anii ' 80, grupul de tumuli este cartat 
(planşa 1, delimitat de un cerc) la V de calea ferată şi mlaştina 
Mangalia, lângă magistrala de înaltă tensiune. 

T1 , situat la limita nordică a acestui platou (păşune), are un 
diametru de cea. 30 m şi înălţimea de 4,6 m. A fost trasată o 
secţiune magistrală (SI) pe axa centrală a tumulului, orientată 
EV, cu dimensiunile de 3 x 3 m. În jumătatea de S a tumulului a 
fost trasată o altă secţiune (SII), pe mijlocul tumulului, 
perpendiculară pe SI, de 15 x 3 m. 

Mantaua tumulului a fost realizată din straturi alternante de 
pământ galben-roşu cu brun inchis şi brun deschis. În mantaua 
tumulului, în SI , între metrii 8-1 0, a fost surprinsă o groapă, care 
taie straturile componente, până la stratul vegetal antic 
identificat în săpătură. După profilul magistral, al SI, turnului a 
fost construit din şase movile de diverse soiuri (trei surprinse de 
SI şi una surprinsă de Sll) , tocmai in ideea consolidării structurii 
tumulare. În capătul de E al SI, între m. 27-28, la -1 ,75 m, au 
fost descoperite fragmente ale unui vas de sticlă de epocă 
romană, care au reprezentat, probabil, ofrandele unui complex 
funerar nedescoperit încă. 

După tehnica constructivă, după materialul arheologic 
descoperit, turnului poate fi datat in sec. 1 -1 1 p. Chr. 

T2, aflat la cea. 60 m S de T1 , are un diametru de 36 m şi o 
înălţime de 3 m. A fost trasată o secţiune magistrală (SI), pe axa 
centrală a tumulului, orientată N-S, cu dimensiunile de 36 x 3 m. 
De asemenea, mantaua tumulului a fost construită din straturi 
alternante de pământ galben şi brun, in scopul realizării unei 
structuri stabile şi armate. Turnului a fost construit din patru 
movile (două dintre acestea au fost secţionate de SI şi surprinse 
stratigrafic). 

Aprox. pe centrul tumulului, între m . 14-16, a fost observată 
o groapă, cu lăţimea de cea. 2 m, care perforează straturile 
movilei până la pământul galben (intervenţie ulterioară care 
poate să reprezinta atât o violare a complexului funerar, cât şi o 
cercetare arheologică din perioada interbelică, ne-înregistrată) . 
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La nivelul platformei, intre m. 1 2-14, au fost descoperite 
fragmentele unor amfore de epocă romană, pastă brun gălbui, 
gât cilindric ingust, databile in a doua jumătate a sec. 1 p. Chr. 

Cei doi tumuli cerceta� parţial in iulie-august 2004 la 
Mangalia, se încadrează ca tipologie constructivă in tipul IV de la 
Histria. Astfel de construcţii au fost identificate la: Histria (turnului 
XVI Belvedere, P. Alexandrescu, 1 966); Callatis (doi tumuli, E. 
Condurachi in 1 949 şi C. Preda in 1 96 1 ); Noviodunum (şase 
tumuli cercetaţi de E. Bujor in anul 1 958). Tot la N de Mangalia, 
in anul 1 927, O. Tafrali a cercetat şi publicat doi tumuli, dintre 
care unul este de epocă romană, fără a prezenta, din păcate, 
stratigrafia. Acelaşi autor in articolul .Les tumuli de Callatis" din 
Artă şi Arheologie, 1 ,  1 927, 2, identifică o aşezare in formă de 
cuvetă, imprejmuită de movile naturale şi artificiale, pe care O. 
Tafrali o atribuie unei populaţii scitice. Într-o ridicare topo 
executată in anii "90, pentru rezervaţia tumulară, V. Georgescu 
plasează aşezarea pe valea sudică a lacului Blebea. Cercetările 
in teren efectuate anul acesta, au identificat la V de lacul Blebea, 
in zona peşterii .La Movile", o configuraţie naturală identică cu 
reprezentările grafice din articolul mai sus men\ionat. O 
cercetare a terenului a condus la descoperirea mai multor 
fragmente ceramice de epocă elenistică, fapt ce confirmă 
existenţa unei aşezări in această zonă. De amintit este faptul ca 
zona a fost reperată şi in cadrul unor cercetări arheologice de 
teren realizate de M. Ionescu în 1 987-1 991 şi amintită in articolul 
din SCIVA, 2, 1 997. 

Tot in cercetările de teren efectuate cu această ocazie, in 
cimitirul musulman al satului Vânători, fost Haidarchioi, am 
identificat 26 piese arhitectonice antice: 
- fus de coloană, din calcar , diametru! 0,33 m, torul ieşit cu 3 
cm; 
- fus de coloană din calcar, 0,4 m; 
- bloc din calcar cu sistem de prindere crampon, profila!; 
- dală de intrare din calcar, cu prag şi sistem de prindere a 
stâlpului uşii, dimensiuni: 1 x 1 ,7 m; 
- fus de coloană din marmură, diametru! de 0,3 m; 
- fragment arhitectonic rectangular din marmură, cu sistem de 
prindere în crampon, dimensiuni 0,4 x 0,25 m; 
- bloc de parament din calcar, sistem de prindere "coadă de 
rândunică", dimensiuni: 0,7 x 0,4 x 0,3 m; 
- fragment de fus de coloană din calcar, diametru! 0,4 m, central 
se păstrează un profil pătrat (0,06 x 0,06 m), sistemul de 
prindere a tamburilor; 
- fus de coloană din calcar, diametru! 0,38 m; 
- fus de coloană din calcar cochilifer, diametru! 0,33 m, cu 
profilatură diametru! 0,35 m; 
- fus de coloană din calcar, diametru! 0,3 m; 
- fus de coloană din marmură, diametru! 0,35 m; 
- fragment de placă din calcar, dimensiuni: 1 ,3 x 0,65 x 0,25 m; 
- fragment de blochetă din calcar, dimensiuni: 0,95 x 0,3 x 0,25 
m; 
- fus de coloană din calcar, cu sistem de prindere central (6 x 6 
cm), cu diametru! 0,36 m ;  
- fragment de cornişă din marmură, profil in L de 0 ,3  x O, 18  m, 
grosimea O, 13 m, cu sistem de prinde re; 
- fus de coloană din calcar, diametru! 0,34 m, sistem de prindere 
circular, diametru! 0,05 m; 
- fus de coloană din calcar cochilifer, diametru! 0,4 m; 
- fus de coloană din marmură, diametru! 0,4 m; 
- bloc din calcar, cu dimensiunile de 1 x 0,35 x 0,24 m; 
- bloc din calcar, dimensiuni: 0,65 x 0,35 x 0,2 m; 
- fragment de prag din calcar, cu sistem de prindere, dimensiuni: 
0,7 X 0,35 X 0, 1 2  m; , :-
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- bloc din calcar, cu sistem de prindere, crampon, dimensiuni: 
0,55 X 0,54 X 0, 1 9  m; 
- fragment de arhitravă caicar, dimensiuni: 0,6 x 0,5 x O, 1 m; 
- fragment de fus de coloană din calcar, diametru! 0,38 m; 
- fus de coloană din calcar, cu sistem de prindere, diametru! 0,4 
m. 

Viitoarele cercetări de teren, precum şi un studiu amănunţit 
asupra pieselor arhitectonice descoperite in cimitirul musulman 
din satul Vânători, vor stabili dacă piesele au aparţinut unor 
edificii din oraşul Callatis (satul Vânători este situat la cea. 15 km 
NV de oraşul Mangalia), sau unei alte aşezări din teritoriul 
callatian. 

Săpăturile demarate anul acesta au dus doar la cercetarea 
parţială a celor două complexe funerare (notate T1 şi T2 in 
prezentul raport), astfel încât sperăm intr-un sprijin financiar pe 
viitor din partea MCC (poate şi a administraţiei locale), pentru 
definitivarea unui studiu complet asupra zonei nordice a 
necropolei tumulare callatiene. [M. Ionescu] 
Planşa 25. 

140. Mangalia, jud. Constanţa [Callatis] 
Punct: str. General Vârtejanu, nr. 4 
Cod sit: 60491 . 1 1  
Colectiv: Mihai Ionescu - responsabil, Ion Pâslaru, Sorin 
Colesniuc (MA Mangalia) 

S-au descoperit trei complexe funerare: 
M 1 :  a fost observat de la adânc imea de -0,4 m, iar orientarea 
este NV-SE. La adâncimea de -2 m, in partea sudică a 
mormântului, a apărut un rând de blochete de calcar nefasonate, 
alături de care se afla o tegula. Sub tegula, pe fundul gropii, la 
adâncimea -2,2 m au apărut cărbuni, iar pe partea interioară a 
tegu/a-ei s-au observat urme de funingine. În imediata apropiere 
a tegula-ei au fost descoperite fragmentele unui vas de sticlă şi 
câteva fragmente ceramice: fragmentul unui mâner de ulcior şi 
fragmente ale pereţilor, decorate cu linii concentrice. Din vasul 
de sticlă s-au păstrat fundul şi pereţii. 
M2: descoperit la adâncimea de -0,6 m, intr-un strat de culoare 
mai închisă, au fost găsite două fragmente ale unui vas de tip 
terra stampata, databil in epoca romană. Orientare NE-SV, 
Mormântul a avut adâncimea de -2,4 m, iar în partea de N, 
fundul gropii este adâncit până la -2,7 m, unde am descoperit 
fragmente de cărbuni, coji de ouă, câteva cuie din fier, două 

, opaiţe şi fragmente ceramice de mici dimensiuni. 
Mormintele 1 şi 2 pot fi datate conform inventarului funerar. 

M1 după vasul de sticlă, fragmentul unui mâner de ulcior şi 
fragmente ale pereţilor, decorate cu linii concentrice, 
caracteristice pentru epoca romană - sec. I I I-IV p. Chr; M2 -
după forma opaiţelor aparţine epocii romane (sec. 1 1 - 1 1 1  p. Chr.); 
M3: orientare N-S, descoperit la adâncimea de --Q,4-0,7 m. La 
adâncimea de -3,6 m au fost găsite câteva pietre mici din calcar, 
iar pe fundul gropii, la adâncimea de -3,9 m, in partea sudică, a 
apărut cenuşă, fragmente de oase şi fragmente ceramice de 
dimensiuni mici (fragmente de amfore şi vase de lux). Un mâner 
de kantharos acoperit cu firnis negru cu luciu metalic. Mormântul 
se datează in epoca elenistică, sec. IV- I I I  a. Chr. 

1 41 .  Mangalia, jud. Constanţa [Callatis] 
Punct: str. Munteniei (cartierul Colonişti) 
Cod sit: 60491 .  1 1  
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Colectiv: Mihai Ionescu - responsabil, Ion Pâslaru, Sorin 
Colesniuc (MA Mangalia) 

într-o zona tumulară, a fost cercetat un mormânt, care, după 
părerea noastră, prezintă un interes deosebit. Groapa funerară a 
fost descoperită la adâncimea de -0,6 m; groapa mormântului, 
de formă dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite, a avut la 
adâncimea de -3,3 m pe latura mică din partea de SE o nişă, 
care a fost acoperită cu blochete din calcar, legate cu pământ, 
cu înăltimea maximă de 0,8 m, lungimea 1 ,3 m şi lăţimea 0,3-0,4 
m. Podeaua a fost placată cu plăci din calcar, acoperind o 
suprafaţă de 0,91 m2 (1 ,3 x 0,7 m). Sub aceste pietre s-au găsit 
cuie din fier, care marcau marginile unui sicriu, de la care au 
rămas inclusiv fragmente de lemn. În centrul acestuia au fost 
descoperite resturi umane incinerate, printre care: fragmente de 
craniu, câţiva dinţi şi două obiecte din aur - un cercei şi un 
pandantiv. in partea de SV a nişei erau depuse 3 vase de sticlă 
şi 2 opai!e. Starea de conservare a acestor obiecte era destul de 
precară, deoarece erau amplasate sub pietre. 

Cercelul (lucrat dintr-o sârma rotundă în secţiune), are forma 
ovală. Unul din capete este prevăzut cu o buclă de închidere, iar 
celălalt cu un cârlig. Astfel de cercei sunt cunoscuţi şi din 
mormintele sarmatice. Pe teritoriul României au fost descoperiţi 
la Poieneşti (M97, 1 30, 332, 346), Târgşor (m. 1 84, 1 98), Soporul 
de Câmpie (în 1 2  morminte). Alţi asemenea cercei provin din 
nordul Republicii Moldova (Kamenka, turnul nr. 6, mormânt 
nr. 1 2) şi din Sudul Basarabiei (Cartai-Orlovka). Toţi su�t 
confectionati din bronz sau din argint de calitatea inferioară. In 
schimb, cel

' 
descoperit de noi este realizat din aur. Un cercei 

asemănător, tot din aur, provine din Ucraina, regiunea Cherson 
(satul Nikolaevka pe Nipru). 

Pandantivul, de formă ovală, are dimensiunile de O, 1 6  x O, 1 8  
m. Înăltimea cu tot cu agăţătoare este de -0,24 m. Pandantivul 
prezintă 3 detalii : plăcuţa cu imaginea unei figuri antropomorfe, 
cadrul de pe marginea plăcuţei şi agăţătoarea cu o coadă lungă 
aplicată pe spatele plăcuţei. După tehnica efectuării, apa�ine 
epocii romane şi are, din acest punct de vedere, analogii în 
imediata apropiere, pe teritoriul Bulgariei, în Ungaria (M21 din 
necropola Lombard Varpalota). În ceea ce priveşte imaginea de 
pe pandantiv, aceasta este reprezentată de zeiţa Fortuna, 
încoronată, cu cornul abundenţei în mâna stângă şi cârma în 
mâna dreaptă. O monedă cu o imagine asemănatoare a fost 
descoperită şi la Tomis. Pandantivul a fost realizat, probabil, în 
atelierele oraşelor de pe litoralul de V al Pontului, în epoca 
romană. 

Alte materiale arheologice care pot data mormântul sunt 
opaiţele. Unul dintre ele, aflat într-o stare mai bună, confecţi

_
onat 

din lut cărămiziu, are corpul rotund, discul concav, c1ocul 
cordiform şi toarta lamelară, canelată, având pe bordură un 
ornament din frunze. Acest tip de opai!e este cunoscut din 
mormintele romane din Tomis şi este data! în sec. 11 p. Chr. 
Vasele din sticlă pot fi datate şi ele în sec. 1 1-1 1 1  p. Chr. 

Astfel, analiza inventarului funerar ne permite să datăm 
acest compJex la sfârşitul sec. al 1 1-lea p. Chr - prima jumătate a 
sec. al I I I-lea p. Chr. 

Acest mormânt, fiind departe de necropola romană a 
oraşului Callatis, con!ine, în general, un inventar roman 
(pandantivul din aur, vase de sticlă, opaiţe, fragmente de 
ulcioare), deşi are în umplutura gropii şi fragmentele ceramice 
lucrate de mână tipic sarmatice, ceea ce poate confirma 
prezenţa unor elemente sarmatice la Callatis. . 

Comparând mormântul cercetat de noi cu mormintele 
analogice din Poieneşti, Târgşor şi altele, unde au fost găsite şi 
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cerceii de forma descrisă mai sus, el poate fi datat la mijlocul 
sec. al I I I-lea p. Chr. 

142. Mangalia, jud. Constanţa [Callatis] 
Punct: str. Horea, Cloşca şi Crişan, nr. 3 
Cod sit: 60491. 17  
Colectiv: Mihai Ionescu - responsabil, Laurenţiu Radu, 
Mădălina Ungureanu (MA Mangalia) 

Supravegherea arheologică s-a efectuat pe perioada săpării 
traseelor de fundaţie pentru o locuinţă particulară (beneficiar al 
lucrarii fiind Apseleam lener), pe o suprafaţă construibilă de cea. 
320 m2. 

Pe latura sudică, în profilul rezultat a fost identificat conturul 
gropii unui mormânt de incineraţie cu ardere pe loc. În scopul 
cercetării acestui complex s-a deschis o casetă de 1 x 1 ,2 m. 

Mormântul, orientat N-S, se încadrează în categoria 
complexelor funerare de incineraţie pe loc (rug busta); groapa 
mormântului (1 ,75 x 0,7 m), puternic incine.rată in partea 
inferioară, a fost amenajată în trepfe, îngustîndu-se astfel treptat 
către bază până la dimensiunile de 0,85 x 0,2 m. Pe fundul 
gropii au apărut fragmente de oase umane calcifiate şi o 
cantitate mare de cuie şi ţinte de fier, lemn carbonizat, dar şi un 
fragment de lemn nears, foarte bine conservat. La extremitatea 
sudică a gropii au fost depuse trei căni de tip oenochoe. 

Tipul de mormânt, orientarea gropii acestuia şi piesele de 
inventar permit da tarea in perioada romană timpurie. 

Acest tip de complex funerar (rug busta) a apărut până 
acum doar sporadic in necropola callatiană, iar groapa 
mormântului amenajată in trepte de tiraj reprezintă un element 
de noutate pentru această zonă. 

Abstract: 
We report the results of an archaeological survey that took 

place in Mangalia, Horea, Cloşca and Crişan street no. 3. 
The incineration complex discovered here belongs to a type 

known as rug busta; this tomb is unique for now in the Callatian 
necropolis, as the pit was dug in draught steps. 

The type of funeral complex, ils North-South orientated pit, 
and the inventory which consists of three vessels known as 
oenochoi allow us to attribute this burial to the Early Roman 
period. 

143. Margine, corn. Abram, jud. Bihor 
Punct: Natu 
Cod sit: 27132.01 
Colectiv: Cătălin Bem - responsabil, Katia Moldoveanu, 
Mihai Vasile, Sorin Oanţă-Marghitu, Ionuţ Fronescu 
(MNIR) ,  Mihai Florea (FIB) ,  Adrian Bălăşescu, Constantin 
Haită, Valentin Radu (MNIR - CNCP), I rina Dumitru 
(Facultatea de Geologie - Univ. Bucureşti) 

Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Autostrada" 

Obiectivul principal al cercetărilor arheologice de pe 
tronsonul 3C (Dolea-Margine) al viitoarei autostrăzi Borş
Braşov, a fost identificarea unor potenţiale staţiun i arheologice 
care urmau, firesc, apoi să fie cercetate de o manieră 
importantă, care să permită realizarea propunerii de descărcare 
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de sarcină arheologică. Exagerările în ceea ce priveşte 
densitatea secţiunilor şi-au găsit şi o finalitate arheologică. 
Obiectivul principal a devenit astfel cercetarea exhaustivă a 
întregului spa�u susceptibil de a fi re�nut dovezi ale .prezenţei 
umane. 

Sta�unea, o necropolă (?) de incineraţie din Barbaricum (sf. 
sec. 1 1- 1 1 1 p. Chr.), este situată integral pe traseul autostrăzii ,  
aprox. intre Km 01 7+300 şi 017+350. Pentru a verifica eventuale 
extinderi ale necropolei a fost verificată o zonă mai largă, atât 
uşor în afara traseului (deci, spre N şi S) cât şi, mai ales, spre V, 
până în jurul Km 017+500. Ca urmare toate secţiunile trasate şi 
cercetate în punctul Natu au fost integrate acestui sit, deşi marea 
lor majoritate (în fapt, cu două excepţii) nu conţin urme 
antropice. Trebuie, totuşi, consemnat că, cu excepţia 
umpluturilor gropilor, nu există alte resturi antropice dintr-o 
perioadă similară în cuprinsul zonei. 

Practic, întreaga zonă de interes a fost cercetată, fiind 
descoperite 1 2  gropi arse şi 1 3  nearse, având dimensiuni 
asemănătoare şi orientări similare (NNV-SSE, NV-SE). Grupul 
de gropi este situat pe panta vestică a unei mici văi închisă din 
trei pă�i care debuşează în Valea Ungurului (Ungatului), spre 
NE. 

Numărul mare şi densitatea secţiunilor trasate şi cercetate 
de echipa MNIR ne îndreptăţeşte să considerăm că întinderea 
necropolei este cea surprinsă pe teren. 

Gropile rectangulare (având colţurile rotunjite) sau uşor 
ovale, cu laturi uneori concave, au dimensiuni cuprinse între 0,82 
x 0,99 m şi 1 ,9 x 3, 1 m (marginile intervalului constituind, însă, 
excepţii , media dimensională fiind în fapt 1 x 1 ,3 m). Adâncimea 
lor nu depăşeşte niciodată 0,5 m, fiind cel mai adesea plasată în 
jurul valorii de 0,25 m. 

Sunt săpate în argila de vârstă geologică, gălbui-roşcată 
(nivel 3), umplutura lor fiind acoperită de o argilă siltică (nivelul 
2). in unele cazuri, deasupra umpluturii, sub argila siltică, se 
păstrează o serie de lentile de grosime milimetrică sau sub
milimetrică rezultat al activităţii pluviale. Cu excepţia gropilor, alte 
resturi de activitate umană, cum aminteam mai sus, nu există, 
stratigrafia marii majorităţi a secţiunilor relevând succesiunea 
întregii zone. 

În gropile arse se păstrează în unele cazuri, pe fund, 
fragmente de dimensiuni relative mari de cărbune, mai ales spre 
colţuri şi pe de-a lungul pereţilor. Arderea pare să fii avut în 
unele cazuri o intensitate apreciabilă - pereţii sunt impresionaţi 
termic uneori până la O, 1 5  m, gradual, de la roşu-cărămiziu (spre 
exterior) la brun-roşcat (spre interiorul stratului de argilă). În 
câteva situaţii (Cx5, Cx23, M2) arderea a fost mai puţin intensă. 
Pe fundul acestor gropi, argila în care au fost săpate abia a fost 
atinsă de foc. Mai mult, marginile superioare ale gropilor, în 
momentul descoperirii apăreau absolut nearse, benzile care 
apăreau în cazul unei arderi importante lipsind sau, cel mult, 
individualizându-se spre partea inferioară a pereţilor. Gropile nu 
sunt lutuite; individualizarea cromatică a celor două amintite 
benzi verticale nu presupune existenţa vreunei intervenţii 
antropice directe asupra pereţilor gropii, ci se datorează exclusiv 
focului. Fragmentele de cărbune sunt integrate unei unităţi 
stratigrafice independente rezultat al arderii. Mulează pe pereţii 
gropii, are la partea superioară, atunci când este cazul, 
fragmente osteologice, friabile şi de mici dimensiun i ,  şi este 
acoperită de un strat constituit din fragmente de argilă arsă care 
provin din pereţi. Umplutura propriu-zisă le acoperă pe toate 
acestea, fiind similară cu cea a gropilor nearse. Conţine 
fragmente ceramice, de roci (cua�it şi tuf calcaros), cărbune şi 
argilă arsă fragmente milimetrice, rare resturi osteologice (mai cu 
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seamă la partea superioară). Trebuie men�onat că în gropile 
nearse nu au fost descoperite oase, cauza fiind, fără îndoială, 
conservarea defectuoasă. Cu excep�a oaselor, umplutura este 
asemănătoare şi pentru gropile nearse. 

Nu este exclus ca gropile arse să presupună o cremaţie pe 
loc iar cele nearse să indice o îngropare a resturilor incinerate în 
alt loc. 

Nu ştim deocamdată dacă acel contur circular sau relativ 
rectangular al dispunerii majorită�i gropilor are vreo legătură cu 
realitatea sau este pură întâmplare. 

Inventarul este asemănător fie dacă groapa este arsă fie 
dacă nu este. Componenta principală este ceramica, în general 
fragmentară, dintr-o pastă cu pietriş în compoziţie, slab arsă. 
Alături de acest tip ceramic, mai rar însă, apare o ceramică fină, 
dintr-o pastă cu nisip în compoziţie, mai bine arsă, la cenuşiu, şi, 
în sfârşit, extrem de rar, fragmente din pastă fină, fie arse la 
roşu-cărămiziu (putând fi puse cu activitatea ceramică din 
Imperiu), fie arse la negru şi cu suprafaţa dinspre exterior 
şlefuită (după unele informaţii, de natură Prszeworsk - ?). O 
serie de fragmente de cua�it (uneori, sparte intenţionat) sau tuf 
calcaros completează un inventar, de altfel, foarte sărac. Un ac 
fragmentar din cupru (Cx13) şi două fragmente indeterminabile 
din fier (Cx24A, Cx24B) sunt singurele alte materiale 
descoperite. 

Resume: 
Le but principal des nos recherches menees sur le troneţon 

3C (Dolea-Margine) de l'autoroute Borş-Braşov, a ele d'identifie 
les potentiels sites arcMologiques. 

Le site, une necropole (?) d'incineration Barbaricum (fin du 
1 1 - 1 1 1  p. Chr), est place integralement sur le trajet de l'autoroute 
entre le Km 017+300 et le Km 01 7+350. Pour tracer les limites 
du site nous avans elargi la surface vers le Nord et le Sud et 
vers I'Ouest jusqu'au Km 017  +500. 

Dans cette aire nous avans enregistre 12 fosses brGiees et 
1 3  non-brGiees, de dimensions proches et d'orientation 
similaires (NNO-SSE, NO-SE). Ce group de sepultures est place 
sur la pente auest d'une petite vallee qui descende dans la 
vallee Valea Ungurului (Ungatului), 

Les fosses sant rectangulaires (les coins arrondis) et meme 
ovale parfois avec les marges concaves. Les dimensions sont 
comprises entre 0,82x0,99 m et 1 ,9x3, 1 m, mais les plus 
frequentes sant de 1 x1 ,3 m. La profondeur ne depasse jamais 
0,5 m. 

Dans les fosses brGiees on rencontre parfois des charbons 
de bois. La couleur des parois brGiees varie de rouge jusqu'a 
brun-rougeâtre; les parois presentent des modifications 
thermiques sur une profondeur d'environ O, 1 5  m. Mais il y a des 
fosses (Cx5, Cx23, M2) ou les brulures sont moins evidentes. 

L'inventaire des touts les fosses brGiees et non-brulees est 
similaire. Des tessons de ceramique grossiere faiblement cuite 
et de ceramique fine bien cuite de diverses couleurs (rouge, gris 
et noire); des fragments de quartzite et tuf calcaire. Le seuls 
materiaux decouverts sant un poineţon en cuivre (Cx13) et deux 
fragments indeterminables en fer (Cx24A, Cx24B). 

Elemente de stratigrafie geologică 
Ionuţ Fronescu, Irina Dumitru 

Stratigrafia staţiunii este următoarea: 
- sol vegetal (prezent în toate secţiunile trasate şi cercetate, are 
grosimi centimetrice). 
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- sili (argilă siltică) cenuşiu-gălbui, uneori şi cu nuanţe albicioase, 
în general omogen, compact, bine sortat, cu mici concentrări de 
hidroxizi de fier. 
- argilă siltică brun-roşcată sau gălbui-roşcată, foarte compactă, 
eterogenă, puternic pigmentată cu oxizi de fier şi mangan (are 
vârstă geologică). 

Descrierea succesiunilor esantionate micromorfoloqic 
Constantin Haită, Ionuţ Fronescu 

in campania 2004, au fost prelevate 1 3  eşantioane 
micromorfologice din cadrul unor gropi arse - complexele C5, 
C6/8, C7, C10, C25. 

Succesiunea unităţilor sedimentare eşantionate poate fi 
descrisă astfel: 
S2 - Complex 1 O, marginea unei gropi arse, prezintă o 
succesiune de trei unităţi sedimentare, separate de limite 
verticale, din exteriorul către interiorul gropii: 
- argilă siltică brun gălbuie deschis şi brun roşcat, structură 
agregată fină (0,01 -0,03 m) bine dezvoltată, fisuraţie prismatică, 
relativ eterogenă, foarte compactă, fără constituenţi antropici, cu 
impregnaţii roşcat cărămizii datorate arderii şi foarte rare 
concentraţii fine (mm) de oxizi de fier şi mangan. Limită distinctă 
dar gradată cu unitatea următoare, datorită arderii. Reprezintă 
nivelul argilos în care a fost săpată groapa. 
- sili brun roşcat, structură granulară fină şi agregate fine bine 
dezvoltate, fisuraţie prismatică, relativ eterogen, moderat 
compact, cu fragmente de sediment ars, frecvente la partea 
superioară şi rare la partea inferioară, şi foarte rare fragmente 
fine (mm) de cărbune. Limită netă, uşor neregulată. Reprezintă 
marginea gropii cu ardere in situ. 
- silt argilos brun cafeniu deschis, structură agregată fină bine 
dezvoltată şi granule, fisuraţie prismatică, relativ eterogen, 
compact, cu frecvente granule de sediment ars şi fragmente de 
cărbune sub-centimetrice. Reprezintă umplutura gropii. 
S3 - Complex M 1 ,  baza umpluturii unei gropi arse. Prezintă două 
niveluri, din bază către partea superioară: 
- argilă siltică brun gălbuie, structură cu agregate fine (mm), 
fisuraţie prismatică bine dezvoltată, omogenă, foarte compactă, 
cu rare şi fine concentraţii de oxizi de fier şi mangan. Reprezintă 
nivelul argilos în care a fost săpată groapa. 
- sili argilos brun roşcat, structură agregată fină şi granulară, 
fisuraţie prismatică, eterogen, compact, cu frecvente granule fine 
(mm)de sediment ars şi de cărbune. Limită inferioară gradată, 
datorită arderii. Reprezintă umplutura gropii şi include nivelul de 
ardere in situ. 
S4 - Complex 5, marginea unei gropi arse. Prezintă trei unităţi 
sedimentare, dinspre exteriorul către interiorul gropii: 
- argilă siltică brun gălbuie, structură cu agregate fine şi fisuraţie 
prismatică, omogenă, compactă, cu rare pete fine de oxizi de fier 
şi mangan. Limită netă către unitatea următoare. Reprezintă 
nivelul argilos în care a fost săpată groapa. 
- sili argilos brun gălbui, structură granulară fină şi fisuraţie 
prismatică, relativ omogen, compact, cu frecvente granule de 
sediment ars. Limită gradată către unitatea următoare, datorită 
arderii . Reprezintă marginea gropii, cu ardere in situ. 
- sili argilos brun gălbui, cu structură granulară fină şi fisuraţie 
prismatică, relativ eterogen, compact, cu rare şi fine granule de 
sediment ars şi cărbune, mai frecvent în partea superioară. 
Reprezintă umplutura gropii. 
S5 - Complex 5, baza umpluturii unei gropi arse. 
- sili argilos brun gălbui, structură cu agregate cm, fisuraţie 
prismatică bine dezvoltată, relativ omogen, compact şi foarte 
compact în partea inferioară, ce conţine îndeosebi la partea 
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superioară rare şi fine granule de sediment ars, cărămiziu roşcat 
şi de cărbune cu dimensiuni mm. Prezintă impregnaţii 
feruginoase roşcate-gălbui, datorate arderii. Reprezintă 
umplutura gropii şi include nivelul cu ardere in situ. 
S6 - Complex 7, marginea unei gropi arse. Prezintă două unităţi 
sedimentare, dinspre exteriorul către interiorul gropii: 
- argilă siltică brun deschis, structură agregată fină, fisuraţie 
prismatică bine dezvoltată, omogenă, compactă, cu rare pete 
fine de oxizi de fier şi mangan. Reprezintă nivelul argilos în care 
a fost săpată groapa. 
- sili argilos brun cafeniu deschis, structură granulară fină, 
fisuraţie prismatică slab dezvoltată, eterogen, compact, cu relativ 
frecvente granule sub-centimetrice de sediment ars, de culoare 
cărămizie şi galben portocalie, şi rare impregnaţii feruginoase. 
Limită distinctă, gradată cu unitatea următoare. Reprezintă 
marginea unei gropi arse, cu ardere in situ. 
S7 - Complex 7, baza umpluturii unei gropi arse. Prezintă două 
niveluri, din bază către partea superioară: 
- argilă siltică brun gălbuie, cu nuanţe portocalii, structură cu 
agregate slab dezvoltate şi fisuraţie prismatică, omogenă, 
compactă, cu rare şi fine pete de oxizi de fier şi mangan. 
Prezintă o variatie de culoare pe verticală, de la brun gălbui în 
partea superio�ră la brun portocaliu în partea inferioară. 
Reprezintă nivelul argilos în care a fost săpată groapa. 
- sili argilos brun gălbui, structură agregată slab dezvoltată şi 
fisuraţie prismatică, omogen, compact, cu foarte rare granule 
fine de sediment ars şi cărbune. Prezintă o grosime de 1 -2 mm 
şi limită inferioară netă. Reprezintă umplutura gropi şi include 
nivelul cu ardere in situ. 
sa - Complex 6/8, marginea umpluturii unei gropi arse. Prezintă 
trei unităţi sedimentare, cu limite oblice, dinspre exteriorul către 
interiorul gropii: 
- argilă siltică brun gălbuie, structură cu agregate fine, fisuraţie 
prismatică, relativ omogenă, foarte compactă, cu impregnaţii 
rare şi fine feruginoase. Reprezintă nivelul argilos în care a fost 
săpată groapa. 
- sili fin cenuşiu gălbui, structură granulară şi fisuraţie prismatică, 
eterogen, compact, cu frecvente granule sub-centimetrice de 
sediment ars de culoare portocaliu-cărămizie şi rare fragmente 
de sediment ars la negru cu dimensiuni de O,Q1 -0,Q3 m. Limită 
inferioară gradată, datorită arderii. Reprezintă marginea gropii, 
cu ardere in situ. 
- sili argilos brun gălbui cu nuanţe verzui , structură granulară 
fină şi fisuraţie prismatică, relativ omogen, compact, cu rare şi 
fine granule de sediment ars de culoare galben portocalie. Limită 
inferioară netă. Reprezintă umplutura gropii. 
S9 - zona Complexului 6/8, nivelul care acoperă umplutura gropii 
= nivelul 2 pe profilele stratigrafice. 
- sili argilos brun gălbui, structură cu agregate fine, fisuraţie 
prismatică, relativ omogen, compact. cu frecvente impregnaţii 
feruginoase fine. Reprezintă nivelul de sol posterior umplerii 
gropilor cercetate. 
S10 - Complex 6/8, umplutura unei gropi arse. Prezintă trei 
unităti sedimentare, din bază către partea superioară: 
- argi

,
lă siltică brun roşcată, structură cu agregate fine şi fisuraţie 

prismatică, relativ omogenă, foarte compactă, cu frecvente pete 
şi concentraţii de oxizi de fier şi mangan. Reprezintă nivelul 
argilos în care a fost săpată groapa. 
- sili argilos brun deschis, structură granulară şi rare agregate 
fine, fisuraţie prismatică, eterogen, compact, cu frecvente 
granule sub-centimetrice de sediment ars şi cărbune. Limită 
inferioară gradată datorită arderii. Reprezintă marginea gropii, cu 
ardere in situ. 
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- si lt argilos brun gălbui, uşor verzui , structură cu agregate fine, 
fisuraţie prismatică, relativ eterogen, compact, conţine foarte rare 
fragmente fine de cărbune şi frecvente pete şi concentraţii de 
oxizi. Limită inferioară netă, uşor neregulată. Reprezintă 
umplutura gropii. 
S1 1 - Complex 25, umplutura gropii. 
- argilă siltică brun deschis, structură granulară şi cu a!lregate 
fine, fisuraţie prismatică, relativ omogenă, compactă - foarte 
compactă, cu frecvente granule de sediment ars gălbui 
portocaliu cu dimensiuni mm pănă la 0,03-0,04 m şi relativ 
frecvente fragmente sub-centimetrice de cărbune. 
S 12 - Complex 25, umplutura gropii. 
- argilă siltică brun deschis, structură granulară şi cu agregate 
fine, fisuraţie prismatică, relativ omogenă, compactă - foarte 
compactă, cu foarte frecvente fragmente foarte compacte de 
sediment ars, cu dimensiuni mm până la O,Q1 m, de culoare 
portocaliu-cărămizie, şi relativ frecvente granule de cărbune cu 
dimensiuni mm până la 0,02-0,03 m. 
S1 3 - Complex M1 , umplutura unei gropi arse. Prezintă două 
unităţi sedimentare, din bază către partea superioară: 
- silt argilos brun gălbui , structură granulară fină, fisuraţie 
prismatică, relativ eterogen, compact, cu frecvente granule de 
sediment ars sub-centimetrice şi rare granule de cărbune fin. 
Reprezintă umplutura gropii. 
- silt argilos brun gălbui, structură cu agregate fine, fisuraţie 
prismatică, relativ omogen, compact, cu frecvente impregnaţii 
feruginoase fine. Reprezintă nivelul de sol care acoperă 
umplutura gropii. 

Studiul micromorfologic ce va fi elaborat pe baza 
eşantioanelor prelevate are ca principale obiective: 
- cercetarea condiţiilor de ardere: evidenţierea unor eventuale 
deosebiri de regim termic între diferite contexte stratigrafice; 
- detalierea (micro)-stratigrafică a succesiunilor sedimentare 
cercetate: diferite etape de umplere, evidenţierea momentelor de 
abandon; 
- obţinerea de informaţii referitoare la condiţiile pedologice de 
conservare a materialului osteologie şi paleobotanic. 

Determinarea specifică a materialului osteologie descoperit 
Adrian Bălăşescu 

M1 - Bas taurus, molar inferior de vârstă subadultă, pe exteriorul 
acestuia se observă şi urme care ar putea proveni de la pereţii 
mandibulei; 
Cx 9 - oase indeterminabile, care sunt arse, de culoare 
albicioasă (probabil un os lat având în vedere textura internă a 
osului); 
Cx 1 3 - Sus domesticus, 2 phalange 11, 1 falangă III şi 1 falangă 
11 laterală (deget lateral) care sunt epifizate şi provin de la un 
animal în vârstă de 1 -2 ani; oasele sunt arse şi prezintă o 
culoare albicioasă; 
- mamifer de talie medie, diafiză de os lung arsă de culoare 
albicioasă; 
Cx 1 8  - mamifer de talie medie, diafiză de os lung arsă de 
culoare albicioasă; 
Cx 22 - Sus domesticus, molar inferior (M2), uzură medie, 
subadult; 
Cx 23 - Ovis aries/Capra hircus, femur, epifiză proximală 
desprinsă, arsă de culoare albicioasă 

1 44. Margine, corn. Abram, jud. Bihor 
Punct: Poini (Sinica) 
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Cod sit: 27132.02 
Programul Naţional de Cercetare Arheologică .. Autostrada" 
Colectiv: Ioan Crişan, Doru Marta, Lakatos Attila, Romat 
Sandor, Szab6 Erika, Hăg6 Attila (MTC Oradea) 

Situl arheologic de la Margine Poini (Sin ica) a fost reperat cu 
ocazia cercetărilor de teren efectuate în iarna anului 2003 în 
cadrul proiectului de diagnosticare pe tronsonul viitoarei 
autostrăzi Oradea-Braşov, în sectorul C3, în zona Km 01 8+000. 
Cu această ocazie au fost colectate fragmente ceramice 
premoderne (sec. XVII-XVII I) situl fiind catalogat în raportul de 
diagnosticare ca o aşezare deschisă databilă în această 
perioadă şi a fost propusă sondarea acesteia. În urma unor 
modificări tronson, cu ocazia unei cercetări repetate în vara 
anului 2004 a fost recoltat în cantităţi considerabile material 
ceramic databil în epoca medievală timpurie (sec. VIII-IX p. 
Chr.). 

Situl se află la extremitatea vestică a satului Margine, la cea. 
500 m 8V de biserica de lemn a acestei localităţi, pe terasa 
mijlocie a văii Colţii, pe panta vestică a acesteia. Conform 
perieghezelor efectuate în acest loc, situl se întinde între km 
01 7+95Q-018+050. Terasa se află la altitudinea de 1 65-1 70 m. 

În prima perioadă a campaniei arheologice, în cursul luni i 
august stadiul exproprierii terenurilor aflate în proprietate privată 
din zona sitului a permis doar efectuarea unor sondaje 
arheologice care au avut ca scop identificarea şi caracterizarea 
sitului, respectiv stabilirea situaţiei stratigrafice. În acest sens în 
cursul lunii august au fost trasate suprafeţele S001 (2 x 1 0  m), 
8002 (2 x 10 m), S003 (2 x 1 0  m), S004 (2 x 40 m) şi S005 (1 x 
35 m) şi două casete (S006 şi S007) care au avut ca scop 
9elimitarea unor complexe surprinse în secţiunile S002 şi S003. 
In cursul lunii septembrie a devenit posibilă cercetarea 
sistematică a sectorului sud-vestic a sitului aflat la V de drumul 
de pământ care intersectează în direcţia N-S situl arheologic. În 
cursul acestei luni au fost săpate suprafeţele: S008-S022 (2 x 20 
m) şi au fost trasate suprafeţele S023 (2 x 40 m) şi 8024-8027 
(2 x 1 O m). Abia în lunile octombrie şi noiembrie a devenit 
posibilă cercetarea unor suprafeţe mai mari, decopertate cu 
mijloace mecanice (5028-030, S033-S035) şi au fost săpate 
două secţiuni de dimensiuni normale (8032-033) pentru a 
delimita în sectorul nord-vestic a sitului suprafeţele care 
urmează să fie decopertate cu utilaje mecanice. 

În ceea ce priveşte delimitarea aşezării în urma cercetărilor 
din anul 2004 s-a stabilit că în direcţia sudică situl nu se întinde 
până la marginea tronsonului, ultimul complex periferic fiind 
identificat în colţul nord-estic a suprafeţei S028. Limita aşezării a 
fost identificată şi în direcţia vestică: ultimul complex izolat era 
conturat spre mijlocul suprafeţei 801 3. În schimb în 8014-01 5, 
S01 7, respectiv S029 şi S30 nu au fost identificate arheologice. 
Spre S aşezarea se întinde peste limita tronsonului de 
autostradă, în această zonă însă cercetarea se opreşte la limita 
tronsonului. Doar în direcţia estică a rămas deschisă problema 
delimitării. Aici în secţiunea de sondaj S033 au mai apărut urme 
de gropi însă putem presupune că aceste se mai întind spre 
limitele inferioare ale terasei pe care se află situl. 

Din punct de vedere a stratigrafiei situl nu prezintă probleme 
excepţionale. În urma defrişării pădurilor care acopereau 
întreaga regiune, procesul de eroziune a d istrus aproape 
straturile de suprafaţă. Astfel stratul actual superior de arătură a 
distrus aproape complet stratul de cultură arheologică şi a intrat 
în argila sterilă. Urmele stratului de cultură s-au păstrat numai în 
anumite porţiuni mici unde plugul nu a ajuns la adâncimea 
normală. În aceste locuri nivelul de cultură se prezintă sub forma 
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unui strat fin de max. 0,02-0,05 m care reprezintă partea 
inferioară a nivelului . Din situl arheologic s-au păstrat doar 
fundurile complexelor care erau adâncite în steril. Aceste s-au 
conturat imediat după decopertarea stratu lui de arătură la 
adâncimi variabile între O, 15 ş 0,3 m. 

În cadrul săpăturilor din anul 2004 au fost conturata şi 
cercetate 75 de complexe arheologice. În mod neobişnuit nu au 
fost descoperite complexe care pot fi interpretate în mod cert ca 
locuinţe. Judecând după numărul semnificativ a gropilor de stâlp 
suntem nevoiţi să presupunem existenţa unor locuinţe de 
suprafaţă sau alte construcţii rudimentare ridicate cu asemenea 
scop. Acest lucru însă este neobişnuit în cazul aşezărilor de sec. 
VII I-IX din nord-vestul României şi ne duce cu gândul la 
posibilitatea să fi vorba despre o aşezare cu caracter sezonier. 

Majoritatea complexelor arheologice sunt gropi de stâlp 
(peste 30 de complexe). Au mai fost cercetate gropi simple de 
forme şi dimensiuni diferite. Unele dintre acestea deşi au 
dimensiuni considerabile (6 x 3,5 m; 1 0,8 x 2,7m etc.) însă lipsa 
unor serii de elemente (formă regulată, gropi de stâlp, instalaţii 
de foc etc.) exclud posibilitatea să fie vorba despre construcţii de 
locuit. În S01 9  a fost cercetată o construcţie complexă, 
prevăzută cu un cuptor de suprafaţă construit din blocuri de 
gresie. 

Materialul arheologic recuperat în cadrul campaniei din anul 
2004 constă în exclusivitate în material ceramic, material 
osteologie şi câteva fragmente ale unor instrumente de fier 
(cuţite). Materialul ceramic este databil în sec. VII I- IX şi se 
compune în primul rând din oale simple fără toartă, lucrate la 
roată înceată din pastă zgrunţuroasă, degresată cu nisip fin sau 
semifin, în câteva cazuri cu microprundiş. Decorul constă în 
exclusivitate din benzi de linii drepte şi în formă de val. În afară 
de oalele simple au mai fost recuperate două categorii de 
ceramică lucrată cu mâna: tăvi de formă ovală, circulară sau 
dreptunghiulara, respectiv ţesturi . Ambele categorii au fost 
confecţionate din pastă grosieră degresată cu macroprundiş. Din 
două complexe arheologice izolate, din stratul de arătură şi de 
pe suprafaţa sitului a mai fost colectat material arheologic de 
epocă romană (sec. 1 1 - 1 1 1  p. Chr.). 

intre aşezarea de la Margine-Valea Taniei (Km. 1 9.080) şi 
Km. 22.0801 au fost efectuate cercetări arheologice pentru a 
descărca de sarcină arheologica acest tronson. În acest scop au 
fost trasate 1 2  secţiuni (360 m2). În nici una dintre ele nu a fost 
descoperit material arheologic; stratigrafia fiind alcătuită din 
nivelul vegetal şi sterilul arheologic. in acest context această 
porţiune se înscrie în prefaţa următoarelor sectoare, exterioare 
aşezărilor propriu-zise. 
Planşa 26. 

Note: 
1 .  De la Km. 22.080 începe sectorul inclus în porţiunea aferentă 
şantierului Poiana-La Pădure. 

145. Margine, corn. Abram, jud. Bihor 
Punct: Valea Tăniei (Autostrada Borş-Braşov, km. 
19+200-19+400) 
Cod sit: 27132.03 
Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Autostrada" 
Colectiv: Sever Dumitraşcu, Sorin Bulzan (MTC Oradea) , 
Lucian Goman, Laura Ardelean, Florin Sfrengeu, Mihaela 
Goman (Univ. Oradea) 
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Cu ocazia perieghezelor pentru elaborarea proiectului de 
diagnostic arheologic şi istoric pe traseul autostrăzii Oradea
Braşov, pe terasa Văii Tăniei, Ioan Crişan şi Sorin Bulzan au 
descoperit fragmente ceramice provenind dintr-o aşezare de 
epocă romană. Situl se întinde de-a lungul terasei naturale a 
afluentului Barcăului pe o orientare NV-SV. Pe traseul autostrăzii 
fragmente ceramice au fost găsite de la panta terasei şi până la 
km. 1 9 .200 al autostrăzii. Este adevărat că nu pe tot traseul au 
fost identificate complexe. intre km. 1 9.200 şi 1 9 .250 nu a apărut 
nici un complex. 

Cu excepţia complexelor de epocă romană nu au fost 
identificate nici un alt fel de urme de locuire. Concluzia rezultată 
din cele 90 de secţiuni şi a celor 38 de casete săpate este că 
toate complexele, fără excepţie, au fost tăiate de stratul de 
arătură medio-modern şi de cel contemporan. Prin urmare, din 
punct de vedere stratigrafic, se poate afirma că nu există un 
strat de cultură al aşezării, ş i că obiectivele epocii romane apar 
sub stratul de arătură medio-modern. Stratul actual de arătură 
apare, este adevărat, ceva mai afânat, dar din punct de vedere 
arheologic el nu trebuie diferenţiat de nivelul arăturilor mai vechi. 
Pentru complexele identificate stratigrafia internă variază de la 
caz la caz. Nu există decât două cazuri de suprapunere a două 
complexe diferite. Prin urmare stratigrafia orizontală este mult 
mai relevantă decât cea verticală. În cazurile aglomerărilor de 
complexe, de obicei acolo unde au apărut locuinţe, s-a delimitat 
şi un strat din care acestea se adânceau care ar putea fi înţeles 
drept strat de cultură existent doar sporadic in cuprinsul aşezării. 

Locuinţele: doar şase complexe descoperite pot fi 
interpretate drept locuinţe. Ele au fost notate, potrivit ordinii 
numerice a sitului L 1 -L5. Cu excepţia L3, toate au o formă 
aprox. rectangulară cu colţurile rotunjite. Doar pentru locuinţa L3 
au fost surprinse sigur gropile de stâlpi situate în afara conturului 
acestui complex, dar numai pe o latură. Având în vedere forma 
acesteia precum şi detaliile de construcţie ar putea fi cazul unui 
complex pentru depozitare şi nu de locuit. in apropierea L4 şi L5, 
tot în afara contururilor lor este posibil să existe stâlpi de lemn, 
dar aceştia, nu au fost surprinşi pe un aliniament. Cel mai mare 
dintre acestea a fost L2, cu laturile de 4,7 x 3,4 m. Locuinţa 
notată L4 este de formă rectangulară cu marginile uşor 
neregulate, dotată iniţial cu vatră realizată din piatră de carieră: 
gresie şi o rocă bazaltică. Ea era înzestrată, probabil, cu o vatră 
din chirpici ca şi cazul locuinţei L 1 .  Aici au apărut fragmente 
ceramice de la oale de gătit lucrate cu mâna. Ca şi în L2 vatra 
pare să fi fost distrusă intenţionat, căci cu excepţia unei bucăţi 
de chirpic nu s-a păstrat nici un fragment constructiv in situ. 
Bucăţile de chirpic, răvăşite, s-au păstrat pe o mică porţiune din 
partea de NE a locuinţei. Groapa vetrei pare să se fi adâncit 
spre centru , la fel ca în L 1 ,  străpungând lutuiala aplicată pe fund. 
Informatia cea mai interesantă oferită de această locuinta rezultă 
din pod�aua de lut, unde, spre colţul de NV a fost

' 
găsit un 

fragment de vas din pastă neagră fină, lucrat cu mâna care 
poate fi atribuit, culturii Przeworsk, şi probabil vandalilor amintiţi 
la frontierele Daciei începând cu războaiele marcomanice. 

Un fapt remarcabil este orientarea majorităţii locuinţelor in 
direcţia SSE-NNV, la fel ca şi gropile cu marginile arse, care 
puteau fi legate astfel de locuinţe. Este de remarcat însă că nici 
una din aceste gropi nu a apărut in apropierea vreunei locuinte. 
Ipotetic, acestea puteau fi in legătură cu complexele de 
suprafaţă din care s-au păstrat doar gropile de implantare ale 
stâlpilor de lemn. 
Complexele gospodăreşti: 

În această categorie pot fi plasate mai întâi complexele de 
formă ovală întâlnite in preajma locuinţelor adâncite. Cel mai 
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mare ca dimensiuni este un complex descoperit în caseta 28, de 
formă ovală şi diametru! maxim de 3 m. În interior s-au găsit 
fragmente de chirpic cu amprente de bârne de lemn şi 
împletitură de nuiele, aparţinând pereţilor prăbuşiţi. Tot aici a fost 
surprinse vase intregibile sparte pe loc aparţinând unor vase de 
provizii de dimensiuni mari şi medii, unor străchini şi căni, toate 
lucrate la roată, şi fragmente de vase lucrate cu mâna. Alături de 
acestea existau şi fragmente aparţinând unor râşniţe din gresie. 
Pe margini au fost descoperite gropile de pari aparţinând 
pereţilor. Majoritatea acestor complexe aveau fundul mult albiat. 
Ele variau ca dimensiuni intre 2 şi 3 m. Un complex de această 
formă a fost dotat cu un cuptor menajer cu substrucţie din piatră 
de râu şi gresie. Gropile menajere sunt puţine şi nesigure ca 
utilitate pentru că nu au dimensiuni mari. Explicaţia acestei 
situaţii poate proveni chiar din existenţa complexelor de formă 
ovală de pe lângă locuinţe care puteau servi şi ca locuri de 
depozitare, căci în acestea au apărut fragmente ceramice, 
uneori în număr mare. 
Complexele de suprafaţă: 

Un obiectiv prioritar a fost stabilirea planurilor complexelor de 
suprafa\ă al căror inventar a fost ras de plug. Până acum nu a 
putut fi precizat nici un edificiu complet, dar în cadrul gropilor de 
pari pot fi precizate mai multe categorii. O primă categorie este a 
celor cu amprenta de lemn păstrată. A doua le încadrează, 
evident, pe cele fără amprente. Complexele de acest fel sunt 
cele mai numeroase. Uneori gropile sunt unite prin amprente mai 
puţin adânci. Faptul indică existenţa unor structuri de lemn 
liniare. Ca dimensiuni acestea variază intre 0,5 m, cele mai 
puţine, şi 0,2 m. Cele mai multe par a avea în jur de 0,3 m, fiind 
umplute cu cenuşă. Probabil din inventarul unui complex de 
suprafa\ă provine un chiup spart pe loc şi căzut intr-o groapă de 
stâlp. El a apărut in caseta 21 in apropierea unui complex 
şănţuit. 
Gropile de formă rectangulară cu pereţii arşi. 

Cele 12 complexe denumite astfel par a face parte distinctă 
in aşezările de epocă romană din nord-vestul României şi pe 
Tisa Superioară. Utilitatea lor nu a fost încă lămurită, deşi 
observaţii privitoare la acestea au fost deja făcute. Ele sunt 
umplute cu cenuşă şi cărbune, adesea împreună cu bucăţi de 
chirpici. Unele, mai puţin arse, sunt umplute cu pământ şi chirpic. 
În inventar apar adesea mici fragmente ceramice. Uneori apar şi 
fragmente de lipitură netezite pe o parte. Ele sunt orientate 
întotdeauna SSE-NNV, cu mici devia\ii. Cele bine arse au pereţii 
vitrifia\i şi pe fund bucăţi de cărbune. 
Complexe asemănătoare unor şănţuiri: 

Acestea au fost orientate fie SV-NE fie SE-NV. Fundurile au 
fost relativ drepte sau uşor alveolate. Ele nu se adâncesc mai 
mult de 0,2 m şi conţin de obicei ceramică şi chirpici. Lăţimea lor 
variază intre 0,5 şi 1 m, fiind, uneori, terminate in nişte gropi mai 
mari. Ca utilitate ele ar putea fi orice altceva decât şanţuri de 
drenaj. 
Fântâni ? 

Jntuibilă cu această util itate pare a fi o groapă cu diametru! 
de 1 ,5 m, adâncită 1 , 5 m. Ea a fost descoperită înspre valea 
Taniei intr-un loc unde pânza freatică ar fi trebuit să fie mai 
aproape de suprafaţă. Aceasta a fost umplută cu pământ bru

_
n 

roşcat şi chirpici, care pare să fi căzut intr-o dâră de la suprafaţa. 
Pe fund însă apar lentile de chirpic, alternând cu cele ale unui fel 
de mâl care conţinea pigment de chirpic. 
Ceramica: 

Se imparte ca de obicei in aşezările de epocă romană din 
barbaricum in cele două categorii principale: cea lucrată cu 
mâna şi cea confecţionată la roată. Proporţia lor pare egală, 
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bineinţeles cu diferenţe de la complex la complex. Cea lucrată la 
roată este confecţionată, adesea, din pastă fină şi mai puţin din 
pastă semifină, in acest ultim caz amestecată cu cioburi pisate. 
Doar vasele de provizii au fost lucrate uneori din pastă nisipoasă 
spre zgrunţuroasă. Cele mai multe fragmente sunt cenuşii, apoi 
negricioase, urmate de cele roşii-portocalii. Puţine sunt 
fragmentele brune cu miezul cenuşiu, asemănătoare cu cele de 
epocă Latene, celtică. O categorie aparte este reprezentată de 
ceramica romană de import, precum ceramica cărămizie 
stampată asemănătoare cu cea descoperită in provincie la 
Cristeşti, şi terra nigra stampată. Doar un singur complex a oferit 
ceramică stampată de tip porolissens. Formele cuprind tot 
repertoriul cunoscut, de la vase din serviciul de masă, străchini, 
castroane, oale, la cele de băut, căni, ulcioare, până la cele de 
provizii. Ceramica lucrată cu mâna variază prin compoziţia 
pastei de la cea nisipoasă asemănătoare cu aceea a Latene-ului 
dacic, până la cele zgrunţuroase. Cele mai multe sunt vase de 
gătit. dar apar şi străchini joase sau chiar tăvi. Ca decor se 
remarcă, mai puţin, cel specific dacic, cum este brâul alveolar, şi 
mai frecvent alveolele executate cu degetul in pasta moale. Sunt 
de remarcat şi câteva fragmente, puţine, lucrate cu mâna din 
pastă neagră fină, uneori lustruită, forme puternic carenate, 
specifice mediului Przeworsk. 
Piese din metal: 

Acestea sunt. deocamdată, exclusiv din fier: cosoare, cuţite, 
cuie etc. 
Piese din piatră: 

Remarcabilă este prezenţa pieselor de silex descoperite 
chiar in complexe. Alături de acestea apar râşniţele tăiate din tuf 
sau gresie. Tot din gresie sunt lucrate şi cuţitele de ascuţit. 

Osul - s-a păstrat extrem de fragmentat şi deteriorat, 
probabil datorită acidităţii solu lui . Adesea a fost greu de recoltat 
fiind friabil. Sunt documentate, deocamdată bovinele şi 
ovicaprinele. 

Singurele elemente de datare sunt oferite de ceramică. Pe 
de o parte prezenţa sporadică a ceramicii negre de tip 
Przeworsk lucrată cu mâna, incadrarea aşezării la sfârşitul sec. 
Il şi prima jumătate a sec. I I I  p. Chr. Sfârşitul aşezării se poate 
situa in momentului apariţiei ceramicii cenuşii stampilate. 
Importurile romane o încadrează pe parcursul existenţei 
atelierelor provinciale din Dacia. Prin urmare, din punct de 
vedere cultural, probabil şi etnic aşezarea conţine atât artefacte 
de origine dacică asemănătoare cu cele Latene, cât şi de origine 
Przeworsk, probabil vandalice. 
Planşa 26. 

146. Măgura, corn. Măgura, jud. Teleorman 
Punct: Buduiasca, TELEOR 003 
Cod sit 153259.03 
Proiectul "Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticul 
la Dunărea de Jos" · 

Colectiv: echipa română - Radian Romus Andreescu -
responsabil, Katia Moldoveanu (MNIR), Adrian Bălăşescu, 
Constantin Haită, Valentin Radu (MNIR - CNCP), Cătălin 
Lazăr (MDJ Călăraşi), Pavel Mirea, Pompilia Zaharia (MJ 
Teleorman), Maia Stavrescu-Bedivan (IAB), Andrei 
Soficaru (CCA Bucureşti), studenţi FIB, Facultatea de 
Geologie - Univ. Bucureşti; echipa britanică - Douglass W.  
Bailey - responsabil, Steve Mills, Gary Jones, Amelia 
Pannett, Luke Craddock-Bennett, Suzanne Reeves, 
(HISAR - Cardiff University), Laurens Thissen, Abraham 
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van As, Loe Jacobs (Leiden University), Amy Bogaard 
(Nottingham University), Michael Charles, Robert Craigie 
(Sheffield University), Mark Macklin (Aberystwyth 
University), Ruth Robinson (Saint Andrews University), 
Bryn Tapper (Cornwall County Council), studenţi H ISAR -
Cardiff University 

Situ! Măgura-Buduiasca este plasat pe terasa joasă a 
Teleormanului la cea. 1 0  km NE de Alexandria. Cercetările au 
început în anul 2001 când, în urma unor periegheze, au fost 
identificat� materiale aparţinând culturilor Starcevo-Criş şi 
Dudeşti. lncepând cu anul 2003 situ! a devenit obiectivul 
principal al proiectului româno-britanic Southern Romania 
Archaeological Project' .  Importanţa excepţională a sitului rezidă 
in existenţa unei secvenţe de locuire începând din neoliticul 
timpuriu până in neoliticul dezvoltat, cuprinzând culturile 
Starcevo-Criş, Dudeşti, Vădastra, pentru această din urmă 
cultură fiind cel mai estic punct din aria sa de răspândire. 

Zona este foarte bogată in aşezări preistorice, la câţiva 
kilometri aflându-se aşezările de tip tell de la Măgura-Bran, 
Vităneşti, precum şi urme de locuire aparţinând culturii Boian. 

Pe intreaga suprafaţă a sitului se află culturi agricole care au 
afectat într-o oarecare măsură nivelul cultural neolitic. 

Obiectivele acestei campanii au fost: continuarea cercetării 
specificului locuirilor din neoliticul timpuriu şi dezvoltat, stabilirea 
limitelor aşezării şi a unor elemente de organizare internă, 
continuarea studiilor şi cercetărilor interdisciplinare. 

În partea de N a sondajului S1 0/2003 a fost deschisă o 
suprafaţă de 1 2  x 1 2  m împărţită in patru sectoare de 6 x 6 m. 
(S1 9, S20, S21 ,  S22), delimitate de martori de 0,5 m. 

Săpătura s-a făcut pe niveluri (contexte, "unităţi stratigrafice") 
cu grosi mi de 0,2 sau O, 1 m, suprafeţele fiind împărţite in carouri 
cu dimensiunile de 3 x 3 şi 1 x 1 m, urmărindu-se obţinerea unor 
informaţii cât mai exacte despre complexele arheologice 
identificate şi procesele depoziţionale. În acelaşi scop 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 model EDM - Topcom Total Station. 
Informaţiile primare din teren au fost înregistrate in fişe de 
context. 

Pentru stabilirea l imitelor locuirilor neolitice au fost abordată 
o metodă de cercetare ce a constat în efectuarea unor sondaje 
de mici dimensiuni cu ajutorul unei carotiere. Au putut fi astfel 
stabilite noi limite ale aşezării ,  limite ce măsoară aprox. 700 m 
pe direcţia E-V şi 650 m pe direcţia N-S. 

Aşa cum a rezultat şi din campaniile precedente, în cazul 
aşezării de la Măgura Buduiasca avem de-a face cu o situaţie 
complexă in care stratigrafia verticală se îmbină cu cea 
orizontală. 

Sub nivelul arabil (cea. 0,3 m grosime) se afla un strat gros 
de 0,8-1 m, ce conţinea materiale amestecate atribuite epocii 
neolitice (Starcevo-Criş, Dudeşti, Vădastra), dar şi unor epoci 
postneolitice (bronz timpuriu, Hallstatt timpuriu, migraţii timpurii, 
medievală, modernă). În acelaşi interval de adâncime au fost 
identificate şi complexe postneolitice (epoca migraţiilor timpurii şi 
epoca modernă). Complexele neolitice, gropi in general, sunt 
evidenţiate de regulă in nivelului leossoidal, steril din punct de 
vedere arheologic. 

O stratigrafie verticală a putut fi observată in sondajul S1 9, 
unde un complex Vădastra 1 (C2 1 )  suprapunea parţial un 
complex Dudeşti timpuriu (C37), dar şi in sondajul S20, un 

225 

complex Starcevo-Criş fiind suprapus de către un altul databil în 
sec. IV p. Chr. În acest din urmă sondaj, complexul modern C28 
suprapunea un alt complex Dudeşti timpuriu (C34). 

Au fost identificate 1 8  complexe arheologice, dintre care 1 5  
neolitice (C21 , C22, C24-C27, C29-C35, C37, C38) şi trei 
postneolitice (C. 23, C. 28, C. 36). 

Complexul C21 a apărut in partea de NE a sondajului S19, 
la adâncimea de -1 , 1  m. Se prezenta sub forma unei aglomerări 
de fragmente ceramice şi oase de animale, aflate pe o suprafaţă 
cu dimensiuni de 3 x 2,5 m. Pe baza materialului ceramic a fost 
incadrat in faza timpurie a culturii Vădastra (Vădastra 1 ) . 

Complexul C22 identificat in zona nordică a sondajului S20, 
la adâncimea de 0,9 m, era vizibil şi pe profilul de N al acestuia. 
Se prezenta sub forma unei gropi aprox. rotundă, cu diametru! 
de 2 m şi o adâncime de -1 m. Inventarul era compus din 
numeroase fragmente ceramice ce pot fi atribuite fazei timpurii a 
culturii Vădastra. Au fost identificate fragmente ce provin de la 
vase globulare, piriforme, tronconice, bitronconice şi capace 
cilindrice. Ceramica grosieră este decorată cu barbotină, 
asociată uneori cu alveole sau brâuri alveolate. Ceramica fină 
este lustruită şi decorată cu caneluri dispuse vertical, orizontal, 
oblic sau in spirală. Este întâlnit şi decorul obţinut prin tehnica 
exciziei, fiind realizate lini i , zig-zaguri, spirale afrontate, şiruri de 
triunghiuri sau romburi. Uneori se foloseşte incrustarea cu pastă 
albă şi pictura cu roşu. Inventarul era completat de oase de 
animale, fragmente de chirpici sau plăcuţe de vatră, unelte de 
silex, piatră şi os. 

Complexul C23 apărut spre colţul de SV al sondajului S20, 
la adâncimea de -0,6 m, era puternic deranjat de complexul de 
epocă modernă C28. Dimensiunile evidenţiate erau de aprox. 
2,2 x 2,9 m şi adâncimea de maxim -0,5 m. Pe baza materialului 
ceramic descoperit, complexul poate fi atribuit sec. IV p. Chr. 
(cultura Sântana de Mureş-Cerneahov). În sprijinul acestei 
încadrări cronologica poate fi menţionată o fibulă de bronz de 
tipul "cu picior întors pe dedesubt" (mit umgeschlagenem Fuss), 
descoperită in imediata vecinătate. Materialul ceramic aparţine 
atât categoriei lucrate la roată cât şi categoriei lucrate cu mâna. 
Din cea dintăi categorie fac parte castroane, căni, vase 
tronconice sau bitronconice, lucrate din pastă fină, cenuşie, dar 
şi vase de tipul oalei borcan, realizate dintr-o pastă cu aspect 
zgrunţuros, de diferite nuanţe cenuşii. Ceramica lucrată cu mâna 
este reprezentată de oale borcan, dar şi de un vas tronconic, cu 
toartă, de tradiţie geto-dacică (tipul .căţuie") .  

Complexul C24 aflat in zona centrală a sondajului S22, la o 
adâncime de -0,8 m, se prezenta sub forma unei aglomerări de 
fragmente ceramice puternic arse secundar, o piatră şi mai 
multe oase de animale. Era uşor alveolat, cu o formă aprox. 
ovală, de 1 ,2 x 0,8 m. Fragmentele ceramice pot fi încadrate în 
faza timpurie a culturii Dudeşti. 

Complexul C25, parţial cercetat, a fost identificat spre colţul 
de NV al sondajului S 1 9, la o adâncime de -1 , 1  m. Cuprindea, în 
inventarul său, o cantitate mare de oase de animale şi 
fragmente ceramice. Dimensiunile vizibile erau de aprox. 1 ,7 x 
1 ,  7 m şi adâncimea de 1 ,2 m. Acest complex, pe baza 
materialului ceramic, poate fi atribuit fazei timpurii a culturii 
Dudeşti, semnalând totodată şi prezenţa unor elemente 
Karanovo I I I .  O descoperire interesantă este ilustrată de un bust 
de statuetă antropomorfă, ce are pictat cu roşu , galben şi negru 
un motiv complex realizat din linii paralele, frânte şi romburi. 

Complexul C26 se afla în zona de SE a sondajului S22, la o 
adâncime de -0,9 m. Se prezenta sub forma unei uşoare 
alveolări, cu dimensiunile de aprox. 1 ,3 x 1 m. Conţinea material 
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ceramic fragmentar şi oase de animale. Poate fi atribuit aceleiaşi 
faze timpurii a culturii Dudeşti. 

Complexul C27 a fost identificat în zona central-nordică a 
sondajului 821 , la o adâncime de cea. -1 m. De formă ovală, 
neregulată, avea dimensiunile vizibile de 2 x 0,8 m şi adâncimea 
de -0,9 m. Din inventar se remarcă un vas fragmentar, piriform, 
decorat prin excizie cu benzi dispuse în zig-zag, delimitate de 
benzi haşurate în reţea, precum şi romburi sau dreptunghiuri 
dispuse în şiruri verticale ce delimitează registrele de decor. 
Acesta, dar şi alte fragmente specifice, încadrează complexul în 
faza timpurie a culturii Vădastra. 

Complexul C28 este un bordei atribuit epocii moderne şi a 
fost identificat în zonele sudice ale sondajelor 820 şi S22, la o 
adâncime de aprox. -0,25 m. Dimensiunile vizibile erau de 6,4 m 
(pe direcţia E-V), 2 ,1 m (pe direcţia N-S) şi adâncimea de -0,9·1 
m. În sondajul 820, în apropierea profilului vestic, se aflau 
resturile unui cuptor cu dimensiunile probabile de 0,5 x 0,35 m, 
ce păstra, pa�ial, un fragment de perete în elevaţie. Inventarul, 
sărăcăcios, consta din fragmente ceramice provenite de la 
străchini smălţuite şi oale borcan , precum şi din câteva oase de 
animale şi valve de scoică. 

Complexul C29 aflat în zona centrală a sondajului S21 a fost 
identificat la adâncimea de aprox. 1 m. De formă neregulată, 
avea dimensiunile aprox.e de 0,6 x 0,5 m şi o adâncime ce nu 
depăşea -0,2 m. Se prezenta ca o aglomerare de oase de 
animale, fragmente ceramice şi resturi de chirpici ars. Ca 
încadrare culturală poate fi atribuit fazei timpurii a culturii 
Vădastra. 

Complexul C30 a fost identificat în zona centrală a sondajului 
S 1 9, la adâncimea de aprox. -1 ,2 m. Era tot o alveolare, de 
formă circulară neregulată, cu diametru! de cea. 2,8 m. Din 
inventar putem semnala o mare cantitate de oase de animale, 
fragmente ceramice, fragmente de chirpici ars şi plăcuţe de 
vatră. Materialul ceramic pledează pentru o încadrare în faza 
timpurie a culturii Dudeşti. 

Complexul C31 se afla situat în treimea vestică a sondajului 
S22, la cea. 1 ,48 m faţă de profilul de E şi 2,49 m faţă de cel de 
V, la o adâncime de -1 m.  Prin inventar şi prin modul de 
dispunere a acestuia, complexul C31 este unul cu totul deosebit. 
Încadrat cultural în faza timpurie a culturii Dudeşti, acest 
complex este de fapt o depunere de trei vase, cu un caracter 
dificil de precizat. Astfel , direct pe solul steril din punct de vedere 
arheologic, se afla depusă cu gura în jos, jumătatea superioară a 
unui vas de formă globulară, cu buza rotunjită, îngroşată, 
decorat cu "ciupituri" şi impresiuni realizate cu unghia. În interior 
se găsea, în poziţie normală, un alt vas, întregibil, confecţionat 
din pastă fină, de formă bitronconică, cu buza uşor evazată şi 
înălţată, decorat cu caneluri orizontale (pe buză) verticale şi 
oblice (pe umăr) şi doi butoni, perforaţi, dispuşi diametral opus 
unul faţă de celălalt. În interiorul vasului au fost găsite oase de 
peşte, două mărgele discoidale din piatră, o lamă şi o aşchie de 
silex. Fragmente ce apa�ineau unui alt vas tot de formă 
globulară, decorat cu impresiuni realizate cu unghia, se aflau în 
partea de NV, în imediata vecinătate a ansamblului format din 
celelalte două vase. Peste toate acestea se găseau şi câteva 
oase de animale. 

Complexul C32 a fost identificat în sondajele S19 şi S21 ,  la o 
adâncime de cea. -1 m. Avea o formă ovală neregulată, cu 
dimensiunile aprox.e de 4,6 x 4,2 m pe axa N-S, respectiv 2 , 1 m 
pe axa E-V şi adâncimea la care fusese săpat de cea. ·1 m. Nu 
au fost identificate gropi de pari, podele sau alte elemente 
constructive, fiind înregistrate, ca in cazul majorităţii complexelor 
cercetate, puternice deranjamente cauzate de ganguri şi vizuini 
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de rozătoare. Materialul ceramic, fragmentar, plasează acest 
complex în faza timpurie a culturii Dudeşti. 

Complexul C33 cercetat în sondajul S20 se afla în jumătatea 
de V a acestuia, la -1 ,2 m adâncime. Se prezenta sub forma 
unei alveolări adâncă de -0,25 m, în interiorul căreia se aflau 
fragmente ceramice şi oase de animale. Complexul, aflat şi în 
profilul de V al sondajului, avea dimensiunile observabile de 1 ,65 
x 0,4 m. Ceramica, în general de bună calitate, cuprinde forme 
tipice culturii Starcevo-Criş. Se remarcă vasele cu globulare, cu 
pereţi puternic arcuiţi, cupele tronconice sau cupele cu pereţi 
profilaţi şi picioare cilindrice. Ceramica este pictată fie 
monocrom (roşu, roşu-sângeriu), fie bicrom (negru sau brun pe 
fond roşu sau roşu-sângeriu). Ca motive decorative putem 
menţiona grupurile de linii paralele, verticale, triunghiurile 
haşurate în reţea, liniile orizontale, ghirlandele dispuse sub 
buză. Ceramica grosieră este decorată cu linii incizate, brâuri 
alveolate şi impresiuni de tipul .bob de grâu". 

Complexul C34 se afla spre colţul de SE al sondajului 820, 
la adâncimea de -0,95 m, fiind puternic deranjat de complexul de 
epocă modernă C28. Era de fapt o alveolare, de formă aprox. 
circulară, cu marginile neregulate, vizibile fiind doar limitele de N 
şi de V. Dimensiunile evidenţiate erau de 1 x 1 , 1 m şi adâncimea 
de -0,35 m. Inventarul era alcătuit din fragmente ceramice, 
inclusiv un vas spart în loc, precum şi oase de animale. Se 
remarcă un castron bitronconic, cu buza uşor înălţată şi evazată, 
prevăzut cu două toarte situate diametral opus una faţă de 
cealaltă, terminate în partea superioară cu câte o protomă în 
formă de "cioc de raţă". Vasul avusese patru picioare cilindrice, 
rupte însă din vechime. Era confecţionat din pastă fină, cu nisip 
folosit ca degresant, lustruit şi decorat cu caneluri dispuse oblic. 
Tot pe zona de diametru maxim prezenta două proeminenţe 
conice diametral opuse. Au mai fost identificate şi alte fragmente 
ce proveneau de la vase asemănătoare, inclusiv toarte de acest 
tip sau cu proeminenţe cilindrice şi discoidale. Aceste vase şi 
fragmente ceramice tipice culturii Karanovo I I I  sunt asociate cu 
elemente atribuite fazei timpurii a culturii Dudeşti: vase globulare 
sau cu pereţi arcuiţi, cu decor realizat prin impresiuni sau 
"ciupituri". Se remarcă faptul că, spre deosebire de alte 
complexe din această perioadă, în complexul C34 elementul 
Karanovo I I I  este predominant. 

Complexul C35 se afla în jumătatea estică a sondajului 822, 
la o adâncime de aproximativ - 1 , 1  m. De formă ovală 
neregulată, avea dimensiunile de 2,4 x 1 ,6 m şi o adâncime 
maximă la care fusese săpat de -0,5 m. În zona de NV se aflau 
grupate mai multe plăcuţe de vatră, puţine dintre ele aflate în 
poziţie iniţială. Pe baza materialului ceramic descoperit, 
complexul a fost atribuit culturii Starcevo-Criş. Ceramica 
grosieră, predominantă, este reprezentată de vase de formă 
globulară sau cu pereţi arcuiţi, decorate cu impresiuni realizate 
cu unghia sau tip "bob de grâu", decor asociat uneori cu brâuri 
alveolate dispuse vertical, oblic sau în ghirlandă. Ceramica 
pictată, prezentă într-o propo�ie mai mică, cuprinde diferite tipuri 
de cupe, tronconice sau cu pereţi profilaţi şi de vase cu picior 
cilindric, masiv. Este pictată fie monocrom (roşu, roşu-sângeriu, 
cărămiziu), fie bicrom (negru sau brun pe fond roşu). 

Complexul C36, o groapă rituală, a fost cercetat în partea 
sud-estică a sondajului 819. Evidenţiat la o adâncime de 1 , 1 0  m 
avea forma tronconică, cu diametru! la bază de 2 m, diametru! în 
partea superioară de 0,9 m şi adâncimea de - 1 ,2 m. Pe fundul 
gropii se aflau depuse două schelete complete de bovidee (un 
mascul adult şi un altul juvenil), precum şi scheletul unei păsări 
de apă (gâscă). Complexul, asemănător cu G3 (2003), poate fi 
atribuit perioadei sec. 1 1- 1 1 1  p. Chr. 
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Complexul C37 identificat în partea de N a sondajului S 1 9, la 
adâncimea de -1 ,5 m, era o groapă de formă circulară 
neregulată, ce se continua în profilul de N al sondajului. 
Dimensiunile vizibile sunt 2,2 x 1 ,2 m şi adâncimea maximă de 1 
m. Din inventar, pe lângă numeroasele fragmente ceramice, pot 
fi amintite oasele de animale, fragmentele de chirpici ars, 
precum şi diferite unelte, întregi, dar mai ales fragmentare, 
confecţionate din silex, piatră şi os. Pe baza materialului ceramic 
complexul poate fi încadrat în faza timpurie a culturii Dudeşti. Se 
remarcă şi prezenţa unor elemente tipice culturii Karanovo I I I ,  
dar şi a unei categorii ceramice, identificată şi în campaniile 
precedente şi semnalată doar la Măgura Buduiasca. Este vorba 
de fragmente ceramice decorate cu benzi fin incizate, haşurate 
în reţea, dispuse paralel sau în unghi, asociate, de regulă, cu 
motive "în val" meandre, linii dispuse în unghi sau paralele, 
realizate printr-o incizie mai lată şi mai adâncă şi încrustate cu 
pastă albă. 

Complexul C38 cercetat aproape integral în sondajul S 19, a 
fost identificat în partea central-sud-vestică, la o adâncime de 
aproximativ -1 ,4 m. Era o groapă cu o formă asemănătoare cifrei 
opt, formă rezultată prin săparea alăturată a două gropi 
cvasicirculare. Dimensiunile aproximative ale acestui complex 
sunt 4,2 x 2,8 m şi o adâncime maximă la care a fost săpat de 
cea. 1 m. Inventarul, deosebit de bogat, a constat într-o cantitate 
apreciabilă de fragmente ceramice şi oase de animale. Acestea 
se aflau concentrate în partea inferioară a complexului, într-un 
interval de adâncime de cea. 0,6 m, în timp ce în partea 
superioară se aflau într-o cantitate mult mai mică. Aici se găseau 
însă foarte multe fragmente de vatră, dispuse înclinat sau 
răsturnat, precum şi fragmente de chirpici ars sau nears, tot 
acest ansamblu sugerând o ultimă etapă de umplere a gropii, 
acoperind practic, întregul complex. Interesant este şi faptul că 
în zona nord-vestică, la o adâncime de cea. 2 m, a fost 
descoperită partea superioară a unui craniu uman. De altfel, 
fragmente de oase umane aflate în context nefunerar au mai fost 
identificate în complexul C38 (oase craniene, segmente de tibie, 
fragmente de mandibulă). 

Analiza materialului ceramic plasează acest complex în faza 
timpurie a culturii Dudeşti, dar şi in acest caz sunt prezente 
elemente tipice Karanovo I I I .  Inventarul este completat de unelte, 
aflate mai ales în stare fragmentară, confecţionate din silex şi os, 
dar şi a unor fragmente de măsuţe altar, de formă triunghiulară, 
realizate din lut şi decorate uneori cu linii sau spirala incizate. 
Mai pot fi menţionate fragmente de cupru, de mici dimensiuni, 
foarte puternic oxidate a căror utilizare este dificil de precizat. 

Cercetările din această campanie reconfirmă încadrarea 
culturală a locuirilor neolitice de la Măgura Buduiasca: neoliticul 
timpuriu apa�ine fazei I I I  a culturii Starcevo-Criş, iar neoliticul 
dezvoltat culturilor Dudeşti (cu o fază timpurie şi o fază 
dezvoltată) şi Vădastra (faza timpurie, Vădastra 1 ) .  Datările 14C 
plasează locuirea Starcevo-Criş în jurul datei de 5700 a. Chr. 
Prelucrarea altor probe pentru datare, prelevate din diferitele 
complexe cercetate, vor aduce lămuriri suplimentare privind 
locuirile neolitice şi relaţiile temporale dintre acestea. 

Referitor la complexele cercetate până în prezent se pot face 
anumite observaţii preliminare: 
- foarte puţine complexe identificate pot fi considerate locuinţe 
propriu-zise. Acest aspect este greu de stabilit şi datorită faptului 
că avem, probabil, de-a face cu locuinţe abandonate şi reutilizate 
în scop menajer, dar şi datorită numeroaselor deranjamente 
concretizate prin galerii şi vizuini de animale sau intervenţii din 
epoci postneolitice; 
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- majoritatea complexelor par a fi gropi cu caracter menajer. 
Dovadă în acest sens este tipul de inventar descoperit: oase de 
animale, numeroase fragmente ceramice, de cele mai multe ori 
neîntregibile, deşeuri de prelucrare provenite de la diferite unelte 
sau unelte aflate în stare fragmentară, a căror utilizare nu mai 
era posibilă, fragmente de chirpici sau plăcuţe de vatră; 
- o problemă de interpretare apare în situaţia prezenţei oaselor 
umane în contexte nefunerare, mai ales alături de inventare ce 
sugerează un caracter menajer al complexelor; 
- o altă situaţie, cu semnificaţii greu de stabilit apare în cazul 
unor complexe de dimensiuni reduse, practic alveolări in care se 
regăsesc, alături de alte fragmente ceramice, 1 -3 vase 
întregibile, însoţite şi de alt inventar (oase de animale, unelte, 
obiecte de podoabă) . Caracterul unor depuneri rituale nu poate fi 
exclus. 

in stadiul actual al cercetărilor nu se pot face aprecieri legate 
de organizarea internă a locuirilor neolitice de la Măgura 
Buduiasca. Lipsa locuinţelor şi gruparea unor complexe cu 
caracter menajer, ar putea sugera, cel puţin pentru neoliticul 
dezvoltat, existenţa unor zone menajere aflate, dacă nu la 
marginea aşezării ,  probabil la anumite distanţe faţă de zonele în 
care se găseau locuinţele. 

Studierea resturilor osteologice şi paleobotanice, dar şi 
analiza reziduurilor de pe fragmentele ceramice, vor aduce 
informaţii noi asupra paleoeconomiei acestor populaţii. 

Obiectivul principal al campaniei 2005, îl va constitui lărgirea 
ariei cercetărilor prin sondaje întreprinse în zonele accesibile 
cercetării în vederea identificării unor complexe care să 
completeze cunoaşterea specificului locuirii neolitice. Vor 
continua cercetările de teren în jurul aşezării precum şi 
programul complex de cercetări pluridisciplinare pentru 
reconstituirea mediului natural. 

Note: 
1 .  CCA 2002, p. 1 95-1 99; CCA 2003, p.37-38; CCA 2004, p. 
1 84-1 89. 

Bibliografie: 
Cârciumaru M. ,  Paleobotanica, laşi, 1 996. 
Chapman, J. 2000. Fragmentation in Archaeology, New York. 
Nica M. , Unitate şi diversitate in culturile neo/itice de la Dunărea 
de Jos, Pontica 30, 1 997, p.1 05-1 1 6. 

Abstract: 
Măgura Buduiasca site is placed on the Teleorman lower 

terrace, 1 O km distance North-East from Alexandria. Researches 
began in 2001 following field works that discovered the evidence 
of Starcevo-Criş and Dudeşti cultures materials. Since 2003, the 
site became the main objective of SRAP Romanian-British 
project. The site's exceptional importance is due to the existence 
of a habitation sequence from early to upper Neolithic 
representing Starcevo-Criş, Dudeşti and Vădastra cultures. 

Objectives: the habitation specific research , from Early and 
Upper Neolithic; the knowledge of the site's limits and interna! 
organization elements; and the interdisciplinary studies and 
researches. 

In the North si de of the sondage S 1 0/2003 a 12x 12 m 
surface was opened, divided in 4 equal 6x6 m squares (S1 9-
S22), delimited by 0.5 m baulks. 

There were uncovered 1 8  archaeological complexes, 1 5  
from the Neolithic period and three from the post-Neolithic 
period. 
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This campaign researches confirm the Măgura-Buduiasca 
Neolithic habitation stratigraphy: early Neolithic belongs to 
Starcevo-Criş culture 3'd phase, and the upper Neolithic to 
Dudeşti (with an early and a late phase) and Vădastra (early 
phase, Vădastra 1 ) cultures. 14C dating places the Starcevo-Criş 
habitation around 5700 B.C. The processing of other dating 
probes, taken from various researched complexes, will bring 
more information regarding the Neolithic habitations and the 
temporal relations between them. 

Regarding the researched complexes, some preliminary 
observations can be made so far: 
- few identified complexes can be considered as dwellings. This 
is difficult to interpret taking into consideration that we probably 
deal with abandoned dwellings, later reused in refuse purposes. 
This situation is also due to numerous disturbances materialized 
in animal's burrows and galleries or post-Neolithic period 
interventions. 
- the complexes' majority seems to be refuse pits. Proof to this 
stands the inventory found on the site: animal bones, numerous 
ceramic fragments, different fragmentary out of use tools, 
building material and hearth fragments. 

The lack of dwellings and the grouping of refuse complexes 
can suggest, at least for the upper Neolithic, the refuse zones 
existence, placed il not at the settlement edge, then probably at 
some distance from the habitation area. 

Sedimentologie. Date prel iminare 
Constantin Haită 

in campania de cercetări arheologice din anul 2004, au fost 
cercetate din punct de vedere sedimentologic un număr de 9 
complexe stratigrafice, acestea fiind principalele structuri 
arheologice cercetate. După descrierea şi desenarea profilelor 
stratigrafice, a fost realizată o eşantionare micromorfologică, 
sistematică de cele mai multe ori, sau selectivă, asupra 
nivelurilor sau lentilelor observate în teren. Situaţiile cercetate 
pot fi prezentate astfel: 
- C22 (Sondaj 20). Acest complex a fost studiată din punct de 
vedere sedimentologic pe profilul nordic, după desfiinţarea 
martorului cu orientare N-S. Umplutura acestuia este alcătuită 
din 3 unităti sedimentare, din bază către partea superioară: 
- Silt arg

'
ilos, cenuşiu deschis, structură în blocuri, foarte 

eterogen, compact, cu foarte frecvente (constituind o 
aglomerare) blocuri carbonatice, siltice gălbui şi numeroase 
fragmente ceramice cu dispunere relativ orizontală. 
- Silt cu nisip fin, cenuşiu deschis, structură granulară fină, 
omogen, rari constituenţi antropici. 
- Silt nisipos, cenuşiu deschis, structură granulară, eterogen, cu 
structuri de bioturbaţie, conţine frecvente fragmente ceramice, 
de chirpici ars, oase şi câteva unelte şi aşchii de silex. 

Nivelul de sol care acoperă acest complex este constituit din 
silt argilos cu rar nisip, brun cenuşiu, uşor eterogen, steril 
arheologic, cu rare granule carbonatice. 

in cadrul acestui complex a fost efectuată o eşantionare 
micromorfologică continuă, fiind prelevate 1 4  probe, în scopul 
detalierii stratigrafiei şi identificării materialelor sedimentare ce 
constituie umplutura acestuia. 
- C26 (Sondaj 22). Acest complex de mici dimensiuni a fost 
studiat din punct de vedere sedimentologic pe profi lul unui 
martor cu orientare E-V. 

Umplutura acestuia este constituită din silt argilos, brun 
mediu, omogen, cu rare fragmente ceramice şi de oase şi rare 
granule cu dimensiuni mm-cm de chirpici ars şi de cuarţit, iar la 
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partea superioară prezintă o concentrare de fragmente 
ceramice, oase şi fragmente ceramice. 

in umplutura acestui complex au fost prelevate 3 eşanUoane 
micromorfologice, în scopul studiului în detaliu al materialului de 
umplutură. 
- C27 (Sondaj 21 ) .  Prezintă o umplutură siltică nisipoasă uşor 
argiloasă, brun gălbui şi cenuşiu deschis spre bază, structură 
granulară, relativ eterogenă, în care nu se evidenţiază diferite 
niveluri de umplere. in bază este observat un nivel puţin mai 
compact, granular, eterogen. Umplutura conţine fragmente 
ceramice Dudeşti şi Vădastra, îndeosebi la partea superioară, 
oase de animale, granule fine de chirpic ars şi fragmente de 
rocă. 

in acest complex, a fost realizată o eşantionare 
micromorfologică continuă, pe profilul de N, pe intervalul de 
adâncime 0,95-1 ,85 m fiind prelevate 13 eşanUoane, în scopul 
detalierii stratigrafice şi evidenţierii diferitelor niveluri de umplere 
(dacă acestea există) şi a provenienţei materialului de 
umplutură. 
- C28 (Sondaj 20). Pe profilul sudic al acestui sondaj a fost 
studiat un bordei de perioadă modernă, constituit în partea lui 
inferioară din podele şi lutuieli din sediment siltic argilos, brun 
gălbui şi cenuşiu deschis, cu lentile de cenuşă în extremitatea 
vestică. Pe profilul de E al aceluiaşi sector a fost observat 
cuptorul din cadrul acestui bordei, constituit dintr-un nivel siltic 
galben cărămiziu acoperit de un nivel de plăcuţe de vatră. 

Din acest complex au fost prelevate 5 eşantioane 
micromorfologice, atât din lutuielile podelei şi ale cuptorului, cât 
şi din nivelul de distrugere corespunzător, pentru colecţia 
micromorfologică de referinţă. 
- C32 (Sondaj 21 ) .  Umplutura acestui complex prezintă o 
stratigrafie diferită în cele două zone (de S şi de N) faţă de un 
martor stratigrafic. 

in zona de S, este alcătuită din 4 unităţi sedimentare, de jos 
în sus: 
- Silt argilos, brun cenuşiu deschis, cu structură granulară fină, 
cu foarte rare granule de chirpic ars şi sedimente, în baza 
complexului, ce apare sub forma unei mici adâncituri. 
- Silt argilos, brun cenuşiu mediu, cu structură granulară, cu 
frecvente fragmente de chirpic ars şi rare granule de cărbune. 
- Silt argilos cu nisip, cenuşiu mediu şi brun gălbui, eterogen, cu 
fragmente de sediment siltic, granule carbonatice. 
Silt argilos, brun cenuşiu, structură granulară, eterogen , cu 
frecvente fragmente ceramice şi oase şi rare granule 
carbonatice. 

Nivelul care acoperă umplutura acestui complex în zona 
sudică este constituit din silt argilos cu nisip, cenuşiu deschis, cu 
structură granulară fină, friabil, ce conţine frecvente fragmente 
ceramice, oase, granule de chirpic ars şi rare granule 
carbonatice mm. 

in zona de N, umplutura acestui complex este constituită 
dintr-o succesiune de lentile orizontale şi cu înclinare spre N, de 
silt argilos, cu nisip, cenuşiu deschis şi brun gălbui, cu structură 
granulară fină, unele cu aspect micro-stratificat, omogene, sau 
eterogene, ce conţin în cantităţi variabile (in general rare) 
fragmente ceramice, fragmente de chirpic ars şi de carbonaţi cu 
dimensiuni cm şi fragmente de sediment siltic gălbui. . 

în cadrul complexului C32 a fost realizată o eşantionare 
micromorfologică selectivă, pe profi lu l de V, in �iferitele niveluri 
de umplere ale complexului, observate în teren. In zona de S au 
fost prelevate 6 eşantioane, în toate nivelurile urnpluturii, ce 
surprind şi l imitele dintre acestea. in zona de N au fost prelevate 
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9 eşantioane, care surprind toate unită�le sedimentare din cadrul 
umpluturii. 
- C33 (Sondaj 20). Acest complex, cu aspectul unei gropi de mici 
dimensiuni in care a fost observată o concentrare de fragmente 
ceramice apa�inând culturii Criş, a fost studiat sedimentologic 
pe profilul de V. 

Umplutura acestuia este constituită dintr-un nivel de silt 
argilos cu nisip, brun gălbui şi cenuşiu, cu structură de 
bioturbaţie a faunei, eterogen, compact, cu rare oase, granule 
subcentimetrice de chirpic ars, rare granule centimetrice de 
carbonaţi, acoperit de nivelul de sol cu textură siltică, brun 
cenuşiu deschis. 

in acest complex au fost prelevate 5 eşantioane 
micromorfologice, prin care s-a urmărit atât întreaga succesiune 
pe verticală, cât şi variaţiile laterale, ca şi un eşantion din nivelul 
situat in exteriorul gropii, reprezentând un nivel de sol steril 
arheologic, situat imediat la partea superioară a orizontului cu 
frecvente concreţiuni carbonatice. 
Complex 35 (Sondaj 22). Acest complex prezintă o umplutură cu 
textură fină (silt argilos), cenuşiu deschis, eterogenă, cu 
frecvente fragmente ceramice, oase, granule fine de chirpic ars 
şi de sediment siltic gălbui, nivelul din bază având o structură 
granulară mai fină cu granule cm de sediment gălbui. Nu sunt 
observate mai multe niveluri de umplere, iar la partea 
superioară, in zona de NE a fost descoperită o concentrare de 
plăcuţe de vatră. 

in cadrul acestui complex, a fost realizată o eşantionare 
micromorfologică continuă in umplutura gropii, fiind prelevate 4 
eşantioane. 
Sondaj 1 9  - Profil de E al martorului N-S (Sondaj 1 2/2004). Pe 
acest profil ,  in extremitatea de S, a fost eşantionată o 
succesiune stratigrafică stratificată din cadrul unei gropi (tăiată 
de o alta, spre N), constituită din niveluri siltice cu nisip, cenuşiu 
deschis, brun gălbui şi cenuşiu gălbui, cu structură granulară, 
rari constituenţi antropici (- 1 %) (ceramică, oase, cărbune fin, 
cochilii, chirpic ars, concreţiuni carbonatice şi agregate de sol, în 
propo�ii variabile in cadrul celor 7 straturi individualizate). in 
această zonă au fost prelevate 6 eşantioane micromorfologice, 
acoperind intreaga succesiune stratigrafică. 

in zona centrală şi nordică, umplutura celei de a doua gropi 
de pe acest profil este constituită din 2 niveluri de umplere. in 
bază, un nivel siltic brun cenuşiu, structură granulară fină, uşor 
eterogen, iar la partea superioară un nivel siltic brun cenuşiu cu 
blocuri de sedimente siltice cenuşii, cimentate cu carbonaţi, ce 
mai conţine plăcuţe de vatră şi chirpic ars. Din umplutura acestei 
gropi au fost prelevate 8 eşantioane micromorfologice, ce 
surprind cele două niveluri de umplere, variaţiile laterale, precum 
şi limitele dintre acestea şi nivelul siltic cenuşiu cu frecvente 
concreţiuni carbonatice, din bază. 
Sondaj 1 9 - Profil de S al martorului E-V (lângă Sondaj 1 2/2004). 
Pe acest profil a fost studiată o altă posibilă umplutură a unei 
gropi de bordei, constituită din două niveluri siltice cenuşiu gălbui 
şi gălbui, cu rare fragmente cm de chirpic ars, alături de care mai 
apar fragmente ceramice şi oase in partea superioară. Pe acest 
profil, in extremitatea estică a zonei, au fost prelevate 5 
eşantioane micromorfologice, dintre care 4 in nivelul inferior in 
scopul studiului detaliat al variaţiilor laterale ale unui posibil nivel 
de locuire a unui bordei şi unul in nivelul superior. 

Anal iza tehnologică a ceramici i .  Date preliminare 
Laurens Thissen, Abraham van As, Loe Jacobs 

Analiza tehnologică include un studiu asupra structurii şi 
tehnicii de manufacturare (modelare, tratamentul suprafeţei, 
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decorare, ardere), precum şi prelevarea unor probe de lut şi a 
unor materiale organice din apropierea aşezării .  Analiza a fost 
efectuată pe un lot compus din 1 295 fragmente ceramice, 
provenite din complexe arheologice închise, 405 fragmente 
aparţinând culturii Starcevo-Criş, 890 fragmente culturii Dudeşti. 

Tipul de modelare şi tratament al suprafeţelor a fost stabilit 
pe baza observaţiilor şi a interpretărilor caracteristicilor 
tehnologice. 

Atmosfera de ardere a fost analizată prin interpretarea 
culorilor suprafeţelor interioare şi exterioare şi a miezului 
fragmentelor ceramice folosind un grafic Munsel Soil Color 
(MSCC). 

Temperatura originală de ardere a fost estimată pe baza 
greutăţii fragmentelor ceramice şi va fi determinată cât mai 
precis prin teste de reardere ce vor fi efectuate la Leiden 
University. 

Pentru analiza structurii fabricaţiei s-a folosit un eşantion 
reprezentativ compus din 91 fragmente ceramice, (42 fragmente 
Starcevo-Criş, 48 fragmente Dudeşti). Investigarea s-a făcut 
microscopic (cu un factor de mărire de 1 0  ori), in casură 
proaspătă. Pentru identificarea incluziunilor calcaroase s-a 
folosit un test cu soluţie de acid clorhidric. 
Tehnica de fabricare 
Modelarea, tratamentul suprafeţelor şi decorarea 

Toată ceramica a fost modelată cu mâna, prin tehnica 

"colacilor" sau "sulurilor" (en colombin, coiling technique). Unele 
forme deschise au fost probabil realizate in matriţe. Nu a fost 
identificată tehnica modelării cu ,plăci". 

Suprafaţa ceramicii Starcevo-Criş este aspră la pipăit 
(categoria grosieră) sau lustruită şi pictată cu slip roşu (categoria 
fină). 

Ceramica Dudeşti cuprinde cele două categorii: grosieră 
(suprafaţa aspră la pipăit) şi fină (suprafaţa lustruită). 

in unele cazuri, suprafaţa ceramicii grosiere pare a fi răzuită 
cu o unealtă de silex. in alte situaţii a fost aplicată barbotina. 

Angoba ceramicii Starcevo-Criş conţine oxizi de fier. Pe 
lângă acest slip sunt întâlnite şi alte tehnici de decor: incizii, 
impresiuni cu unghia sau cu diverse ustensile, aplicaţii plastice, 
ş.a. 
Arderea 

Multe fragmente ceramice au miezul negru. Culoarea 
suprafeţelor nu este intotdeauna uniformă, oferind adesea o 
gamă variată de culori: cenuşiu foarte inchis, cenuşiu, cenuşiu
roşiatic, cenuşiu-maroniu, maroniu deschis, roz. Toate acestea 
indică faptul că ceramica a fost arsă intr-o atmosferă 
reducătoare sau neutră. Nuanţele de roşu sau cărămiziu indică o 
scurtă perioadă de oxidare la sfârşitul arderii. Temperatura de 
ardere a fost estimată la cea 800° c. 
Analiza structurii 

Include determinarea tipului, dimensiunilor, formei, 
procentajului şi sortarea incluziunilor minerale, precum şi a 
procentajului şi lungimii fibrelor organice. 

Datorită miezului negru al majorităţii fragmentelor, 
identificarea incluziunilor minerale a fost destul de dificilă. Atunci 
când fragmentele ceramice vor fi supuse unor analize cu lumină 
colorată, după rearderea intr-un cuptor electric, in atmosferă 
oxidantă, aceste minerale vor fi mai bine vizibile. 

Pe lângă cuarţ, mineralul predominant, au fost identificate 
incluziuni, in cantităţi diferite, reprezentate de: feldspat, oxid de 
fier, silturi calcaroase, ş.a. Lutul folosit este un unul conţinând 
mică. 
Probe de lut şi posibile surse de provenienţă 
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Au fost prelevate trei probe de lut din malurile râului 
Teleorman. Alte opt probe au fost prelevate din malurile Clăniţei, 
afluent al Teleormanului. La o primă vedere, probele de pe 
Clăniţa par a fi in concordanţă cu rezultatele analizei structurii 
fragmentelor ceramice de la Măgura Buduiasca. in viitor, 
analizele ce se vor efectua asupra probelor de lut, vor confirma 
faptul pe care l-am presupus şi anume că ceramica este de 
provenienţă locală. Rămâne de stabilit dacă lutul a fost sau nu 
preparat de către olari. 
Concluzii preliminare: 
- pentru fabricarea ceramicii Stareevo-Criş şi Dudeşti s-a folosit 
lut având in compoziţie mică de provenienţă locală; 
- lutul natural conţine cua� şi alte incluziuni minerale, printre care 
şi silturi calcaroase, in cantităţi diferite; 
- pentru ceramica Starcevo-Criş s-au identificat, in componenţa 
lutului, aproape numai materiale organice; 
- ceramica Dudeşti are in componenţă mai puţine materiale 
organice şi mai multe silturi calcaroase; 
- există unele motive ce pledează pentru această schimbare din 
componenţa lutului. Pentru moment însă, se justifică mai mult 
ideea unei schimbări a surselor de aprovizionare cu lut, decât o 
nouă categorie de fabricare a ceramicii de natură 
arheologică/cronologică. 

Paleobotanică. Date preliminare 
Amy Bogaard 

C13 Starcevo-Criş. S-au identificat următoarele specii: orz 
(Hordeum vulgare) , grâu (Triticum monococcum), o leguminoasă 
măzărichea ( Vicia ervilia), plus o altă specie asociabilă cu 
recoltele - cada rândunicii (Fallopia convovulus) . 
C18, Starcevo-Criş. S-au identificat următoarele specii: orz 
(Hordeum vulgare) , grâu (Triticum monococcum), cada 
rândunicii (Fallopia convovulus) . Măzărichea este atestată 
pentru prima dată in cultura Starcevo-Criş din România. Anterior 
Cârciumaru menţiona pentru cultura Starcevo-Criş doar grâul 
( Triticum monococcum şi Triticum dicoccum). 
C7, Dudeşti timpuriu, unul din cele mai bogate complexe din 
punct de vedere paleobotanic. S-au identificat următoarele 
specii: grâul (Triticum monococcum şi Triticum dicoccum), 
seminţe, dar mai ales pleavă, seminţe de orz (Hordeum vulgare), 
alte câteva specii asociabile cu recoltele - cada rândunicii 
(Fallopia convovulus) şi zbârna ( Solanum nigrum). 
C6, Vădastra. S-a identificat orz şi probabil pleavă de grâu. 

Orzul apare in mod repetat in probe. Măzărichea este 
reprezentată de o singură sămânţă, deci statutul ei de cultură 
este incert. Este cunoscută in Grecia şi in sudul Balcanilor. Orzul 
este cunoscut şi in cultura K6r6s din Ungaria şi Starcevo din 
Iugoslavia. 

Densitatea acestor resturi este mică, fiind aruncate probabil 
ocazional, ca deşeuri, fără a putea evidenţia cum aceste plante 
cultivate erau folosite şi depozitate. 

Seminţele de coada rândunicii (Fallopia convovulus) au 
aceeaşi dimensiune cu boabele de cereale şi au tendinţa de a 
rămâne împreună cu acestea, în ciuda faptului că sunt supuse la 
curăţare. Coada rândunicii este o specie anuală, care indică un 
mare deranjament în sol, certificând faptul că este cultivat. 

Arheozoologie. Date preliminare 
Adrian Bălăşescu ,  Valentin Radu 

încă de la începutul cercetărilor arheologice de la Măgura 
Buduiasca şi până în prezent în baza de date arheozoologică a 
acestui şantier s-au acumulat peste 2.000 de resturi faunistice 
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determinate şi atribuite culturilor neolitice: Stareevo-Criş, Dudeşti 
şi Vădastra. Doar 75% dintre acestea provin din complexe 
arheologice bine datate, restul neavând o incadrare precisă 
pentru că inventarul arheologic ne arată un amestec intre două 
sau chiar trei culturi. Dacă ceramica prin caracteristicile pe care 
le are (pastă, decor etc.) ne permite o bună incadrare culturală, 
resturile faunistice nu prezintă caracteristici asemănătoare. 

Starea de conservare a materialul faunistic studiat, fără a 
ţine cont de nivelul cultural, este proastă. Pe cea mai mare parte 
a lotului faunistic se observă o crustă calcaroasă (a cărui 
grosime variază de la 1 la 5-6 mm), care uneori acoperă întreg 
osul, o anumită parte se găseşte şi in interiorul diafizei oaselor 
lungi. Nu ştim care ar fi cauzele care determină apariţia acestei 
cruste, dar cu siguranţă ea se datorează condiţiilor de mediu pe 
care osul le-a suferit in cursul îngropării sale in sol. Marele 
dezavantaj furnizat de această crustă este că ea împiedică 
individualizarea urmelor (descărnare) lăsate de către diferitele 
unelte pe suprafaţa osului. 
Prezenţa crustei calcaroase pe oase variază totuşi după 
contextele arheologice. De exemplu in C25 in US 1 290, oasele 
prezintă această crustă bine evidenţiată in timp ce in US 1 238 
ea lipseşte. Noi presupunem in acest caz că materialul provine 
din niveluri culturale diferite, lucru care ar trebui confirmat de 
către alte analize. intr-un alt complex C24 pe mai multe 
fragmente osoase, diferite ca pă�i anatomice se observă 
caracteristici de fosilizare asemănătoare (stare de conservare şi 
culoarea suprafeţei exterioare) ceea ce ar sugera că oasele 
respective ar putea apa�ine de la acelaşi animal. 

Menţionăm că prezenţa crustei calcaroase nu este legată de 
o anumită perioadă culturală, ci mai curând de conservarea in 
situ. 

În situa�ile in care crusta calcaroasă lipseşte, pe suprafaţa 
osului se observă o descuamare superficială, care face aproape 
imposibilă individualizarea intervenţiilor antropice. 

O altă observaţie tafonomică priveşte prezenţa fisurilor de 
pe suprafaţa osului care este dată atât de presiune exercitată de 
sol (greutate) in timpul îngropării fragmentelor faunistice in 
acesta, cât şi de condiţiile atmosferice suportate de materialul 
faunistic in sol (gradient de umiditate şi temperatură, variaţii de 
îngheţ-dezgheţ etc. ) .  in timp fisurile se accentuează şi inevitabil 
ele duc la o fragmentare a osului în plan longitudinal. Noi am 
identificat astfel de spărturi longitudinala pe oasele mari care 
provin de la mamiferele de talie mare (bovine, cerb, etc.). 

Chiar dacă câinele nu este prezent prin prea multe resturi, el 
este certificat indirect prin urmele de rosături lăsate la nivelul 
epifizelor oaselor. Alte urme observate sunt mult mai discrete şi 
ele sunt cauzate de rădăcinile plantelor. 

Urmele de ardere sunt prezente intr-un număr redus, 
excepţie fac oasele din C24 unde s-au descoperit un număr 
destul de mare de oase arse in diferite stadii (culoarea 
suprafeţei arse variază de la maro la negru şi chiar alb). 

Starea de fragmentare a oaselor este relativ crescută faţă de 
alte materiale faunistice din aceeaşi perioadă culturală. Cauzele 
sunt multiple şi ele privesc pe de o parte intervenţia umană in 
neolitic (tranşarea animalelor) şi pe de altă parte conservarea in 
situ. Un alt factor care a determinat recoltarea unui număr atât 
de mare de oase este metodologia de prelevare folosită: flatarea 
şi cernerea sedimentului prin site care permite recuperarea 
resturilor de mici dimensiuni .  O consecinţă directă a acestui fapt 
este gradul de determinare specifică, care variază de la un 
complex la altul intre 0,01 % (C31 - NR total 1 62 şi unde 
materialul a fost obtinut prin flotare) şi 50% (C18 - NR total 1 54, 
material obţinut pri

'
n cernere). În general in complexele unde 
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materialul este obţinut prin flotare se observă un procentaj 
crescut de indeterminabile care prezintă dimensiuni intre 0-2,5 
cm (in fapt cea mai mare parte au sub 1 cm). Resturile ob�nute 
prin flotare nu aduc foarte multe informaţii in ceea ce priveşte 
mamiferele, avantajul este că lista noastră faunistică este 
completată de specii de dimensiuni reduse, ca moluştele, peşti, 
reptile şi păsări care pe alte şantiere unde această metodă de 

· prelevare lipseşte, ele nu au nici o şansă de a fi reprezentate. 
Resturile de moluşte, peşti, reptile şi păsări sunt intr-un mic 

număr dacă le comparăm cu acelea ale mamiferelor. Aceste 
specii de mici dimensiuni sunt prezente mai ales in complexele 
arheologice unde sedimentele au fost cernute sau flotate. în 
general ele sunt rezultatul consumării acestor animale capturate 
în special prin pescuit şi vânătoare. Speciile determinate sunt 
comune în jurul staţiunii de la Măgura Buduiasca. Printre 
moluşte s-au identificat mai ales bivalvele din genul Unio 
(probabil tumidus şi crassus); printre peşti avem ştiuca (Esox 
/ucius), somnul (Silurus glanis) şi diferite specii de cyprinide: 
plătica (Abramis brama), mreana (Barbus barbus), scobar 
(Chondrostoma nassus), cleanul (Leuciscus sp.). 

Ca dimensiuni, bivalvele şi peştii sunt de talie redusă. O 
singură vertebră de somn are dimensiuni care permit 
reconstituirea greutăţii în jurul a 15 kg. Acest fapt nu este cu totul 
excepţional deoarece în te/�ul de la Vităneşti, comunitatea 
gumelniţeană de aici pescuia in râul Teleorman peşti de aceeaşi 
talie. 

Chiar dacă resturile acestor animale sunt puţine numeric, ele 
ne indică că locuitorii de la Măgura practicau culesul şi pescuitul 
in scopul diversificării hranei de origine animală. 

Resturile de mamifere sunt dominante în toate complexele 
studiate. Noi am identificat atât specii domestice: vita domestică 
(Bos taurus), oaia (Ovis aries), capra (Capra hircus), porcul 
domestic (Sus domesticus), câinele (Canis familiaris), cât şi 
sălbatice: iepurele de câmp (Lepus europaeus), lupul (Canis 
lupus), vulpea (Vulpes vulpes), bursucul (Me/es meles), jderul 
(Martes sp.), dihorul (Muste/a putorius), mistreţul (Sus scrofa), 
cerbul (Cervus elaphus), căpriorul (Capreo/us capreolus) şi bour 
(Bos primigenius) . 

in complexele analizate fără a tine cont de incadrarea 
culturală resturile de bovine domestice

' 
sunt predominante ceea 

ce demonstrează că specia Bos taurus a fost la baza economiei 
animaliere pentru aceste culturi. Datele biometrice arată că talia 
acestor animale era mai mare decât cea intâlnită mai târziu in 
culturile eneolitice Boian şi Gumelniţa. 

Ovicaprinele ocupă locul doi printre animalele domestice. 
Datorită fragmentării crescute a oaselor (gradul de determinare 
specifică este invers propo�ional cu acela al fragmentării) nu 
putem specifica care specie este dominantă: capra sau oaia. 
Datele biometrice sunt rare şi in consecinţă comentariile privind 
aceşti taxoni sunt limitate. 

Suinele domestice sunt slab reprezentate, ponderea lor 
rămânând sub 5% per total fauna de mamifere. 

Câinele este rar şi uneori absent in anumite complexe 
arheologice. Trebuie menţionat că intr-un complex Dudeşti s-au 
identificat resturi care ar putea sugera o utilizare a câinelui in 
alte scopuri decât paza locuinţelor şi a turmei. Astfel pe o 
scapulă s-au pus in evidenţa urme de descărnare care atestă 
consumul alimentar al speciei. De asemenea, urme de prelevare 
a blănii au fost surprinse pe o mandibulă de câine. 

Mamiferele sălbatice sunt reduse ca număr de resturi in 
comparaţie cu cele domestice. Vânătoarea era orientată spre 
speciile de talie mare ca bourul, cerbul, mistreţul şi căpriorul. 
Ponderea acestor specii in alimentaţie rămâne redusă, 
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vânătoare având un rol secundar de suplimentare a hranei de 
origine animală. 

Antropologie. Date preliminare 
Cătălin Lazăr, Andrei Soficaru 

in urma cercetărilor efectuate la Măgura Buduiasca au fost 
identificate numeroase oase umane. Acestea au fost 
descoperite în gropi, asociate cu oase de animale, fragmente 
ceramice, chirpici, unelte din silex. Conţinutul acestor gropi 
indică faptul că probabil erau gropi menajere. Majoritatea 
oaselor umane provin din complexe apa�inând culturilor Dudeşti 
şi Vădastra. Puţine oase provin din nivele amestecate 
apa�inând culturilor Starcevo-Criş/Dudeşti. Oasele umane au 
fost identificate in S9, S10, S1 2 şi S19). Din păcate materialul 
osteologie (oase umane) din S1 9 a fost doar verificat. 
Identificarea oaselor umane a fost realizată de dr. Adrian 
Bălăşescu (arheozoolog) şi Andrei Soficaru (antropolog). in 
primăvara anului viitor va fi verificat materialul osteologie şi din 
restul sondajelor deoarece este posibil să se identifice alte oase 
umane. 

Au fost analizate 22 de fragmente de oase umane provenind 
de la 19 indivizi. Determinarea sexului a fost posibilă pentru 5 
indivizi (trei femei şi doi bărbaţi) dar nu şi pentru alţi 1 4  indivizi. 
Determinarea vârstei arată cinci copii şi 14 adulţi - maturi. Din 
punct de vedere anatomic se pot observa: craniu - 1 6  fragmente 
(dinţi -3, calotă -9, alte oase -4), membre superioare -2, membre 
inferioare -2, falangă -1 , mandibufă -1 . Ca o concluzie 
considerăm necesară o analiză antropologică completă 
deoarece unele oase pot avea posibile tăieturi intentionate care 
să indice o interventie umană. Prezenta acestor oase in 
contexte nefunerare nu

' 
reprezintă o noutat�. situatii similare fiind 

întâlnite în siturile neo-eneolitice, existenţa 
'
lor generând 

numeroase întrebări. Este posibil ca aceste oase să fie legate de 
practici magica-religioase? Sau aceste oase disparate reprezintă 
un fel de morminte simbolice conform teoriei lui John Chapman? 
Sau poate oasele umane sunt asociate cu practici antropofage 
practicate de aceste societăţi? 

The lithic assemblages from T eleor 003 
Amelia Pannett 

Complex 1 3  - a closed Criş assemblage. The lithic assemblage 
comprises 40 pieces, ali flint. The majority of the material is fresh 
and unpatinated, although four pieces have been burnt. The 
assemblage is dominated by the imported honey-coloured flint, 
although a number of pieces manufactured on probable local 
materials were also identified (see fig. 2). Cortex was identified 
on five pieces, both honey-coloured and other materials, 
although this was confined to small patches on the dorsal 
surface. No cortical platforms were identified. 
Primary technology 

The assemblage is dominated by blades (67.5%; parallel 
sided with a length to width ratio of 2:1 ), the majority of which 
were manufactured on honey-coloured flint. Only three blades 
were manufactured on probable local materials. Local materials 
were used instead in the production of flakes, both regular 
(parallel sided) and irregular. The number of complete pieces in 
the assemblage was notably small, with only nine lithics 
retaining a platform and termination - the majority of these were 
flakes, manufactured on local materials. Only two blades, both 
manufactured on honey-coloured flint were complete. It is 
interesting to note that the majority of fragmentary blades had 
both platform and termination missing, surviving as medial 
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fragments. In a number of cases retouch, direct strikes or notch 
and snap techniques had been used to deliberately remove the 
proxima! and distal ends. 

A single core was identified in the assemblage; 
manufactured on honey-coloured flint, it is a single platform core 
!hal has been used in the production of both blades and flakes. 
The final reduction phase involved the removal of irregular 
flakes. The platform was created through the application of a 
single strike to the nodule, and the core was carefully prepared 
and used. Dorsal scar patterns on many of the lithic pieces, and 
the presence of a small number of identifiable platforms indicates 
that single platform flaking was the primary reduction technique, 
concurring with the evidence from the core. One piece, however, 
suggests that muHiple platform cores were also used during the 
working of local materials. The use of a range of percussion 
techniques is indicated by the variety in platform types and 
bulbs. 
The assemblage is notably lacking any material that could be 
termed debitage: the waste material from knapping. 
Microdebitage (pieces <5 mm in diameter) is also absent, 
although this is likely to only be collected during sieving (still 
unsure whether material was collected during floatation from the 
complex). 
Secondary technology 

A large proportion of the assemblage (40%) had been 
retouched, with the majority of tools manufactured on honey
coloured blades. A further ten pieces (25%) showed signs of 
edge damage, probably attributable to use. Again, the majority of 
utilised pieces were honey-coloured blades. 

The majority of retouched pieces were blades with a single 
edge modified by retouch, both non-invasive retouch (possibly 
achieved with the use of an anvil), and invasive pressure flaking. 
In several cases the retouch had been applied in the creation of 
a notch, which had been used to truncate the piece. In faur 
cases retouch had been applied along one edge of the piece, to 
create a strengthened cutting edge. 

Two piercers were amongst the retouched assemblage. Both 
had been created on blades, one on the imported honey
coloured flint and one on local material. The honey-coloured 
piece was manufactured al the distal end of the blade. It was 
44.8 mm in length, 1 1 .5 mm in breadth and 4.4 mm thick. Non
invasive retouch had baen applied along both lateral edges to 
form a point. The point of the piercer was rounded and abraded 
through use. On the piece manufactured using local materials 
non-invasive pressure flaking had been used to modify the 
shape of the blank, and create a point. This piece also showed 
traces of a notch, which had been used to remove the platform. 
The tip of the piercer was missing, possibly snapped while in 
use. 

Two scrapers were identified; both manufactured on dark 
grey, local, flint, and both end scrapers. In one case, a heavy 
flake removed from a blade core had been retouched to form a 
proxima! end scraper. This piece was 34.7 mm in length, 1 7.2 
mm in breadth and 5.4 mm thick. lnvasive pressure flaking had 
been used to create a steep, slightly convex scraping edge. 
Gloss was noted along the scraper edge and adjacent lateral 
edge, possibly the resul! of use. The second scraper was 
manufactured at the distal end of an irregular flake. lnvasive 
pressure flaking had been used to create a steep, slightly convex 
edge, which also extended along the adjacent edge (left-hand 
side of piece when viewed from dorsal surface) . This piece was 
24 mm in length, 25.9 mm in breadth and 6.3 mm thick. 
lnterpretation 
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The lack of debitage, cores or other knapping debris, and 
the high proportion of retouched or utilised pieces demonstrate 
that this is not simply a deposij of material created through lithic 
working. Knapping did not occur on site, nor did the 
indiscriminate disposal of knapping waste; rather, it would seem, 
specific selections were made in the creation of the depasit. 

The deposijion of predominantly imported material is not 
unusual in a Criş context, nor is the focus on blade production. 
The identification of a number of retouched blades and notched 
pieces is also consistent with other Criş assemblages. However, 
the recovery of both imported and local materials from Complex 
1 3  provides an interesting opportunity to contrast the way in 
which local and non-local materials in the assemblage were 
being worked. The mosi apparent distinction between the 
different materials is the blanks that were being manufactured, 
with a clear focus on the production of blades with the honey
coloured flint. While blades were also manufactured using local 
materials, the focus appears to have been on the production of 
flakes. Over half of the honey-coloured pieces were retouched, 
compared to 25% of the pieces manufactured on local material; 
similar proportions can also be identified in the edge damaged 
assemblage. There was a clear preference for the honey
coloured materials in the production of tools, although this was 
noi for functional reasons; the local materials identified were of 
comparable quality, and could evidently be used in the 
production of tools. 

The presence of a honey-coloured flint core and two pieces 
retaining cortex, albeit in small patches, indicates that this 
material could have been imported in unprepared nodule form, 
or as cores in the first stages of preparation. Dorsal scar 
patterns indicate careful preparation and working of honey
coloured cores, with consistent, parallel removal of blades. 
Platforms were also trimmed to remove lips and overhangs, and 
increase levels of precision. It is interesting then, that the final 
stages of use for the core recovered from Complex 1 3, which 
appears to have originated as a carefully curated blade core, 
involved the apparently haphazard removal of irregular flakes, 
effectively rendering the core unusable. 

The dorsal scar patterns on pieces manufactured on local 
material reveal a more variable picture. While parallel blade 
removal can be identified in a small number of cases, the 
majority of dorsal surfaces reveal a pattern of indistinct or multi
directional removals. Clearly, the local materials were not 
worked with the same degree of precision or care, and their use 
appears to have been associated with a more expedient 
technology. 

Differences can also be discerned in the secondary 
technology, with the honey-coloured pieces being util ised in the 
production of a very limited range of tools: predominantly edge 
retouched and notched blades, although this material was also 
used in the manufactura of a piercer. This piece is 
morphologically similar to the piercer manufactured on local 
material; in both cases non-invasive retouch had been used to 
modify the distal end of a blade to form a point. 

Edge retouch appears to have been used in the creation of 
cutting edges on honey-coloured flint blades. The blades were 
often modilied prior to being retouched, with the removal of the 
proxima! or distal end, or both. Medial blade fragments have 
been viewed as elements of composite tools (such as sickles or 
knives); the truncation of one or both ends of the blank regarded 
as facilitating hafting. The focus on a blade technology in the 
working of honey-coloured flint, and the limited range of tools 
produced may indicate a degree of specialisation associated 
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with the exploitation of this material. In contrast, the local 
materials appear to have been used in the manufactura of a 
broader range of tools. lndeed, while edge retouch was used to 
modify an irregular flake in the local material assemblage, the 
end produci was notably different. This flake retained both 
proxima! and dorsal ends, and had been retouched along one 
edge. While it would have functioned as a cutting edge in the 
same way as a modified blade, it could not have formed part of a 
composite tool. Both scrapers identified were also manufactured 
on local materials. 

It would appear that two distinct technologies are 
represented in the assemblage from Complex 1 3: one focussed 
on the production of specific blade tools, and the other a more 
expedient technology possibly associated with the production of 
utilitarian tools. In many ways, the local material assemblage 
from Complex 1 3  is comparable to that from the Dudeşli 
Complex 7, which contains a greater range of tools, the majority 
of which are manufactured on flakes. It is possible that this could 
indicate two distinct phases of deposition in Complex 1 3, 
although the pottery evidence suggests that this is unlikely. 
Rather, it might be more appropriate to consider that the two 
technologies co-existed, with the imported honey-coloured flint 
being used in the manufactura of specific tools - those 
associated with the processing of newly introduced domesticates 
perhaps; while the local materials formed the basis for the 
utilitarian tool kit. 

The morphology of the assemblage also suggests that this 
material should not be considered simply in terms of the 
deposition of 'waste' material, in purely domestic or functional 
terms. The pieces deposited in Complex 1 3  were, 1 suggest, 
deliberately selected for inclusion. The lack of knapping debris 
clearly demonstrates that the site was not the specific focus for 
knapping activities, which may have occurred in the wider 
landscape, perhaps at some distance from the discard locale. 
The presence of a honey-coloured core and corticated blanks 
does indicate that the knapping of this material formed part of the 
lithic technology; it would seem unlikely therefore that this 
material was imported simply as ready-made blanks, as has 
been suggested in some of the literature. 
Complex 7 - a Dudeşti assemblage 

The analysed assemblage from complex 7 comprises 58 
pieces, representing around one third of the excavated 
assemb!age. For this reason the data and interpretations 
presented in this report must be regarded as tentative in lieu of 
full analysis. 

The assemblage comprises predominantly flint, although a 
single piece of quartzite was identified. In contrast to the material 
from complex 1 3, the assemblage is dominated by local flint 
materials ranging in colour from dark grey to almost white, with 
only three pieces of the imported honey coloured flint present. 
Cortex was present on 1 8  pieces, including two of the honey
coloured pieces. This was confined to the dorsal surface, with no 
cortical platforms identified. In contrast to complex 1 3, over half 
of the pieces in the assemblage were complete, retaining both 
platform and termination. 
Primary Technology 

The assemblage is dominated by flakes, both regular and 
irregular, with only 1 9  blades identified (31 %), two of which had 
been manufactured on honey-coloured flint. The blade 
assemblage was morphologically similar to that from complex 
1 3, with the majority (67%) surviving only as fragments. In 
contrast to the Criş assemblage, however, the proportion of 
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medial fragments and apparently deliberate truncations using 
retouch or direct strikes was lower. 

A single core was identified in the assemblage. 
Manufactured on mottled grey flint, this piece resembled a cubic 
chunk rather than a precisely engineered and curated core. 
Flakes, both regular and irregular, had been struck from three 
faces. The multiple platforms had been formed using a single 
strike technique, and were positioned laterally to each other. The 
dorsal scar pattern on the majority of the irregular flakes in the 
assemblage indicates that the use of multiple platform cores 
formed an integral part of the lithic technology. However, the 
evidence from the regular flakes and blades demonstrates that 
single platform cores and unidirectional reduction were 
predominantly used in the production of these more precisely 
engineered pieces. Precision techniques can also be identified in 
a small number of regular flakes and blades, where platform 
trimming was used to remove overhangs and prepare the 
platform for striking. A single crested blade also demonstrates 
the use of precision techniques - this technique was used to 
straighten the line of the arris scar on the dorsal surface of a 
blade to enable more controlled blank removal. 

In contrast to complex 1 3, this assemblage contained a 
number of debitage pieces, indicative of knapping activities. This 
includes three core trimming flakes, used to rejuvenate a core 
and remove hinge fracture scars and other flaws from a core 
face. It was not possible to determine the types of core that 
these pieces had originated from. A single piece of angular 
shatter (debitage material lacking a recognisable dorsal and 
ventral surface) was also identified. 
Secondary Technology 

Around half of the assemblage had been retouched (43%), 
including one of the honey-coloured pieces, which had been 
retouched to form an end scraper. Only a single piece showed 
signs of edge damage. This piece was a distal blade fragment, 
which had been truncated using a direct strike to one lateral 
edge. Edge damage was identified along the same edge and 
may resul! from the truncation event rather than from the use of 
the piece. 

The retouched assemblage was dominated by end scrapers, 
although two piercers and a number of edge retouched pieces 
were also present. The scrapers were predominantly 
manufactured on blades and regular flakes, although two had 
been produced using irregular flakes. In ali cases pressure 
flaking, sometimes in combination with direct percussion 
retouch, had been used to modify and shape the distal end of 
the piece. One example had also been retouched to form an 
adjacent scraper edge along the right lateral edge. In two further 
examples non-invasive, direct percussion retouch had been 
applied to a lateral edge. One piece showed signs of edge 
damage along both lateral edges. The scrapers were of 
relatively comparable size, having been formed on heavy flakes 
(see fig. 6). Dorsal scar patterns demonstrated that on the whole 
blanks had been removed from corresponding core types: flake 
blanks had been struck from flake cores and blade blanks from 
blade cores. The retouched edge on a number of the scrapers 
showed signs of use. 

The two piercers identified were morphologically distinct, 
with one resembling a micro-borer, a form of tool characteristic 
of Dudeşti assemblages, rather than a typical piercer. This piece 
had been formed on an regular flake; retouch had been used to 
form a concave notch, which had been used in parallel with a 
small cortical concave flaw in the flint to form a piercing tip 
around 3 mm in length. The second piercer had been 
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manufactured on a blade blank, with direct percussion retouch 
used to form a point. The tip of this piece was broken and 
abraded, possibly attributable to its use. Both pieces were small, 
around 30 mm in length. 

Non-invasive retouch was noted on nine pieces, both blades 
and flakes. In five cases retouch had evidently been used in the 
truncation of the original blank, with definable notches identified 
on three of the pieces. In the remaining pieces, retouch had 
been used to modify one or more lateral edges. 
lnterpretation 

The material analysed from complex 7, although not the 
complete assemblage, provides a representative sample of the 
lithic material recovered. The assemblage forms an interesting 
contrast to that from complex 1 3, and aptly demonstrates a 
distinction between the Criş and Dudeşti lithic technologies. The 
material from this complex contains a greater variety of tools and 
debitage, and appears to represent a broad based utilitarian 
assemblage. The presence of debitage, including core trimming 
flakes and angular shatter suggests that less selectivity went into 
the creation of the deposit, with the waste from knapping 
activities deposited along with tools. The absence of 
microdebitage undoubtedly results !rom the lack of sieving 
undertaken during excavation. 

The dominance of local flint materials in the assemblage is 
interesting, and serves to further distinguish the two 
assemblages. However, it is significant to note that the local 
materials recovered !rom complex 1 3  were morphologically very 
similar to the complex 7 assemblage. As discussed above, this 
could relate to the occurrence of morphologically distinct but 
chronologically similar lithic technologies. 

The presence of relatively large numbers of scrapers in the 
assemblage is interesting. However, in the case of the tools !rom 
this complex the use of the term 'scraper' is perhaps misleading. 
While each of these tools has a distinct scraping edge, further 
retouch had been used in a small number of cases to form 
cutting edges. The edge damage on one of the scrapers 
indicates that this too was used for cutting activities. It is perhaps 
more pertinent to regard these pieces as multi-purpose tools. 
lndeed, micro-wear analysis carried out on material from Divostin 
has demonstrated that scrapers were used for a range of 
activities including both cutting and scraping. Cutting edges were 
also formed on a small number of flake and blade blanks. 

The material frorr. complex 7 appears to represent a 
utilitarian, domestic assemblage, with a range of tools suitable 
for a variety of processing activities. Knapping appears to have 
occurred in the vicinity of the site, with waste material deposited 
alongside functional pieces. Without complete analysis of the 
complex 7 assemblage it is difficult to draw any further 
conclusions about the nature of the deposit. However, it is clear 
that there is a definite d istinction between the assemblages from 
the two complexes, and more specifically in the way the different 
materials represented were used. 
Anexa 8. 

1 47. Mălăieştii de Jos, corn. Dumbrăveşti, jud. Prahova 
Punct: La Mornel 
Cod sit: 131498.01 
Proiectul "Începuturile civil izaţiei europene. Neo-eneoliticul 
la Dunărea de Jos" 
Colectiv: Radian-Romus Andreescu - responsabil (MNIR}, 
Al in Frânculeasa, Eugen Paveleţ (MJIA Prahova}, Tiberiu 
Nica, Gabriela Dumitru (UV Târgovişte} 
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Situ!, plasat pe terasa înaltă a răului Vărbilău, a fost 
semnalat in literatura de specialitate la inceputul anilor 80 de 
către E. Comşa şi V. Georgescu. Materialul recuperat prin 
cercetări de s�prafaţă a fost incadrat aspectului cultural 
Stoicani-Aideni. In anul 2002 au fost initiale in acest sit cercetări 
arheologice sistematice de MJIA Prahova in colaborare cu 
MNIR, in cadrul unui proiect ce vizează abordarea ariei nordice 
a culturii Gumelniţa1 • În apropierea sitului se află castrul roman 
de la Mălăieştii precum şi zona in care a fost descoperit coifului 
de aur de la Poiana-Coţofeneşti. 
Obiectivele cercetării: 
- cercetarea unor complexe arheologice închise, deoarece 
nivelul arheologic este puternic afectat de lucrările agricole, iar 
materialul arheologic a fost descoperit in general in poziţii 
stratigrafice secundare; 
- observaţii privind evoluţia terasei pe care este situat situ! 
arheologic. Pentru aceasta ne-am propus sondarea botului de 
terasă, ce a alunecat vizibil spre râul Vărbilău. Am urmărit să 
stabilim dacă această alunecare a terasei, este anterioară sau 
posterioară locuirii gumelniţene, dar şi dacă a fost afectată prin 
aceasta dimensiunea reală a zonei locuite de comunitatea 
gumelniţeană; 
- cercetări de suprafaţă pe valea Vărbilăului pentru descoperirea 
unor noi situri arheologice. 

Au fost continuate cercetările in St 1/2003, sector ce are 
dimensiuni de 6 x 6 m. Au fost deschise noi suprafeţe. 
Sectoarele denumite convenţional St.3, St.4 şi St.5 au suprafeţe 
de 6 x 6 m (St.3, St.4) şi 6 x 7,5 m (St.5). Peste sectoare se 
suprapune un caroiaj de 2 x 2 m. St.3. a fost plasat la 0,5 m E 
de St. 1 . , St.4 şi St.5 au fost trasate la 0.5 m N de Sl l 2002, fiind 
plasate paralel cu St.1 şi St.2. intre aceste sectoare a fost trasat 
un martor stratigrafic de 0,3 m grosime. De asemenea, a fost 
sonda! arheologic botul de terasă ce a alunecat spre albia răului 
Vărbilău. Pentru aceasta a fost trasată o secţiune de 1 2  m 
lungime şi 1 m lăţime, orientată aproximativ EV, denumită Si l i .  
Această secţiune a fost trasată la 0 ,3 m de colţul de NE a l  St.3, 
spre marginea de E a terasei. A mai fost trasată o casetă - CAS 
A, plasată in capul de E al Si l i ,  la 0,5 m S de Si l i ,  cu dimensiuni 
de 4 x 3,5 m (EV-NS). 

Au fost cercetate integral sau pa�ial mai multe complexe 
arheologice. 

in SI. 5 a fost cercetată o locuinţă incendiată. Chirpiciul ars 
provenit de la pereţii incendiaţi acoperea aproximativ 70% din 
sectorul 5, prelungindu-se spre E; in St.4. Locuinţa a fost 
descoperită la adâncimea de 0,25 m. Masa de chirpici ars nu era 
compactă, fiind puternic afectată de lucrările agricole. Locuinţa 
de suprafată avea formă rectangulară, dimensiunile de 
aproximativ 6 ,5  x 4 m, fiind orientată NV-SE. in locuinţă a fost 
descoperit mult material ceramic între care aproximativ 20 de 
vase intregibile. Vasele sunt de dimensiuni medii sau mici, 
modelate atât din pastă fină cât şi grosieră. Sunt decorate cu 
incizii, caneluri fine orizontale sau oblice, pictură, dar şi cu 
impresiuni. Un vas piriform este decorat pe calota inferioară cu 
incizii, in ghirlande mărginite la partea superioară de două linii 
orizontale, paralele. Vasul a fost pictat atât in interiorul acestor 
ghirlande, dar şi pe pântec şi gât cu roşu-închis. Un vas borcan 
cu gâtui carenat, având două tortiţe triunghiulare perforate 
vertical păstrează pe pântec şi urme de pictură cu roşu crud. Au 
fost descoperite mai multe cupe bitronconice şi boluri modelate 
din pastă fină. Câteva vase sunt decorate cu motivul spiralei, 
incizat. Au fost descoperite şi vase miniaturale, intre care se 
remarcă un vas rectangular de tip "cădiţă" ce are două perforaţii 
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pe una din laturile scurte. De asemenea, au fost recuperate 
patru râşniţe de piatră, unelte de silex, 4 statuete antropomorfe 
de lut fragmentare, o pintaderă de lut decorată in spirală. 
Chirpiciul avea in compoziţie relativ mult material vegetal. 
Locuinţa nu a fost cercetată integral, ea intrând în profilul de V al 
St.5. Nu a fost descoperită vatra, plăcute de vatră au apărut 
răspândite mai ales pe latura de E a locuinţei. Au fost 
descoperite mai multe gropi de pari, între care una (diametru\ 
0,38 m) era plasată aproximativ în centrul locuinţei. Podeaua era 
din lut bătătorit, peste care se realizaseră mai multe refaceri prin 
lutuiri grosiere. 

A continuat cercetarea complexului cu "postamente" ce a 
fost descoperit în campania din anul 2003, in colţul sud-estic al 
St. 1 .  in număr de cinci se înşirau pe o lungime de 4,8 m, pe 
direcţia NE-SV. "Postamentele" au formă circulară in suprafaţă, 
tronconică in secţiune, cu diametre cuprinse intre 0,26-0,44 m, 
iar înălţimea intre 0,2 şi 0,35 m. Distanţa intre ei este de cea. 0,7 
m iar în zona postamentelor cu nr. 3-5 se observă o zonă arsă la 
roşu, dar care nu are aspectul unei mase compacte de chirpici 
ars. "Postamentele" au fost realizate prin introducerea în gropii 
tronconice a unor pari de lemn, pe lângă care a fost presat 
chirpici ars. După secţionarea lor am putut observa in zona 
centrală (la patru dintre aceştia), urmele in negativ ale unor pari. 
Deschiderea unor noi suprafeţe prin care am încercat să 
surprindem tot complexul, nu a oferit rezultatul aşteptat. in 
zonele plasate paralel atât la est cât şi la vest cu acest 
alin iament, nu am mai surprins astfel de elemente şi nici chirpici 
ars, ceea ce ridică momentan probleme asupra înţelegerii 
funcţionalităţii acestui complex. 

in Si l i  săpătura arheologică a atins un strat de pietriş rulat, 
strat aflat la adâncimea de -0,7 -0,8 m. Am putut observa cum 
înclinarea nivelului arheologic, dar şi a straturilor geologice, 
corespund înclinării actuale a batului de terasă. S-a putut 
observa, atât in profilul terasei, cât şi în secţiunea I I I ,  o înclinare 
a straturilor geologice şi a nivelului arheologic de aproximativ 35 
de grade spre SE. 

În caseta A, trasată în capătul de E al Si l i ,  la adâncimea -0,3 
m a fost descoperită o zonă cu chirpici ars, compact. Complexul 
nu a putut fi cercetat datorită epuizării fondurilor, cercetările 
urmând să fie reluate in campania viitoare. 

Tot în această campanie au fost cercetate parţial sau integral 
mai multe gropi, în care au fost descoperite ceramică 
fragmentară, fragmente de unelte litice, chirpici ars. 

Materialele arheologice şi documentaţia şantierului se află la 
MJIA Prahova. Ceramica este în curs de prelucrare în 
laboratorul de restaurare ceramică arheologică a MJIA Prahova. 

Şi în această campanie au fost realizate cercetări 
perieghetice pe valea Vărbilăului, fiind identificate noi puncte de 
interes arheologic: 
Sat Fundeni (com. Gura Vitioarei) - punct "La câmp" sau "La 
canale" 

Punctul se află plasat pe terasa primară de pe partea stângă 
a Vărbilăului, la 200 metri Nord-Vest de balastiera de pe 
Vărbilău, vis-a-vis de terasa de pe partea dreaptă a răului 
Vărbilău, pe care se află ultimele case din satul Mălăieştii de 
Jos. Punctul se află pe un bot de terasă, care la N şi S este 
mărginit de vâlcele relativ adânci. Materialul arheologic 
descoperit constă în câteva fragmente ceramice şi două aşchii 
litice. Materialul descoperit poate fi încadrat în epoca bronzului. 
Sat Mălăieştii de Jos (cam. Dumbrăveşti) - punct La Livadă sau 
La Cireşanu 

Punctul se află la 60-80 m NV de capătul livezii de pruni 
aflată pe partea stângă a DJ Ploieşti-Siănic, la capătul nordic al 
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terasei Mornel, la limita de nord a localităţi i. Materialul arheologic 
descoperit constă in fragmente ceramice h.!crate la roată sau 
mână şi o unealtă de silex. Materialul poate fi încadrat în epoca 
La Tene. 

Au fost verificate cetăţile dacice de la Slănic Piatra verde şi 
Plopeni Valea Humei, de unde a fost recuperat material 
arheologic dacic, dar şi de epoca bronzului . S-a putut constata 
distrugerea aproape in întregime a cetăţi de la Slănic de către 
exploatarea industrială de calcar la mijlocul sec. XX. 

Obiectivele campaniei 2005: continuarea cercetărilor în zona 
de N şi de E ale sitului; cercetări de teren în zona Dumbrăveşti 

Note: 
1 .  Andreescu R. R. Error! Bookmark not defined., Frânculeasa 
A.Error! Bookmark not defined., Paveleţ E.Error! Bookmark 
not defined. Mălăieştii de JosError! Bookmark not defined. , 
corn. Oumbrăveşti, în CCA 2003, p. 1 90·1 91 ; Andreescu R. 
R.Error! Bookmark not defined., Frânculeasa A.Error! 
Bookmark not defined., Paveleţ E.Error! Bookmark not 
defined., Mălăieştii de JosError! Bookmark not defined., com. 
Oumbrăveşti, în CCA, 2004, p. 1 89-1 90 

Bibliografie: 
Comşa E.Error! Bookmark not defined. ,  Georgescu V.Error! 
Bookmark not defined. ,  1 983, Aşezarea neolitică de tip Aldeni 
11 de la Mălăieştii de Sus ljud. Prahova), SCIVA 34, 4, p. 334-
349. 

Abstract 
The site, placed on the Vărbilău river high terrace, belongs 

to Gumelniţa culture, Stoicani-Aideni aspect. The research main 
objective is the highlands Aeneolithic habitation specific 
knowledge. The settlement covers a small area, being disturbed 
by modern agricultura\ works. A surface, rectangular shape 
dwelling was researched, with dimensions of approximately 6.5 x 
4 m, orientated NV-SE. lnside we discovered fragments !rom 
approximately 20 pots, flint tools, fragmentary anthropomorphic 
statuettes. 

It was also researched a range of five burnt building material 
areas, 4.80 m length, oriented NE-SW. Their function is unclear. 

Date geologice generale 
Mădălina Chiţescu (UV Târgoviste) 

Din punct de vedere geologic, regiunea unde este situat situl 
arheologic de la Mălăieştii de Jos, se află in zona externă a 
avant-fosei Carpaţilor Orientali . Şantierul arheologic este situat 
pe terasa primară din dreapta răului Vărbilău, afluent de pe 
partea dreaptă a răului Teleajen. Se evidenţiază aici depozite de 
natură deluvial-proluvială. Structura tectonică este relativ simplă 
fiind asimilată unei depresiuni asimetrice, umplută cu depozite 
necutate. 

Stratigrafia regiunii este dominată de formaţiunile neogene. 
Stratigrafic de remarcă formaţiunile Pleistocenului superior, 
urmate în continuitate de sedimentare de cele ale Holocenului 
inferior şi superior. Acestea se constituie din pietrişuri, nisipuri, 
depozite leossoide şi depozite argiloase, care sunt raportate 
intervalului Pleistocen superior - Holocen inferior (limita dintre 
aceste două vârste fiind dificil de trasat), nisipuri fine, argiloase, 
pietrişuri, nisipuri grosiere şi mărunte atribuite Holocenului 
superior. 

Aflorimentul din malul drept al răului Vărbilău, din imediata 
apropiere a sitului, prezintă o dispoziţie a formaţiunilor sub forma 
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unor benzi paralele de intercalaţii de nisipuri argiloase şi argile 
de culoare cenuşiu deschis, gălbuie şi pe alocuri verzuie cu 
pietrişuri. Se poate remarca o anumită secvenţialitate a benzilor 
de pietrişuri cu stratificaţie torenţială. Vârsta acestor depozite 
este holocenă. Granulometria pietrişurilor este variabilă (de la 
câţiva centimetri la zeci de centimetri), iar gradul de rulare al 
acestora se încadrează într-un interval larg. Compoziţia 
petrografică a acestor pietrişurilor - calcare, marnocalcare, răzleţ 
tufuri şi elemente cristaline, poate fi atribuită, ca geneză, flişului 
cretacic inferior. S-a putut observa, atât în profilul terasei, cât şi 
în secţiunea I I I ,  o înclinare a stratelor aproximativ 35 de grade 
spre SE, ca rezultat al unor procese geomorfologice recente - o 
lărgire a albiei râului care alături de acţiuni de şiroire de pe 
versantul de V al dealului , a indus o alunecare de teren datorită 
plasticităţii unor secvenţe stratigrafice (depozite argiloase şi 
nisipoase argiloase) a formaţiunilor. Conform observaţiilor 
arheologice, această alunecare de teren este posterioară locuirii 
terasei de comunitatea eneolitică. 

1 48. Măriuţa, corn. Belciugatele, jud. Călăraşi 
Punct: La Movilă 
Cod sit: 101092.01 
Colectiv: Valentin Parnic - responsabil (MDJ Călăraşi), 
Andreea Păun, Ana Il ie (CNMCD Târgovişte), Mădălina 
Ungureanu (MA Mangalia), studenţi UO Constanţa. 

Aşezarea de la Măriuţa, punctul La Movilă, este situată pe 
malul drept al Mostiştei, la 200 m NE de sat şi face parte din 
terasa pe care cursul Mostiştei o înconjoară, datorită faptului că 
în curgerea sa de la N spre S, în dreptul satului, face o buclă, 
întorcându-se spre N cu 1 80°. În acest fel, aşezarea 
gumelniţeană este înconjurată de apă, pe latura vestică şi pe 
cea estică. Înăltimea sa, calculată de la nivelul luncii nu 
depăşeşte 12 m, dar nu aceasta este grosimea nivelului 
arheologic1 . 

Cercetările în aşezarea de tip tell, au debutat în anul 1 984 
sub conducerea lui Mihai Şimon, ca urmare a excavaţiilor care 
au avut loc pentru amenajarea Mostiştei pentru irigaţii. În 1 991 
ele au fost sistate pentru a f i  reluate de către un colectiv a l  MDJ 
Călăraşi, în anul 20002. 

În cursul săpăturilor de după anul 2000, au fost cercetate 
două locuinţe de suprafaţă neincendiate SL 1 şi SL 2, una din 
ele (SL 2) având două camere, în fiecare cameră fiind 
descoperită câte o vatră. În cea de-a doua cameră a locuinţei SL 
2 a funcţionat un mic atelier de prelucrare a uneltelor din os şi 
corn, fapt dovedit printre altele de marea cantitate de unelte atât 
finite, dar şi in curs de finisare descoperite aici. 

A fost identificat punctul "Movila Mică", contemporan cu 
aşezarea din punctul "La Movilă", aflat la mai puţin de 1 00 m S 
de cea din urmă. 

Obiectivele campaniei de cercetări din anul 2004, au fost: 
- definitivarea cercetării locuinţelor neincendiate SL 1 şi SL 2. 
- cercetarea zonei menajere din imediata apropiere a SL 2. 
- verificarea unei eventuale relaţii de anterioritate - posterioritate 
intre zona menajeră şi locuinţa SL 2. 
- cercetarea ultimului nivel de locuire gumelniţean 
- verificarea relatiei dintre aşezarea gumelniţeană şi zona 
invecinată 

În campania din anul 2004 au continuat cercetările cu 
caracter pluridisciplinar în cadrul proiectului "Comunităţile 
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eneolitice de pe Valea Mostiştei, cu privire specială asupra 
aşezării de la Măriuţa - La Movilă". 

În cursul campaniei au fost continuate cercetările in 
locuinţele neincendiate SL 1 şi SL 23 şi au fost cercetate alte 
două locuinţe abandonate SL 3 şi SL 4. 

Astfel, au fost demontate resturile de podele din locuinţele 
SL 1 şi SL2. După demontare am observat că podelele au fost 
construite direct pe resturile de pereţi neincendiaţi de la alte 
două locuinţe (SL 3 şi SL 4). Partea superioară a acestor 
distrijQeri a fost doar uşor nivelată pentru aplatizarea spaţiului 
unde urmau să fie construite SL 1 şi SL 2. 

Locuinţa neinecendiată SL3 a fost identificată in sectoarele 
1 şi 3, orientată NV-SE, pe o suprafaţă de cea. 20 m2, 
suprapusă pa�ial de SL 1 .  După demontarea pereţilor prăbuşiţi 
a putut fi observată podeaua (US 1 003) confectionată din lut 
bătătorit, care se prezenta sub forma unui sediment gălbui 
argilos, cu pigmenţi de calcar. Aceasta nu a fost identificată pe 
întreaga suprafată a locuinţei, în foarte multe locuri fiind afectată 
de intervenţiile crotovinelor şi de o groapă de epoca bronzului . 

Nu a fost identificată vatra, dar este sigur că locuinţa 
dispunea de o structură de combustie datorită faptului că intre 
resturile de pereţi au fost descoperite mai multe plăcuţe care 
provin de la o asemenea amenajare. 

Pe intreaga suprafaţă cercetată au fost descoperite foarte 
multe fragmente ceramice, care provin în general da la vase de 
capacitate medie, dar foarte puţine piese intregi. 

Locuinţa neincendiată SL 4, a fost identificată în sectorul 1 ,  
pe o suprafaţă de aproximativ 2 m2, restul suprafeţei locuinţei 
fiind prins în martorul care desparte S A de S B. 

Suprafaţa mică cercetată nu ne-a permis să facem 
observaţii complete asupra sistemului de construcţie şi 
funcţionalităţii locuinţei. Totuşi, pe această suprafaţă au fost 
descoperite patru vase de mici dimensiuni din categoria 
ceramicii fine. 

După demontarea locuinţei SL 2 au fost descoperite resturile 
unei amenajări exterioare, de genul unei laviţe suspendate, 
probabil în legătură cu SL 3. 

Au continuat cercetările şi in zona menajeră din imediata 
apropiere a locuinţelor SL 1 şi SL 2. În urma acestora au fost 
obţinute informaţii concludente pentru analiza unui complex de 
acest gen, putând fi observate anumite elemente de 
sezonalitate. 

În campania de cercetări din anul 2004 au fost descoperite 
următoarele categorii de piese: 1 74 piese silex, 37 piese os, 1 7  
piese corn, 1 9  statuete şi fragmente de  statuete antropomorfe 
din lut, 7 fragmente de statuete zoomorfe din lut, 3 figurine 
antropomorfe din os, 8 vase intregi de dimensiuni medii. 

Cercetările de la Măriuţa se desfăşoară pe o suprafaţă de 
260 m2, amplasată in partea sud-estică a aşezării, împă�ită în 
sectoare de 6 x 6 m, peste care se suprapune un caroiaj de 2 x 
2 m, pentru o mai bună evidenţă stratigrafică. 

Tehnica de cercetare utilizată este asemănătoare cu cea de 
la Hârşova-tell, jud Constanţa şi Borduşani Popină, jud. lalomiţa. 
metodă şi tehnică de săpătură pluridisciplinară. 

Obiectivele cercetărilor viitoare: 
- cercetarea întregului nivel superior al aşezării gumelniţene 
- cercetarea terasei de vis-a-vis de tell-ul eneolitic 
- cercetarea necropolei gumelniţene 

Note: 
1 .  Valentin Parnic, Dumitru Chiriac, Aşezarea eneo!itică de la 
Măriuţa. Consideraţii preliminare asupra habitatului, Cultură şi 
Civilizaţie la Dunărea de Jos 1 6- 17, 2001 , p. 1 99. 
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2. Colectiv format din Valentin Parnic, Eugen Pave\eţ, Dumitru 
Chiriac 
3. Valentin Parnic, Andreea Păun, Despre un atelier de 
prelucrare a osului şi cornului, la\omiţa 4, sub tipar. 

Sector Terasă 
Cătătin Lazăr 

În campania 2004 a fost deschis un nou sector pe terasa de 
vis-a-vis de tel/, în vederea identificării necropolei aparţinând 
aşezării gumelniţene. 

Terasa se află la cea. 100 m NE de tel/, reprezentând terasa 
înaltă a Mostiştei. 

Pentru realizarea obiectivului propus s-a realizat un caroiaj 
de 20 x 20 m pe terasa respectivă. Punctul de reper pentru 
realizarea caroiajului a fost reprezentat de borna topografică 
situată pe partea dinspre sat a terasei. A fost caroiată o 
suprafaţă de 1 00 x 1 00 m, carouri le fiind denumite A 1 ,  A2, A3, 
A4, B1 , B2, B3, B4, C1 , C2, C3, C4, D 1 , D2, D3, D4, E1 , E2, E3, 
E4. 

Metoda de cercetare a constat în realizarea unor sondaje de 
3 x 1 m, plasate la distanţe de 1 O - 1 5  m unul de altul, în 
vederea verificării unei suprafeţe cât mai mare din terasă. 
Măsurătorile altimetrice s-au realizat de la punctul O reprezentat 
de borna topografică menţionată. În această campanie au fost 
realizate 1 1  sondaje: S . 1  orientat NV-SE, amplasat în carou\ A3; 
S.2 orientat NE-SV, pe latura nordică a caroului A3; S.3 orientat 
NE-SV, amplasat în carou\ B3; S.4 în carou\ C3, orientat NE-SV; 
S.5 orientat NV-SE, amplasat în acelaşi carou; S.6 plasat în 
carou\ D2, orientat NE-SV; S.7 orientat NV-SE, amplasat în 
carou\ C3; S.8 în carou\ B2, orientat NE-SV; S.9 în carou\ E3, 
orientat NV-SE; S.1 O orientat NE-S V, amplasat în carou\ E4; 
S.1 1 în carou\ C3, orientat NE-SV. 

În sondajul S.4, în profilul NV, la -0,94 m a fost identificat 
primul mormânt, notat M . 1 . Pentru cercetarea acestuia a fost 
realizată o casetă de 1 x 2 m. Mormântul conţinea un schelet în 
pozitie chircită lateral dreapta. 

În sondajul S.5, în profilul NE, la -1 .59 m a fost descoperit 
un alt mormânt, notat M.2. Pentru cercetarea mormântului a fost 
realizată o casetă de 1 x 1 m. Mormântul conţinea un schelet în 
poziţie întinsă dorsal . 

Ambele schelete au fost predate spre analiză CCA 
Bucureşti. 

149. Mehadia, corn. Mehadia, jud. Caraş Severin 
Punct: Cetate 
Cod sit: 53283.01 
Colectiv: Doina Benea, lu l ian Lalescu, Simona Vlascici, 
Mariana Crînguş, Atalia Ştefănescu, Ştefan Agotici Gabriel 
Socol , Voica Doru (UV Timişoara) 

Castrul roman 
Cercetările arheologice, care se desfăşoară pe laturile 

particulare ale unor locuitori din satul Bolvaşniţa, au vizat două 
obiective: zona centrală a fortificaţiei şi poarta de E a acesteia. 

Secţiunea S\/2004 ( 13  x 1 ,5 m), amplasată aproximativ în 
zona centrală a castrului (pe lotul Terfeloagă Mihai) a vizat 
identificarea unor edificii, mai precis a principiei. Săpăturile 
efectuate au evidentiat existenta unui strat dens de piatră masivă 
de râu şi nisip aluvionar, care a ajuns până în această zonă (vezi 
cercetările din anii 2001 -2003). Peste stratul de aluviune a fost 
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întins un strat de lut bătut (gros de 0,2-0,25 m), peste care s-a 
întins un strat de cocciopesto (mortar cu bucăţele de cărămidă) 
gros de 0, 1 4  m, care formează podeaua unei încăperi c� 1 ,75 x 
1 75 m având o fundatie din piatră, dar suprastructura dm lemn. 
s'pre E de această amenajare apare amprenta unui drum din 
pietriş aşezat pe stratul de aluviune. Amenajarea aparţine 
secolului IV şi lipseşte materialul arheologic. 
Poarta de E a castrului. Pentru dezvelirea acestui obiectiv a fost 
trasată o secţiune Sl \/2004 ( 1  0,5 x 1 ,5 m) pe direcţia E-V cu o 
casetă adiacentă deschisă imediat spre N C 1  (6 x 4,5 m) pentru 
dezvelirea întregii porţi. La 5,6 m spre N a fost trasată o a doua 
secţiune Sll \/2004 ( 10 x 1 ,5 m). 

Terenul pe care se desfăşoară cercetările este în cea mai 
mare parte răvăşit pe de o parte de cercetările anterioare 
efectuate de către M. Macrea ( 1 942-1 948), când poarta a fost 
dezvelită în întregime. Dar, după aceasta, întregul areal a fost 
umplut cu reziduri moderne. Până la -0,8 m se menţine acest 
nivel de umplere modernă, care în zona centrală atinge chiar -
1 ,4 m. 

Rezultatele obţinute sunt următoarele: prin cercetările 
efectuate a fost atinsă chiar zona centrală a porţii de la care se 
păstrează în poziţie in situ două din blocurile pragului ( -1 ,4 m), 
realizate din blocuri masive de calcar (90 x 62 cm, 77 x 62 cm) 
cu un cani înspre interior care asigura fixarea porţii . Pe primul 
bloc lipit de latura de N a turnului se păstrează lăcaşul de fixare 
al uşorului porţii. El era protejat de un al doilea bloc de piatră ce
l suprapunea. Un al treilea bloc din pragul porţii a fost descoperit 
la 0,5 m spre N într-o groapă antică, răsturnat. Zidul turnului de 
N al porţii este avansat faţă de linia pragului cu cea. 0,5 m. 
Turnul nu a putut fi dezvelit în întregime datorită unui drum de 
acces modern şi a unei plantaţii de pomi. Latura sa interioară a 
fost surprinsă pe o lungime de 3 m, construită din piatră de 
carieră de calcar şi de râu legată cu mortar; grosimea zidului în 
această porţiune este de 1 , 1  m. Pe partea interioară (înspre 
culoarul de acces al porţii), zidul turnului a fost dublat de un zid 
de cărămidă (din 5 rânduri de cărămidă obişnuită legată cu 
mortar înalt de 0,5 m). Blocurile pragului sunt aşezate pe un 
strat de lut bătut (aflat la o adâncime de - 1 ,7 m); pragul porţii se 
află la -1 ,4 m de la nivelul actual al terenului. 

Prin dezvelirea parţială a culoarului porţii (respectiv a 
jumătăţii sale nordice) se poate aprecia deschiderea porţilor de 
cea. 3,6 m. 

În spatele pragului porţii au fost descoperite mai multe 
elemente de arhitectură (un fragment de coloană şi alte câteva 
blocuri fragmentare de calcar peste care a fost întins un strat 
compact de pietriş. Această amenajare reprezintă o ridicare a 
nivelului de călcare în interiorul castrului, care a avut loc cândva 
în secolul al I I I-lea. Materialul arheologic descoperit este 
reprezentat de un vârf de suliţă din fier, un vârf de săgeată 
piramidal, fragmente de sticlă şi un fragment de cărămidă cu 
ştampila cohortei III Delmatarum. Nivelul de călcare al acestui 
nivel roman este la 1 ,4 m. Întreaga suprafaţă a porţii a fost 
acoperită de un strat de pietriş sugerat doar în anumite porţiuni 
cu o grosime de 0,3-0,35 m. 

Turnul de S a l  porţii a fost complet distrus de amenajarea 
ulterioară. 

În epoca romană târzie peste structura turnurilor a fost 
aplicat un strat dens de mortar amestecat cu bucăţele de 
cărămidă peste care s-a construit un zid compact din piatră de 
andezit roşie care au condus la ridicarea peste cele două turnuri 
a zidurilor unui singur turn care le îngloba cu o poartă de acces 
de 3,5-3,8 m. 
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Turnul ar avea următoarele dimensiuni: 6 x 5,8 (6) m.  Pozitia 
turnului este uşor deformată faţă de epoca anterioară. Niveiul 
roman târziu, in afara construcţiei turnului, nu se mai păstrează. 
El a fost cu totul dislocat in urma cercetărilor arheologice 
întreprinse de M. Macrea. Urmele acestei amenajări târzii se 
păstrează până la -0,55 m de la nivelul actual. Coltul de SV al 
turnului po�ii a fost executat din 3 rânduri de cărămidă (28 x 40 
cm) legate cu mortar. Asemenea amenajări romane târzii de a 
asigura accesul in fortificaţie printr-o poartă plasată sub turn 
reprezintă o caracteristică a arhitecturii romane târzii frecvent 
intâlnită in zona Po�ilor de Fier. Materialul arheologic constă mai 
ales din ceramică romană târzie de culoare cenuşie şi roşie
gălbuie lucrată la roată. 

Sl l l/2004 a fost trasată pentru a studia sistemul defensiv de 
pe latura de E a castrului. Amenajarea la baza valului pentru 
ridicarea incintei din piatră a constat dintr-un rând de piatră de 
râu (acesta se afla la adâncimea de -2,25 m de la nivelul actual 
al solului. Fundaţia din piatră de râu din 4 rânduri fără mortar 
avea o înălţime de 0,65 m. 

Cu 0,25 m avansată faţă de l inia fundaţiei se păstrează in 
profilul ma/ului de N al secţiunii groapa de scoatere a zidului de 
incintă (intre -0,75 -1 ,5 m de la nivelul solului actual). Pentru 
prima fază a fortificaţiei a fos identificată şi lentila de construcţie 
(aflată la -1 ,5 -1 ,6 m). După această etapă de existenţă a 
castrului un strat gros de 0,5 m de umplere a şanţului de apărare 
sugerează o distrugere a incintei neprecizată in timp. 

Următoarea etapă de locuire şi ultima reprezintă o refacere a 
zidului de incintă cu blocuri de andezit şi fragmente de blocuri 
reutilizate (intre care şi un fragment de ceas solar). Zidul in noua 
sa structură este retras cu cea. 0,3 m faţă de linia fundaţiei, 
nemaiutilizând-o decât partial ca bază a incintei. Această 
refacere apare între -0,35 -1 ,5 m de la nivelul actual al solului. in 
şanţul de apărare al castrului nivelul de distrugere a acestei 
etape reprezintă ultimul din antichitate, cu o grosime cuprinsă 
între 0,2-0,5 m. După aceasta urmează o umplere modernă a 
şanţului de apărare. 

Pe latura de E a castrului a fost identificat un singur şanţ de 
apărare (care nu a putut fi dezvelit în întregime înspre est 
datorită traiectului unor instalaţi i de înaltă tensiune. Ca atare, 
şanţul apare la cea. 2,25 m de zidul de incintă şi are adâncimea 
de -2,5 m faţă de nivelul actual al solului. Un prim nivel de 
umplere a şanţului (gros de 0,5 m) constă din nisip fin şi 
pigmentaţie de lemn ars, ceea ce în structura incintei nu a mai 
putut fi suprins. Astfel , umplutura şanţului sugerează trei etape 
de refacere a incintei de E. 

Vicusul militar. Sectorul de N 
Pe o terasă înaltă inspre Plugova, la cea 300 m de colţul de 

NE al castrului, s-a observat în ruptura malului urme de locuire 
antică. Nivelul de locuire apare la -0,97 m de la nivelul actual al 
solului, într-un pământ de culoare castanie deschisă. 

in profilul malului s-a conturat o locuinţă (lungă de 8 m), cu 
pereţii probabil din lemn şi o podea de lut bătut. Limitele locuinţei 
sunt delimitate de piatră de râu dispusă la cele 2 colţuri. 
Podeaua primului nivel de locuire este aşezată pe un strat de lut 
amestecat cu pietriş, suprapus de un strat de lut bătut (gros de 
0,45 m). După incendierea locuinţei, aceasta a fost refăcută pe 
acelaşi amplasament din lemn şi chirpic. Locuinţa a fost 
dezvelită in lăţime pe cea 1 m. Inventarul descoperit constă prin 
excelenţă din farfurii plate intregibile, databile in sec. I I I-IV şi 
câteva fragmente de căni, cuie, sticlă topită. Se propune 
dezvelirea intregului edificiu. 
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Descoperirile de la Mehadia din anul 2004 au adus precizări 
importante sub aspectul etapelor de refacere a incintei de E a 
castrului. Semnificative în acest sens sunt refacerile din sec. IV, 
îndeosebi pentru reorganizarea intregului spaţiu al po�ii. 
Planşa 27. 

Abstract: 
The archaeological investigations at Praetorium-Mehadia in 

2004 have brought very important information about the stages 
of restoration on the Eastern side of the camp. Very important 
are the 41h century restorations, especially for the reorganisation 
of the entire gate area. 

150. Micloşoara, oraş Baraolt, jud. Covasna 
Punct: Castelul Kalnoki 
Cod sit: 63492.03 
Colectiv: Angel lstrate (SC Damasus SRL Braşov) 

in perioada 20-31 martie 2004 au tot reluate cercetările 
arheologice la Castelul Kalnoki din Micloşoara, oraş Baraolt, jud. 
Covasna. Planul de săpătură a fost stabilit împreună cu 
proiectantul general, urmărindu-se în acelaşi timp clarificarea 
unor aspecte legate de evoluţia clădirii şi rezolvarea unor 
întrebări legate de statica clădirii şi de structura geologică a 
terenului de fundare. 

Materialele rezultate in urma cercetărilor au fost predate 
MNS Sfântu Gheorghe. 

in campania anului 2004 au fost realizate următoarele 
secţiuni: 
S 24 începută in campania 2002 pe latura de V a castelului a 
fost prelungită spre lac, astfel încât s-a ajuns la o lungime totală 
de 1 7  m, cu lăţimea de 1 ,5 m. 
S 25 cu dimensiunile 2 x 1 ,5 m, a fost trasată in interiorul 
gârliciului actual, pentru cercetarea intrării vechi şi stabilirea unor 
detalii tehnice legate de zona respectivă. 
S 26 cu dimensiunile 1 ,7 x 1 ,5 m, a fost trasată pe latura de E a 
intrării în pivniţă, în exteriorul acesteia, cu scopul de a clarifica 
structura intrării vechi .  
S 27 cu dimensiunile 2 x 1 ,7 m, a fost trasată în exteriorul scării 
de acces la parter, pe latura de S a acesteia, pentru clarificarea 
structurilor legate de o eventuală intrare mai veche. 
S 28 cu dimensiunile 1 ,  7 x 1 ,5 m, a fost trasată în interiorul 
pivniţei, in colţul de SE al acesteia, cu scopul de a verifica 
traseul zidului estic al casei vechi, descoperită în campania 
anului 2003. 
S 29 cu dimensiunile 1 ,5 x 1 ,5 m, a fost trasată in exteriorul 
clădirii, pe latura de S a acesteia, aproximativ în prelungirea S 
28, cu scopul de a verifica lungimea construcţiei din etapa 
anterioară. 
S 30 cu dimensiunile 3 x 1 m, a fost trasată pe latura de V a 
bastionului de NV, pentru cercetarea fundaţiilor acestui corp de 
clădire. 
S 31 cu dimensiunile 2 x 1 m, a fost trasată de asemenea pe 
latura de V a bastionului de NV, pentru cercetarea colţului nordic 
al acestei laturi şi investigarea generală a zonei. 
Latura de V, zona lacului (s 24). 

S-au identificat două ziduri, care sprijineau terasele, ce 
coborau spre parc, aflate, faţă de peretele actual al castelului, la 
7,53 m (zidul 1), respectiv 1 1 ,8 m (zidul 1 1 ) .  Zidurile par să fi fost 
construite concomitent cu castelul, în secolul al XVII-lea, iar 
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ruinarea lor şi acoperirea treptată cu pământ s-au definitivat în 
secolul XX. 
Săpături le de pe latura de V, zona bastionului de NV (s 30-31 ) . 

A fost cercetată latura de V a bastionului . S-a constatat că 
ambele colturi ale acesteia au fost, la un moment dat, sprijinite 
prin contraforturi masive. S-au înregistrat caracteristicile tehnice 
ale structurilor zidite identificate. 
Săpăturile de pe latura de E. zona intrării actuale. 

În interiorul intrării actuale în pivniţă, pe partea sudică a 
acesteia, a fost descoperită o ruină, pe care o presupunem ca 
aparţinând unei intrări mai vechi (S 25). Din păcate modul de 
rezolvare al acesteia din urmă nu s-a putut verifica prin 
extinderea investigaţiilor inspre N, in dreapta intrării .  

În exteriorul scării de acces la parter, pe latura de S a 
acesteia, au fost completate informaţiile în legătură cu o scară 
mai veche, identificată in campania din anul 2003. 
Săpăturile din coltul de SE al clădirii actuale (S 28-29) . 

S-a stabilit că zidul vechi identificat in campania din anul 
2003, care traversează pe axa N-S clădirea actuală, nu se 
continuă in exteriorul acesteia din urmă. Latura de S a casei 
vechi trebuie să fi fost aşadar suprapusă complet de latura 
sudică a casei actuale. 

Materialele descoperite in săpătură sunt destul de sărace, 
cele mai multe dintre acestea concentrându-se pe latura de V, 
inspre lac. Cantitativ domină fragmentele de cahle plăci decorate 
cu motive tapet, folosite în general pentru construirea sobelor în 
secolul al XVII-lea, deseori aflate însă in uz şi in prima parte a 
veacului următor. Alături de acestea sunt de enumerat piese 
decorate cu motive geometrice (o imitaţie populară la roza 
vânturilor încadrată de butoni stelaţi în relief proeminent) şi 
vegetale, cu aversul simplu sau smălţui! verde. În mod 
excepţional au apărut şi câteva fragmente, care aparţin 
repertoriului veacului al XVI-lea, vopsite cu roşu şi decorate cu 
motive geometrice, care imită compoziţii de tip gotic. 

Ceramica de uz comun este slab reprezentată, prin 
fragmente din corpul unor vase de dimensiuni medii şi mari, 
având cel mai adesea interiorul acoperit cu smalţ incolor şi 
exteriorul decorat cu smalţ, angobă şi/sau vopsea. Dacă 
teracotele aparţin in special secolului al XVI I-lea, este de 
remarcat faptul că vasele sunt totdeauna mai târzii , specifice mai 
ales secolului al XVIII-lea. 

În fundaţiile cercetate a fost identificată o piatră sculptată în 
formă de leu, probabil un picior-suport de la o sobă. 

151 .  Miercurea Sibiului , jud. Sibiu 
Punct: Petriş, Luncă 
Codul sit: 144937.06, 144937.07 
Colectiv: Sabin Adrian Luca - responsabil , Cosmin Suciu 
(ULB Sibiu - IPTCE), Adrian Georgescu (MNB Sibiu), 
Dragoş Diaconescu (MCC Hunedoara) 

Situ\ arheologic se află la 50 m N de DN 1 şi la aproximativ 
3,5 km de centrul localităţii , spre V, in Depresiunea Secaşelor, la 
aproximativ 250 m spre N de râul Secaş. 

Prima cercetare a sitului o aflăm in anu\ 1 997. De atunci s-au 
cercetat mai multe secţiuni şi suprafaţa 1. Toate acestea sunt 
amplasate în zona de E a sitului. 

Neoliticul transilvănean este puţin şi fragmentar cunoscut. În 
ultimii ani am căutat să ne apropiem de realităţile acestuia prin 
cercetarea unor mari staţiuni neolitice şi eneolitice prin săpături 
arheologice (Orăştie-Dealul Pemilor, punct X2; Orăştie-Dealul 
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Pemilor, punct Xe; Turdaş-Luncă; Hunedoara-Grădina 
Castelului; Miercurea Sibiului-Petriş; Miercurea Sibiului-Luncă 
(Pustia)) sau pe teren şi in depozitele muzeelor transilvănene. 
Am realizat monografii pentru siturile cercetate prin săpături 
sistematice şi studii şi articole de sinteză pentru aşezările 
reprezentate prin cercetări perieghetice sau sistematice de mai 
mică anvergură, mai vechi sau mai noi. 

Pe raza oraşului Miercurea Sibiului se află mai multe aşezări 
preistorice. Acestea se situează, la nivelul cunoştinţelor noastre, 
în patru punte din hotar. 

Cel mai bine cercetat punct prin cercetări arheologice 
sistematice este Miercurea Sibiului-Petriş. Acesta se află in 
partea de V a localităţii . În sit cunoaştem realităţile stratigrafice 
pe mai bine de 1 000 m2. Succesiunea stratigrafică nu este atât 
de spectaculoasă pe verticală, cât pe orizontală. 

Nivelul 1 , şi cel mai vechi, aparţine culturii Starcevo-Criş 
(locuinţe adâncite şi gropi: fazele 18; IC; IC/IIA şi 1 1 18) . 

Nivelul 1 1 aparţine culturii Vinca (subnivelul cel mai vechi, 
locuinţe adâncite, sfârşitul fazei A a culturii; subnivelul mai nou, 
locuinţe de suprafaţă, începutul fazei 8 a culturii). 

Nivelul I I I  se încadrează culturii Petreşti (locuinţe de 
suprafaţă, faza A8). 

Nivelul IV este reprezentat de gropi izolate, nelegate între 
ele ca sistem de locuire, deocamdată, aparţinând civilizaţiei 
dacice (sec. 1 1- 1 a.Chr.). 

Nivelul V este un orizont de ingropări de îngropări gepidice 
de sec. V p. Chr. 

Pe întinsul sitului se mai descoperă materiale arheologice 
aparţinând bronzului timpuriu şi celui mijlociu/târziu. 
Alte situri arheologice descoperite de noi: 

La V de acest sit s-a descoperit un sit aparţinând purtătorilor 
culturii Coţofeni, faza a treia. Acesta a fost cercetat sistematic 
doar pentru cunoaşterea realităţilor cronologice şi culturale, ce 
ţin de situ\ roman de aici. 

La 800 m N de ultimul punct se află o aşezare Wietenberg. 
Cel de al doilea sit cercetat se află la Miercurea Sibiului

Luncă (Pustia). Aşezarea se află in partea de E a localităţi i . 
Cercetările de aici au fost demarate cu ocazia îngropării unei 
conducte de gaz metan. Cu această ocazie s-au excavat cea. 
250 m2 din întinsul sitului. În acelaşi an am mai cercetat alţi 20 
m2 prin săpătură arheologică. 

Succesiunea stratigrafică de aici cuprinde următoarele 
secvenţe: 
Nivelul 1 şi cel mai vechi aparţine culturii Starcevo-Criş (locuinţe 
adâncite, faza 1 18-I I IA). 
Nivelul 11 se dezvoltă în timpul culturii Petreşti, faza A8 de 
început (locuinţe de suprafaţă) . 
Nivelul I I I  aparţine purtătorilor culturii Coţofeni (colibe, faza 1 1 ) .  

La aproximativ 50 m S de acest s i t se află un altul 
aparţinând culturii Vinca, faza k. Aşezarea nu a fost cercetată 
sistematic. 

În zona gării Miercurea Sibiului s-a descoperit o aşezare 
turdăşeană, dar şi cu materiale arheologice din epoca timpurie a 
bronzului şi din perioada sec. I I I-IV p. Chr. Materialele 
arheologice care o semnalează se află în muzeul din Sebeş, jud. 
Alba şi la UL8 Sibiu 

Scurta înşiruire a aşezărilor şi nivelurilor de locuire neolitice 
şi eneolitice din arealul oraşului Miercurea Sibiului arată densa 
locuire în epocă. 

Până în acest moment noi am reuşit să facem studii de 
arhitectură, tipologie şi analize calitative şi cantitative pe 
ceramică, analize de sol pentru detectarea surselor de lut pentru 
fabricarea ceramicii, studii privind realizarea şi funcţionalitatea 
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uneltelor de os, analize spectrale pe obsidiană, analize arheo
zoologice şi analize radio-carbon. Colectivul nostru de cercetare 
caută ca prin colaborarea cu cercetători din ţară şi străinătate să 
aprofundeze cât mai bine şi corect realităţile economice şi 
sociale ale comunităţilor preistorice din acest areal de cercetare. 

Obiectivele anul 2004 sunt: cercetarea a 240 m2 din 
suprafaţa Sll, începută în acest an; clarificarea poziţiei 
stratigrafice şi a sistemului de construcţie a locuinţelor de 
suprafaţă din nivelul vincian timpuriu şi încadrarea cronologică şi 
culturală mai bună a acestora. S-au cercetat total sau parţial 4 
locuinţe de suprafaţă, cu podina din piatră de râu, databile în 
Vinca AJ-4 - 81 . S-au conturat câteva complexe adâncite (Vinca 
A3-4 şi Starcevo-Criş 18-IIA, 1 1 18) ,  care vor fi cercetate în anul 
2005. 

S-a constatat că aceste locuinţe de suprafaţă au vetre 
exterioare, la fel ca şi grânarele. De asemenea, s-a constat că în 
jurul lor există vase de provizii şi altele folosite la gătit sau la 
păstrarea lichidelor. Locuintele au dimensiuni destul de mari 5-6 
x 7-8 m. În interiorul acestora s-au descoperit vase ceramice, 
unelte din piatră şlefuită sau cioplită (o mare cantitate de unelte 
cioplite din obsidiană), resturi osteologice şi o cantitate destul de 
mare de bolovani de râu de dimensiuni medii, care erau folosiţi, 
după toate aparenţele, pentru a întări podina acestora. 

Patrimoniul arheologic descoperit se aftă depus, în cea mai 
mare parte la MN8 Sibiu. Materialele arheologice, care se 
desenează şi prelucrează foto se aftă depuse la IPTCE. 

Toate materialele ceramice au fost prelucrate prin statistică 
matematică într-un sistem propus de noi în grantul 
ArheoTechSib depus la CNCSIS. Probele de sol sunt în curs de 
prelucrare la University College London (proiect IPTCE Sabin 
Adrian Luca, Cosmin Suciu), Institute of Archaeology (proiect 
Michela Spataro), probele C14 se aftă pentru prelucrare şi 
interpretare la Groningen (proiect Paolo 8iagi), iar probele de 
obsidiană se aftă la Veneţia (proiect Paolo 8iagi). 

Cercetările anului 2005 vor avea drept scop lămurirea 
caracterului locuirii vinciene timpurii în complexe adâncite, 
precum şi a celor Starcevo-Criş 18-I IA şi 1 1 18 de aceeaşi factură. 

Datorită caracterului locuirii din acest punct nu avem 
propuneri concrete pentru conservarea in situ a obiectivelor 
arheologice descoperite. Vasele ceramice şi celelalte artefacte 
urmează cursul firesc pentru conservare şi restaurare in 
laboratoarele MNB Sibiu. 
Planşa 27. 
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Resume: 
Les recherches archeologiques systematiques de Miercurea 

Sibiului ont commence dans l'annee 1 997. Des lors on a 
recherche par fouilles archeologiques le point Petriş mais on a 
fait aussi plusieurs des reconnaissances de terrain et 
identifications de sites arcMologiques. 
Les principaux points aux decouvertes archeologiques 
prehistoriques de rareale de la viile sant: 

Petriş: les principaux reperes stratigraphiques de ce point 
sont: 
- le 1er niveau (le plus ancien) appartienne a la culture Starcevo
Criş et presante trois sous niveaux d'habitation en logements 
enfonces (la = SC 18; lb = SC IC; le = SC 1 1 18) ; 
- le 1 1e n iveau appartienne a la culture Vinca, la haute phase el a 
deux niveaux d'habitation; l'ancien en logements enfonces 
(Vin ca A3wl = lla) et le plus recent, en logements de surface au 
pavage de pierre (Vinca B1 aux elements lineaires = l lb) .  
- le 1 1 1e niveau appartienne a la culture Petreşti, la phase AB; 
logements de surface; 
- le IVe niveau surgit sporadiquement et appartienne aux ne-Jer 
siecles a.Chr. 
- le ve niveau est represente par une necropole Gepide du ve 
siecle. 

Les recherches archeologiques systematiques dans ce point 
ont commence en 1 997. On a execute 5 sections, totalisant 
approximativement 250 m2 el 2 surfaces, SI de 400 m2 et Sll de 
240 m2• 
Autre sites: 

Le site archeologique de la culture Wietenberg de l'âge du 
bronze. 

Le site archeologique de la cultura Coţofeni. 
Pustia, Luncă: les principaux reperes stratigraphiques de ce 

point sant: 
- le 1er n iveau (le plus ancien) appartienne a la culture Starcevo
Criş. Les logements du ce niveau sant enfonces; 
- le 11e niveau appartienne a la culture Petreşti (phase AB). 11 
s'agit des logements de surface; 
- le I l ie niveau appartienne a eneolithique final, a la culture 
Coţofeni ( l le phase). 

Dans l'annee 2003 on a recherche une surface de 20 m2, 
mais aussi le profil dune tranchee dune conduita de gaz 
methane, qui a completement periere !'habitat sur la direction E-
0. 

Au sud de Pustia, Luncă on a decouvert un habitat 
appartenant a la culture Vinca, la phase A2-3. 

Au nord de la gare de la localite on a decouvert un vaste 
habitat de la cultura Turdaş. 

1 52. Mitoc, corn. Mitoc, jud. Botoşani 
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Punct: Valea Izvorului 
Cod sit: 38385.01 
Colectiv: Vasile Chirica - responsabil ( IA laşi), Alain 
Tuffreau (Universitatea de Ştiinţe si Tehnologie - Lille), 
Paul Haesaerts ( Institutul Regal de Ştiinţele Naturii din 
Bruxelles), Sanda Bălescu (Laboratorul de Preistorie si 
Cuaternar-Lille) , Adrian Doboş, Gabi Popescu (IAB), 
Mădălin Văleanu (CMNM laşi) 

Săpăturile sistematice de la Mitoc-Valea Izvorului s-au 
desfăşurat în a doua jumătate a lunii mai şi la începutul lunii 
iunie 2004, cu participarea specialiştilor români şi francezi, 
conform acordului de cooperare. Este foarte important să 
precizăm că prezenţa lui Paul Haesaerts, de la Institutul Regal 
de Ştiinţele Naturii din Bruxelles a fost de o foarte mare 
importanţă în încercarea de stabilire a stratigrafiei sitului 
arheologic, a corelării naturii sedimentelor cu resturile de 
activitate umană (tehno-complexul litic). Paul Haesaerts a 
încercat şi stabilirea corelării secvenţelor stratigrafice, geo
pedologice şi arheologice, între locuirile aurignaciene şi 
gravettiene de la Malu Galben şi acelea de la Valea lzvoruluP .  

Iniţial, coordonatorul echipei franceze, A. Tuffreau a propus 
trasarea unei secţiuni de 8 x 9 m, pe care ar fi trebuit să o 
adâncim până la -5 m. Lipsa mijloacelor tehnice ne-a determinat 
să trasăm o suprafaţă de numai 1 6  m2, pe care am adâncit-o 
până la -3,7 m, după care sondajul a fost executat cu ajutorul 
unei foreze, până la adâncimea de -5 m, respectiv între 1 2 1  şi 
1 1 6 m altitudine relativă, în vederea stabilirii eventualelor 
corelaţii cu stratigrafia de la Malu Galben, staţiune aflată la 310 
m în aval de Valea Izvorului. Alt obiectiv a l  cercetărilor din 
campania anului 2004 a fost de a cunoaşte amplasarea 
sondajelo� efectuate de M. 8itiri în cadrul campaniilor sale de 
săpături. In acest scop s-a mai trasat o sectiune de 2 x 2 m 
adâncită până la -1 ,5 m, amplasată la limita 

'
a ceea ce noi a� 

considerat a fi fost una dintre secţiunile trasate de M. Bitiri, 
identificată prin sondaje cu foreza. De altfel, s-au efectuat 
numeroase foraje, adâncite până la -1 ,5 -2 m, în vederea 
recunoaşterii secţiunii vechi, de la limita de N a sitului arheologic. 
Stratigr�fia �edimentelor din peretele de SV al secţiunii (pornind 
de la alt1tud1nea de 1 21 m, realizată prin GPS: 
- cernoziom brun-închis (1 O YR 3/2), cu o grosime de 1 ,2 m; 
- loess brun-gălbui (1 O YR 5/6), cu pete albicioase, cu 
numeroase crotovine îndeosebi la partea superioară, gros de 1 ,2 
m· 1 

- nisip maroniu (1 O YR 4/3 la 4/4) cu o certă înclinare a 
sedi_mentului spre NE, cu grosime între 0,8- 1 , 1  m; 

In cuprinsul acestei depuneri au fost identificate două nivele 
de piese de silex, cioplite, primul numit conventional 82, situat în 
interiorul stratului de nisip, al doilea, numit 83 , situat la partea 
inferioară a sedimentului . Tot în acest nivel pedologic s-a 
observat existenţa unor "pene de gheaţă", umplute cu nisip 
(coins de sabie) pe o adâncime de peste -1 m, formând o retea 
poligonală cu "ochiuri" de O, 1 -0,3 m. Această reţea de "pene 

'
de 

gheaţă" porneşte de la nivelul 83 de silexuri. 
- lut maroniu-cenuşiu (1 O YR 5/3 la 6/2) prezentând un facies de 
gley de tundră, cu grosimea de 0,4 m; 
- loess maroniu, argilos, cu o grosime de aproximativ 1 ,6 m, 
prezentând, la partea superioară, caracteristicile unui 
pedocomplex (10 YR 5/4) , cu o grosime de 0,8 m. Au fost 
identificate câteva aşchii de silex, cioplite, pentru care s-a stabilit 
denumirea convenţională 84. Precizăm că aglomerările de piese 
de silex (82-84) au fost considerate nivele arheologice. 
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- sub această adâncime secvenţa straijgrafică cuprinde formaţii 
lutoase, identificate prin sondajul cu foreza. Este important de 
precizat că partea superioară a unui nivel aluvial, identificat atât 
la Valea Izvorului, cât şi la Malu Galben, se află între cotele de 
1 09-1 09,47 m, stabilite prin GPS. 

Între Malu Galben şi Valea Izvorului au fost efectuate mai 
multe sondaje cu foreza, prin care s-a putut preciza existenţa 
depozitului nisipos, care corespunde, la Malu Galben, orizontului 
de nisipuri datat la nivelul oscilaţiei Dryas vechi2. La Valea 
Izvorului, acest depozit nisipos a ravinat nivelul arheologic 83, 
remaniind inclusiv o parte a nivelului 82, potrivit înclinării NV-SE, 
determinată de existenţa geomorfologică a văii ce delimitează 
spre vest situl de la Valea Izvorului. Precizăm că, în 1 956, pe o 
parte şi alta a acestei văi (cu direcţia N-S, spre Izvorul Mare, 
care asigură în prezent alimentaţia satului cu apă potabilă), C.S. 
Nicolăescu-Piopşor şi N. Zaharia au efectuat mai multe sondaje, 
prin care au semnalat existenţa a nu mai puţin de 6 nivele 
arheologice, dintre care 5 de caracter musterian cu elemente 
szeletieneJ. 

Mai precizăm faptul că, prin datările OSL (în curs de 
finalizare de către S. Bălescu), materielul litic din nivelul 84 ar 
putea fi încadrat în stadiul izotopic 6. 

În 2004, prin sondajul executat la altitudinea de 1 20,55 m 
(GPS) s-a constatat următoarea succesiune stratigrafică 
(ambele succesiuni stratigrafice au fost stabilite de A. Tuffreau): 
- cernoziom, gros de 0,5 m; 
- loess brun-gălbui, cu urme de crotovine la partea superioară, 
gros de 1 ,25 m; 
· nisip, gros de 0,25 m, în care au fost descoperite câteva aşchii 
şi lame fragmentare; 
· loess maroniu, gros de aproximativ 0,3 m, în care s-au 
descoperit câteva aşchii, dintre care una de tip Levallois. 

Partea superioară a nivelului aluvial a fost atinsă, prin sondaj 
cu foreza, la 1 09 m (GPS). După cum se poate constata din 
prezentarea secvenţelor stratigrafice, acestea sunt destul de 
asemănătoare. 

Materialul litic, identificat în nivelele 82 şi 83 este relativ 
asemănător. Au fost descoperite sute de piese: nuclee cu debitaj 
lamelar, cu unul sau două planuri de lovire, aşchii şi lame simple 
şi â crete, ceea ce a determinat considerarea acestui 
tehnocomplex ca având caracteristicile unui atelier de cioplire de 
tip Paleolitic superior. Pe baza caracteristicilor tehnico-tipologice 
ale materialelor descoperite în campania anului 2004, nu se pot 
face încadrări mai exacte. Nu se poate stabili cu certitudine ce 
fel de Paleolitic superior este reprezentat de acest material litic, 
datorită absenţei cvasi-totale a pieselor tipice, a uneltelor. Nu 
există elemente de analogie cu Aurignacianul de la Mitoc-Malu 
Galben. Pe de altă parte, o proporţie însemnată o reprezintă 
piesele cu scobituri retuşate (encoches) şi denticulatele, care 
constituie elemente de identitate tehnico-tipologică cu 
descoperirile efectuate de M. 8itiri. Dar apar deosebiri marcante 
între cele două tipuri de tehnocomplexe: piesele cu encoches şi 
denticulatele descoperite de M. 8itiri sunt, în proporţie 
dominantă pe suporturi (aşchii) de dimensiuni mijlocii spre 
macrolitice, în timp ce piesele descoperite de noi se încadrează, 
ca dimensiuni, între cele mijlocii-mici. De altfel ,  pe criterii 
stratigrafice, se poate aprecia că aici există două tipuri de 
complexe litice: cel situat în lutul nisipos are caracteristicile 
Paleoliticului superior, în timp ce materialele descoperite în 
loessul maroniu par să întrunească elemente ale Paleoliticului 
mijlociu. 

Cercetările efectuate în campania anului 2004 permit o nouă 
interpretare a descoperirilor efectuate de M. 8itiri. Sunt bine 
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cunoscute încadrările făcute îndeosebi în urma campaniilor de 
săpături din 1 977-1 978, 1 981 , 1 9834, potrivit cărora s-a propus 
existenţa unui "atelier tip Mitoc", databil la începuturile 
Paleoliticului superior din spaţiul est-carpatic al Românieis; Al. 
Păunescu a propus, pe criterii tipologice, existenţa a trei nivele 
de locuire, dintre care, primul, cel mai vechi, apa�ine 
Paleoliticului mijlociu, al doilea, Paleoliticului superior, iar al 
treilea, Epipaleoliticului6. V. Chirica a constatat că, potrivit 
adâncimilor reale la care au fost descoperite materialele litice, 
există un amestec aproape total de tipuri de piese de caracter 
musterian şi aurignacian. De altfel , autorii cercetărilor precizează 
că materialele descoperite sunt dispersate într-o zonă confuză 
din punct de vedere stratigrafic, cu trăsături eterogene ale 
depunerilor, ceea ce demonstrează faptul că în timpul 
sedimentării stratelor perioadei, s-au produs o serie de spălări 
care au avut ca rezultat amestecul sedimentului şi al materialului 
litic7. 

Pe baza cercetărilor recente, noi avem în vedere lipsa unei 
industrii de tranziţie între Paleoliticul mijlociu şi cel superior. 
După opinia noastră, situl de la Mitoc-Valea Izvorului conţine cu 
certitudine două secvenţe tehnico-tipologice de locuire: una 
apa�inănd Paleoliticu lui mijlociu şi alta, ce poate fi datată în 
Paleoliticul superior. Săpăturile din anii 2003 şi 2004, care au 
avut mai degrabă caracterul unor sondaje, nu au stabilit relaţia 
dintre stratigrafia arheologică şi caracteristicile tehnico-tipologice 
ale inventarului litic. 

Note: 
1 .  M. Otte, V. Chirica, 1 993; P. Haesaerts, 1 993; V. Chirica, 1 .  
Borziac, N. Chetraru, 1 996; V. Chirica, 2001 
2. P. Haesaerts, 1 993 
3. C.S. Nicolăescu-Piopşor, N .  Zaharia, 1 959 
4. M. Bitiri, M. Cârciumaru, 1 978, p .  463-479; 1 981 , p .  3-1 9; M. 
Bitiri-Ciortescu, M. Cârciumaru, P. Vasilescu, 1 979, p. 33-41 ; M. 
Bitiri-Ciortescu, 1 987, p. 207·223 
5. Al . Păunescu, 1 999, p. 1 25-1 38. 
6. V. Chirica, 1 988, p. 1 1 -22. 
7. M. Bitiri, M. Cârciumaru, 1 978, p. 468. 
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asupra cercetărilor paleolitice din anul 1956, Materiale 5, p. 34· 
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Rapoarte de săpătură 2002 şi 2003, în CCA. 

Resume: 
La campagne de fouilles du gisement de Valea Izvorului a 

Mitoc s'est deroulee durant la 2e quinzaine du mois de mai et la 
premiere semaine de juin. Elle a beneficia de la presence de 
Paul Haesaerts (Institut royal des sciences naturelles de 
Belgique) a qui l'on doit l'etablissement de la sequence 
stratigraphique du gisement aurignacien et gravettien de Malu 
Galben situa a quelques centaines de metres (Haesaerts, 1 993 ; 
Haesaerts et al . , 2003). 

1 1  est dane clairement etabli qu'il n'y a pas a Mitoc Valea 
Izvorului une industrie de transition entre le Paleolithique moyen 
et le Paleolith ique superieur. Ce gisement presante, au dessus 
d'une ancienne terrasse alluviale du Prut, une sequence de 
loess du Pleistocene moyen et du Dernier Glaciaire comprenant 
plusieurs industrias lithiques du Paleolithique moyen et du 
Paleolithique superieur. 

153. Moigrad-Porolissum, corn Mirşid, jud. Sălaj 
[Porolissum] 
Punct: Pomet 
Cod sit: 142159.01 
Colectiv: Dan Tamba (MJIA Zalău), Nicolae Gudea (IAIA 
Cluj) 

în campania arheologică a anului 2004 cercetările 
arheologice din vicus-ul m ilitar al castrului mare de pe dealul 
Pomet de la Porolissum au vizat continuarea cercetărilor asupra 
obiectivului LM3· clădire locuinţă. 

Săpăturile au fost finanţate prin fonduri alocate de MCC şi 
MJIA Zalău. Finalizarea cercetărilor s-a realizat prin 
sponsorizarea cu 20.000.000 lei a acestor lucrări de către 
Episcopia Greco-Catolică de Oradea. Mulţumim şi pe această 
cale Preasfinţiei sale Virgil Todea, episcop greco-catolic de 
Oradea. 

Clădirea convenţional numită LM3 este situată în sectorul 
LM al complexului arheologic Porolissum (sectorizarea 
complexului s-a făcut la începutul demarării cercetărilor 
sistematice în anul 1 977, C.f Gudea 1 989, 359 fig. 9), mai exact 
pe şaua care leagă dealul Pomet de dealul Pipaşului, în stânga 
drumului roman, ce urca dinspre vamă spre castru . Obiectivul se 
găseşte la 6 m NV de complexul de clădiri LM1 şi LM1S. 

Săpăturile arheologice din campania anului 2004 reprezintă 
a cincea etapă de cercetare a obiectivului. Au fost trasate trei 
casete care au urmărit clarificarea problemelor legate de 
extinderea construcţiei în partea sa de NV, precum şi legat de 
suprafaţa dinspre drum, rămasă necercetată în anul 2003. 

Caseta 1 12004, trasată în stânga 82/2003, după ce a fost 
lăsat între ele un martor de 0,5 m. C1 are dimensiunile de 3 x 1 4  
m. 

Caseta 2 are dimensiunile de 5,5 x 3 m, a urmărit 
clarificarea zidului surprins în campania arheologică a anului 
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2002 in Caseta 8, care sugera prezenta unui contrafort sau a 
unei extinderi a clădirii in zona respectivă. Între caseta 8/2002 şi 
caseta 2/2004 nu a fost lăsat martor. 

Caseta 3, trasată in continuarea casetei 2, la distanţă de 3 m 
NE faţă de aceasta. C3/2004 are dimensiunile de 2,5 x 6,5 m. 

A rămas in continuare ca necercetată o suprafaţă de teren 
amplasată in partea de NE faţă de săpăturile efectuate în anul 
2004, care va fi cercetată in campania anului 2005. 

Din punct de vedere al evoluţiei s-au putut constata şi 
verifica în continuare prezenţa celor cinci faze mari de 
construcţie: 
Faza O reprezentată de etapa în care terenul a fost traversat de 
şanţul şi valul de apărare a sistemului defensiv a vicus-ului 
Faza 1 reprezintă etapa în care s-a renunţat la elementele 
sistemului defensiv prin n ivelarea valului şi astuparea şanţului 
Faza 2 reprezintă etapa când au fo�t ridicate primele construcţii 
din lemn cu pereţi de chirpic, a căror urme au fost surprinse în 
săpătură 
Faza 3 o reprezintă prima etapă de construcţie a clădirii cu 
incintă de piatră, cu dimensiunile de 1 5,2 x 1 8  m; situată între 
drum şi zona şanţului sistemului defensiv, suprapunându-se 
parţial peste şanţul astupat 
Faza 4 - LM3/2 extindere a LM3/1 , construită peste zona 
şanţului astupat. 
Faza 5 clădirea LM3/3 reprezintă a treia etapă de extindere spre 
NE � clădirii LM3, suprafaţă cercetată doar parţial. 

In urma cercetărilor întreprinse, compartimentarea interioară 
a obiectivului nu suferă modificări, ci au fost verificate datele 
referitoare la acest aspect obţinute in campaniile precedente. 
Zidul îngemănat pe zidul de incintă, dinspre drum, surprins în 
campania anului 2002 in caseta 8 nu se dovedeşte a fi un 
contrafort ci un zid ce susţine prezenţa unei extinderi a clădirii în 
zona respectivă. Iniţial s-a crezut că extinderea este sub formă 
de absidă, dar pe parcursul cercetărilor s-a dovedit că este o 
extindere, zidul având un duct aproximativ paralel cu drumul 
roman. 

În caseta 3 la -0,5 m, a fost surprins un pavaj compact din 
piatră, pe aproape intreaga suprafaţă a casetei. Campania 
arheologică a anului 2005 urmează să clarifice destinaţia 
pavajului surprins, care ar putea aparţine unei curţi interioare a 
clădirii LM3. 

Din punct de vedere stratigrafic se evidentiază mai multe 
nivele. În primul rând este nivelul de dărâmătură 

·
din piatră, după 

care urmează un nivel de dărâmătură reprezentat de tegulae 
provenind din învelitoarea acoperişului (ţigle şi olane). 
Succesiunea lor stratigrafică evidenţiază etapele de năruire ale 
clădirii. Tot din punct de vedere stratigrafic se evidenţiază nivele 
ce indică amenajări în interiorul construcţiei. Baza fundaţiilor 
zidurilor de incintă surprinse în săpătura anului 2004 este 
marcată de un nivel amplu de arsură ce sugerează faptul că 
etapa în piatră s-a realizat după ce construcţiile cu structură din 
lemn şi pereţi de chirpic au fost distruse ca urmare a unui 
puternic incendiu. 

Obiectivul convenţional denumit LM3 se dovedeşte a fi o 
clădire locuinţă din vicus-ul militar a castrului mare de la 
Porolissum. Clădirea se încadrează din punct de vedere tipologie 
în categoria Streifenhaus, des întâlnite in viei mil itari. Anumite 
încăperi ale clădirii beneficiau de sistem de încălzire central 
hypocaust, care cunoaşte mai multe etape de construcţie, prin 
refaceri ce indică etape cronologice diferite ale realizării 
acestuia. Clădirea nu beneficia de sistem de aducţiune a apei în 
interior. 
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Materialul arheologic recuperat în urma cercetării nu este 
deosebit de bogat. Cum este firesc, prin destinaţia construcţiei 
predomină categoriile ceramice in care se încadrează 
materialele de construcţie (ţigle, olane, cărămizi) şi vase 
ceramice pentru păstrat provizii, alimente. Ceramica de lux este 
reprezentată de produse de import terra sigillata, terra sigillata 
porolissensis, precum şi vase ceramice glazurate. Materialul 
arheologic din sticlă indică prezenţa unui număr mare de plăci 
de sticlă pentru geam, precum şi o varietate mare de vase de 
sticlă. Au fost recuperate un număr impresionant de mărgele de 
sticlă şi rebuturi de turnare de sticlă, care sugerează 
posibilitatea existenţei aici a unui atelier de sticlărie. În ceea ce 
priveşte materialul din fier, acesta este reprezentat de o 
varietate tipologică prin forme şi de dimensiuni (piroane, cuie, 
scoabe). În general materialul arheologic recuperat în campania 
anului 2004 nu este bogat. 
Planşa 28. 

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

Cercetări geofizice 
Florin Scurtu (GEI-PROSECO Bucureşti) 

Cercetarea geofizică (magnetometrică) a fost realizată pe 
două zone distincte: 
- în exteriorul cetăţii ,  imediat la SV de ea, pe amplasamentul 
posibil al aşezării romane târzii ;  
- în interiorul cetăţii ,  in apropierea colţului sud-estic al acesteia. 

Măsurătorile de câmp geomagnetic în sectorul sudic, la S de 
şoseaua Murighiol - Dunavăţu de Sus, au început prin 
măsurători foarte detaliate de-a lungul unor profile orientate 
aproximativ N-S, cu echidistanta de 20 m între ele şi o lungime 
de 1 60 m fiecare (cu câteva excepţii), limita nordică a acestora 
ajungând până la cea. 1 O m de şoseaua menţionată. Motivul 
pentru care am efectuat mai întâi profile de recunoaştere este 
acela că neexistând săpături arheologice in această zonă 
sudică, nu se ştie nimic despre detaliile presupusei aşezări 
romane târzii, localizarea ei făcându-se numai după prezenţa la 
suprafaţa solului a unor fragmente ceramice atribuibile acestei 
perioade istorice. 

Harta magnetometrică nu prezintă multe detalii pe direcţia 
V-E, dată fiind distanţa mare (20 m) dintre profile şi deci 
imposibilitatea unei interpolări eficiente. Se observă totuşi o 
anumită zonare, precum şi prezenţa mai multor tendinţe 
anomale în zona nord-vestică. Se observă, de asemenea, o 
zonă cu valori ale câmpului geomagnetic mai mari decât in 
restul" zonei cercetate, în partea de SV. 

Pasul următor in cercetarea zonei sudice a constat in 
măsurători mult mai detaliate (echidistanta intre profile 2 m) in 
perimetrul selectat din harta rezultatelor pe profi lele de 
recunoaştere. 

Caracteristica hărţii magnetometrice astfel obţinute o 
constituie faptul că in general nu apar anomalii de formă 
alungită, imaginea fiind dominată de câteva anomalii de maxim 
disparate, de formă izometrică, care, deşi au o oarecare tendinţă 
de aliniere, nu par a fi părţi ale unei construcţii organizate. În 
interpretarea noastră, date fiind forma şi dimensiunilor acestor 
anomalii, ele corespund probabil unor cuptoare, dacă nu cumva 
chiar unor tumuli de dimensiuni foarte mici (diametru! de 4-5 m). 
Mai multă certitudine asupra unei eventuale organizări a 
subsolului zonei am putea avea dacă am reface măsurătorile, 
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cel puţin pe o parte a acestui perimetru, intr-o reţea de mare 
detaliu, mult mai deasă (şi deci necesitând un timp de lucru mult 
mai mare pe unitatea de suprafaţă). Un pas inainte in 
interpretarea hărţii noastre s-ar face şi in urma verificării prin 
săpătură a unor anomalii caracteristice din zona cercetată. 

În harta magnetometrică realizată pe zona din interiorul 
cetăţii (situată in apropierea turnului de SE al acesteia şi fiind 
orientată aproximativ paralel cu zidul de incintă estic) aspectul 
câmpului geomagnetic este foarte complex, harta prezentând o 
serie de anomalii de maxim mai ales in treimea sa nordică şi in 
extremitatea sudică, in timp ce partea centrală şi sudică sunt 
dominate de valori de minim. Anomaliile sunt mai ales de formă 
izometrică, dar există şi câteva tendinţe liniare, cea mai evidentă 
fiind o anomalie de maxim orientată N-S din extremitatea estică 
a hărţii. 

Pentru o mai bună descifrare şi interpretare a acestei hărţi, 
valorile câmpului geomagnetic au fost filtrate matematic cu 
ajutorul unor filtre trece-jos (care favorizează anomaliile de formă 
mai izometrică şi mai extinsă). respectiv trece-sus (care 
favorizează anomaliile de formă mai alungită). 

Pe harta rezultată din filtrarea trece-jos se regăseşte 
caracteristica vizibilă şi in harta integrală - anomaliile de maxim 
din zona nordică şi extrem-sudică a hărţii, dar se constată şi 
existenţa a două zone anomale largi dar orientate V-E. Tot pe 
această hartă se constată existenţa unei zone anomale de minim 
în zona central-sudică. 

După cum am arătat mai sus, filtrarea matematică trece-sus 
favorizează anomaliile de formă alungită, corespunzând unor 
surse de formă alungită (în cazul nostru ziduri antice îngropate). 
Cele două hărţi obţinute prin două variante ale acestei filtrări, 
evidenţiază amprentele unor construcţii din calcar, respectiv 
cărămidă. 

În ceea ce priveşte construcţiile din calcar, se constată 
prezenţa unor astfel de construcţii orientate practic N-S şi E-V 
in jumătatea sudică a hărţii, in timp ce in jumătatea sa nordică 
tendinţele sunt NE-SV şi NV-SE. 

În privinţa construcţiilor din cărămidă, harta indică doar slabe 
tendinţe de forme rectangulare in partea sa central-vestică, dar 
şi prezenţa unor anomalii de formă mai masivă, corespunzând 
posibil unor pavimente din cărămidă. 

Cercetările au fost efectuate cu fonduri de la MEC 
(Programul CERES). 

155. Năeni, corn. Năeni ,  jud. Buzău 
Punct: Zănoaga 
Cod sit: 47863.01 
Colectiv: Ion Motzoi-Chicideanu - responsabil (IAB), Dorin 
Sârbu (MJ Buzău), Tiberiu Vasilescu (UCDC Bucureşti), 
Mihai Constantinescu (CCA Bucureşti), studenţii Bogdan 
Cristea (FIB), Ioana Motoc (UCDC Bucureşti), Luminiţa 
Ud rea (Facultatea de Ştiinţe Economice Ploieşti) 

Obiectiv: Aşezarea din epoca bronzului, cultura Monteoru, 
situată in punctul Năeni-Zănoaga - Cetatea 1 ,  pe raza localităţii 
Năeni, corn. Năeni. jud. Buzău. Concomitent s-a avut in vedere 
ridicarea topografică a intregului complex Năeni-Zănoaga, 
pentru un perimetru cu suprafaţă de 1 3,5 ha. 

Săpătură exhaustivă pentru studierea caracterului locuirii. 
Cercetările din 2004 le-au continuat pe cele din campaniile 2000-
2003. 
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Finanţarea: MJ Buzău cu fonduri din partea Consiliului 
Judeţean şi fonduri puse la dispoziţie de MCC. 

La inceperea cercetărilor staţiunea se găsea practic in bună 
regulă, exceptând câteva gropi făcute de către căutătorii de 
comori locali. Întregul platou pe care se găseşte staţiunea se 
află in proprietate privată, astfel că alte deranjamente, minore de 
altfel, au fost prilejuite de cositul şi strânsul fânului. 

În continuarea săpăturilor din anii precedenţi s-a cercetat, 
prin două suprafeţe şi o nouă secţiune, toate orientate N-S Şi 
dispuse perpendicular pe marginea nordică a aşezării ,  un sector 
larg situat in jumătatea răsăriteană a staţiunii, scopul urmărit 
fiind locuirea şi caracterul ei in punctul Cetatea 1 .  Staţiunea din 
punctul Cetatea 1 face parte dintr-un vast complex de locuire 
aparţinând culturii Monteoru cu o secvenţă stratigrafică ce 
cuprinde nivele de la inceputul grupei Monteoru şi până la finele 
ei. Pe Cetatea 1 au fost puse in evidenţă in cursul săpăturilor din 
anii 1 982-1 986 şi 2000-2003 o serie de complexe cu o 
funcţionalitate deosebită - atelier de prelucrat osul şi cornul , 
materiale alestând o activitate metalurgică, atelier de cioplit 
silex, complexe de cult - care ridică problema caracterului 
acestei staţiuni in cadrul complexului Năeni-Zănoaga. În 
campania 2003 au fost descoperite resturile unei construcţii cu 
pereţi din chirpic cu ornamente plastice, mai multe resturi de 
vetre care punea in evidenţă o altă structură cu un caracter 
aparte. O altă problemă urmărită a fost secvenţa stratigrafică pe 
Cetatea 1 .  Cum noile suprafeţe de cercetare intersectau 
secţiunile mai vechi din anii 1 982-1 986, s-a avut in vedere şi 
verificarea observaţiilor mai vechi .  

Situaţia stratigrafică: pe profi lu l de E al S. 1 1 s-a observat că 
imediat sub vegetalul actual, se întinde o depunere negru
măzăroasă, foarte afânată, groasă de cea. 0,2 m în medie, cu 
material specific ultimei etape a culturii Monteoru. Imediat sub 
aceasta se găseşte un strat de bolovani de calcar, gros de 0,2-
0,3 m, printre care se găsesc atât materiale monteorene târzii 
cât şi complexe păstrate integral sau parţial, in principal fiind 
vorba de vetre. Dedesubtul acestei depuneri de bolovani se 
găseşte un strat cenuşiu pigmentat cu chirpic, cu mult material 
specific stilului M. l la-la, printre cioburi fiind găsite fragmente de 
chirpici cu urme de pari şi nuiele, oase de animale, instrumente 
din os şi un ac de tipul Rollenadel, cu tija curbată. Depunerea 
cenuşie este traversată de straturi subţiri din pietre de calcar. 
Săpătura neajungând la solul viu, profilul a fost conservat la 
sfârşitul campaniei. În cursul cercetării a fost descoperită o vatră 
cu un diametru de cea. 1 ,5 m. Vatra era suprapusă de un nivel 
arheologic in care s-a găsit un vas de dimensiuni mari cu un 
decor specific stilului M. lb. 

În S. I I I  s-a ajuns cu cercetarea pe depunerea cu bolovani. 
Peste bolovani au fost descoperite două resturi de vetre - lipitură 
de lut ars la roşu-cărămiziu - cu diametre de 1 , 1 -1 ,3 m. 
Materialul arheologic adiacent, între care se distinge specia 
ceramică cu suprafaţa brăzdată cu măturica - Besenstrich -
alături de forme monteorene târzii cu totul tipice. Una din 
problemele ivite in cursul cercetării este aceea a bolovanilor, ce 
par a proveni de la demolarea unor structuri ce vor fi fost plasate 
pe partea cea mai înaltă a platou lui Cetăţii 1 ,  structuri care însă 
nu s-au mai păstrat. Soluţionarea acestei probleme a rămas ca 
sarcină a campaniei viitoare. 

La V de S. 11 s-a mai deschis o suprafaţă de cercetare care a 
intersectat parţial vechile suprafeţe S.l L-M din anul 1 986. 
Săpătura veche ajunsese la un nivel pe care se găseau cioburi 
de stil M. lc3. În cursul campaniei din 2004 s-au identificat patru 
grămezi de bolovani dispuse la colţurile unei suprafeţe 
rectangulare cu dimensiunile de 2,2 x 2 m. În acest perimetru se 
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găseau urmele unei vetre dezafectate şi po�iuni de lut galben, 
foarte probabil de la o podea. Cele patru grămezi de bolovani, 
care avea fiecare in mijloc câte o gaură cu diametre de 0,08-0,1 
m au susţinut după toate probabilităţile câte un par. În jur s-au 
găsit fragmente de chirpici cu urme de nuiele, astfel că structura 
identificată pare să fi fost o construcţie de suprafaţă, iar faptul că 
parii de la colţuri au fost asiguraţi cu bolovani îngrămădi ţi la baza 
lor se explică prin aceea că întreaga locuire de pe Cetatea 1 se 
găseşte pe un deal calcaros, stânca solidă nepermiţând săparea 
unor gropi de par obişnuite. Materialul ceramic adiacent aparţine 
stilului M. 14-2, dar situaţia nu a fost complet studiată, soluţia 
rămânând a fi găsită în campaniile viitoare. 

O bună parte din activi tatea din cursul campaniei 2004 a fost 
dedicată ridicării topografice a complexului Năeni-Zănoaga. 
După stabilirea reperelor s-a efectuat ridicarea pentru o 
suprafaţă de 1 3,5 ha, fiind incluse astfel punctele Cetatea 1 ,  
Cetatea 2, Aşezarea 3 ,  Aşezarea 4 şi Aşezarea 5. Cu aceeaşi 
ocazie au fost materializate în teren borne pentru ridicarea prin 
triangulaţie a planurilor curente de lucru, care să fie apoi 
racordate la ridicarea topografică de ansamblu. S-a constituit o 
bază de date care a însoţit ridicarea topografică redactată in 
format digital (accesibilă prin AUTOCAD 2000) ca şi in format 
clasic. Ridicarea a fost efectuată de către o firmă specializată din 
Buzău pe baza unui contract incheiat cu MJ Buzău, instituţie la 
care se păstrează documentaţia grafică şi digitală in iţială. Copii 
autorizate ale ridicării topografice - in format digital şi clasic - au 
fost depuse la MCC. 

Pe baza ridicării topografice se intenţionează ca, prin 
intermediul MJ Buzău, să se extindă suprafaţa rezervată 
arheologic pentru situ! de la Năeni. În momentul de faţă regimul 
din punct de vedere patrimonial al staţiunii nu este foarte clar, 
terenul nefiind încă scos din circuitul agricol. 

Toate observaţiile de şantier făcute in cursul cercetărilor au 
fost consemnate in Jurnalul de şantier. Pentru secţiunile şi 
suprafeţele deschise au fost redactate planuri succesive la scara 
1/20, iar pentru complexele descoperite ca şi pentru unele 
po�iuni din suprafeţele cercetate s-au redactat planuri la scara 
1/1 O, iar acolo unde a fost cazul şi profile la aceiaşi scară. 
Materialul arheologic a fost inregistrat in catalogul şantierului. 

Documentaţia grafică a fost completată cu documentaţie fato 
obişnuită şi digitală. Toate imaginile au fost intre timp stocate în 
format electronic şi organizate în cadrul bazei de date Năeni a 
colectivului arheologic. 

Tot materialul arheologic a fost spălat, marcat şi ambalat pe 
şantier. După încheierea cercetărilor intregul material a fost 
transportat şi depozitat la MJ Buzău. Deja o parte a acestui 
material a fost prelucrată -fişat, desenat, înregistrat în inventar. 
[1. Motzoi-Chicideanu, D. Sârbu] 

156. Nufăru, corn. Nufăru, jud. Tulcea 
Punct: Trecere bac 
Cod sit: 161062.09 
Colectiv: Oana Damian (IAB), Mihai Vasile, Gabriel Vasile 
(MNIR), Aurel Stănică, Lucian Mândroiu, Ioana Bodnar 
(ICEM Tulcea), Andra Samson (masterand FIB), Vasile 
loniţă, Gelu Ţiculeanu (CMB Suceava) 

Cercetările arheologice din cetatea bizantină situată in 
intravilanul localităţii Nufăru, desfăşurate în perioada iulie-august 
2004, s-au concentrat in zona nordică a promontoriului pe care 
se desfăşoară aşezarea, în punctul Trecere bac, in zona 
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instalaţiei portuare a cetăţii bizantine şi a necropolei care a o 
suprapune. 

La E de suprafaţa inglobând instalaţia portuară a cetăţii 
bizantine, descoperită în 1 9991 , cu complexele adiacente ei2, la 
2,3 m distanţă de limita degajată a zidului acesteia, au fost 
trasate in 2002 3 secţiuni, numerotate în continuarea celor din 
campaniile trecute, S 6, S 7 şi S 8, orientate N-S, cu 
dimensiunile de 1 0  x 2 m, cu martori de pământ laţi de 2 m între 
ele, în vederea studierii pasajului unei po�i3. Reamintim că 
stratigrafia acestei zone a fost serios afectată de intervenţia 
abuzivă din 2000 a proprietarului terenului, prin utilizarea 
mijloacelor mecanice pentru decaparea pantei dealului la baza 
căruia a fost amenajat complexul instalaţiei portuare4 , fiind 
distruse depunerile arheologice din zonă şi relaţiile dintre 
complexele adiacente (turnuri , locuinţe, morminte), privându-ne 
de observarea unor elemente legate de utilizarea spaţiului după 
ce instalaţia portuară nu a mai funcţionat. Deci, suprafaţa 
cercetată in 2002 la est de zidul instalaţiei portuare avea 
dimensiunile de 1 0  m (ax E-V) x 1 0  m (ax N-S), cu precizarea că 
în S 6 şi S 7 săpătura a atins adâncimea de maximum 2,5 m, iar 
în S 8 maximum 0,5 m unor elemente legate de utilizarea 
spaţiului după ce instalaţia portuară nu a mai funcţionat. 

În campania 2004, s-a continuat cercetarea în cadrul S 6 (1 O 
x 2 m), şi a fost desfiinţat martorul dintre S 7 şi S 8, obţinându-se 
o suprafaţă cu dimensiunile de 1 O x 6 m. În partea de S a 
secţiunilor apare stânca nativă, amenajată în trepte, depunerile 
arheologice înregistrându-se până la cota -2,5 m faţă de 
actualul nivel al solului, după intervenţia amintită. 

Din punct de vedere stratigrafic s-a inregistrat prezenţa unui 
nivel de demantelare, conţinând pietre şi mortar alb-gălbui friabil 
ce suprapune o depunere de pământ cenuşiu prăfos conţinând 
gropi menajere cu fragmente osteologice animale şi fragmente 
ceramice din prima jumătate a sec. X I I I ,  care secţionează nivelul 
inmormântărilor din sec. XI-XI I .  

În ceea ce priveşte monumentul bizantin, descoperirea în 
secţiunile cercetate, la 1 m distanţă de stâncă spre N, la 
adâncimea de 2,2 m, a unui zid orientat V-E, lat de 0,9 m, vizibil 
deocamdată doar pe înălţimea de 0,6 m, spaţiul dintre zid şi 
stâncă fiind umplut cu pământ galben, ca şi în cazul zidului 
instalaţiei portuare, precum şi a unui alt zid, de asemenea 
orientat V-E, lat de 0,45 m, vizibil deocamdată pe înălţimea de 
0,45 m şi lungimea de 1 ,2 m, ridică în continuare numeroase 
semne de întrebare, la care sperăm că vom dobândi răspunsuri 
în campaniile viitoare. 

În schimb, săpăturile desfăşurate în 2004, asemenea celor 
din 2002, au contribuit la completarea informaţiei privind 
necropola de inhumaţie creştină din zonă, reperată încă din 
1 999. Amplasarea, ritul şi ritualul, inventarul conţinut de 
mormintele cercetate în campaniile 1 999-2001 5, cărora li se 
adaugă cele descoperite în 2004, ne conduc la ideea că aceste 
complexe apa�in necropolei încadrate în sec. XI-XI I ,  acoperind 
eventual şi inceputul sec. XI I I ,  localizată în punctul cel mai inalt 
al promontoriului nufărean (Piatră/km 1 04) , necropolă care se 
extindea şi pe panta estică a acestuias. 

Celor 1 8  complexe funerare cercetate în 20027, li se adaugă 
26 de morminte reperate în 2004 in S 6 şi în secţiunea unificată 
rezultată din S 8 şi martorul dintre S 7 şi S 8. Mormintele sunt 
orientate V-E, organizate in şiruri paralele, dispuse in trepte în 
funcţie de d_elimitările stâncii promontoriului pe care au fost 
amplasate. In general s-a practicat inhumarea individuală. 
Gropile mormintelor folosesc fie configuraţia stâncii, 
înregistrându-se depunerea scheletelor direct pe stâncă, fie sunt 
amenajate prin decuparea stâncii ori prin săparea lor în 
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pământul negru cu numeroşi pigmenţi de mortar de la N de 
zidurile apa�inând de complexul instalaţiei portuare. Se 
înregistrează delimitarea cu pietre a mormintelor sau depunerea 
pe cărămizi, precum şi urme de cărbune, ca şi cuie de fier, 
indiciu al existenţei unor sicrie de lemn. Scheletele cercetate 
sunt pa�ial vizibile, deoarece po�iuni din ele au rămas încă în 
martorii de pământ ai secţiunilor, urmând a fi recuperate în 
campaniile viitoare, aflate în stadii diverse de conservare. Sunt 
întinse pe spate, cu craniile in poziţie normală sau aşezate fie pe 
partea dreaptă, fie pe cea stângă, cu braţele aşezate în diverse 
poziti i , cu picioarele întinse, uneori uşor flexate în interior sau 
deranjate. în cazurile cercetate s-au înregistrat mai multe 
variante ale poziţiei antebraţelor: ambele încrucişate pe bazin, 
ambele incrucişate pe abdomen, unul pe piept ori abdomen şi 
celălalt pe umăr, unul pe abdomen şi celălalt pe piept, unu l  pe 
abdomen şi celălalt pe bazin, unul pe abdomen şi celălalt pe 
lângă corp, unul pe bazin şi celălalt pe lângă corp. Doar 4 
morminte conţineau piese de inventar, mărgele de sticlă, cercei 
şi un năsturaş globular de bronz. 

Procesul de conservare a materialului lemnos descoperit pe 
proprietatea Adrian Petre în campaniile 2001 -2003, prin imersia 
în soluţie de polietilenglicol (PEG 4000), a în registrat a patra şi 
ultima etapă de intervenţie în iulie 2004 pentru elementele 
constructive din lemn aparţinând primei faze ocupaţionale, 
supuse apoi procesului de uscare lentă. Pentru o parte din 
elementele constructive din lemn aparţinând celei de-a doua 
faze ocupaţionale, extrasă in septembrie 2003, a fost demarat 
procesul de conservare în soluţie de polietilenglicol (PEG 1 000) 
în octombrie 2004. 

Note: 
1 .  CCA 2000, p.67. 
2. CCA 2000, p.68: CCA 2002, p.21 6-2 17. 
3. CCA 2002, p.2 16. 
4. CCA 2001 , p. 1 64. 
5. CCA 2000, p.68; CCA 2001 , p. 1 64; CCA 2002, p.21 6. 
6. Oana Damian, SCIVA 44, 1 993, 1 ,  p.81 - 1 1 3. Mormintelor 
publicate li se adaugă încă 1 O descoperite în campania 1 998. 
7. CCA 2003, p. 21 3-214. 

1 57. Oarda (Limba), mun. Alba Iulia, jud. Alba 
Punct: Şesu Orzii 
Cod sit: 1 106.03 
Colectiv: Iu l iu Paul - responsabi l ,  Mihai Gl igor, Paula 
Mazăre, Călin Şuteu, Anita Niculescu (Univ. Alba Iu lia -
lAS), lan Haynes (Birkbeck College, University of London), 
Szilamer Panczel, Doru Bogdan (UBB Cluj) ,  Gabriel Sicoe, 
Mihaela Ciauşescu (Humboldt Universitaet zu Berl in), 
studenţi Birkbeck College, University of London, Univ. Alba 
Iul ia 

Perimetrul în care s-au efectuat săpăturile se află in hotarul 
localităţii suburbane Oarda de Jos, aparţinătoare de Alba Iul ia, la 
aproximativ 170 m de ieşirea din localitate, pe prima terasă a 
Mureşului, pe partea stângă a răului, la aprox. 1 20 m şi la 60 m 
spre S de şoseaua ce face legătura cu satul următor, Limba. 

Săpăturile arheologice de la Oarda-Şesu Orzii sunt parte 
componentă dintr-un proiect mai amplu (Apulum Hinterland 
Project), lansat in urmă cu câţiva ani de către Birkbeck College 
din Londra şi Univ. Alba Iulia. Acest proiect îşi propunea 
studierea zonei din vecinătatea oraşelor romane, pentru a 
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observa modul în care acest areal a fost locuit în diverse epoci 
istorice, de către diferite populaţii. 

Metoda de cercetare presupunea îmbinarea mai multor 
mijloace tehnice pentru a obţine o imagine cât mai complexă şi 
completă a realităţii din teren .  Astfel că după studierea 
repertoriului arheologic al zonei de interes şi consultarea mai 
multor fotografii aeriene, s-a trecut la periegheza sistematică cu 
posibilitate de analiză statistică a datelor. În această fază a 
cercetării s-au trasat cinci transeele de 1 x 5 km, împă�ite în 
carouri de 200 x 200 m, în care descoperirile au fost analizate 
separat. Prin ridicare topografică1 , aceste transeele au fost 
plasate pe harta digitală a municipiului Alba Iulia. 

Zonele cu concentraţie mare de material arheologic au fost 
tratate cu atenţie sporită, fiind semnalate ca situri cu habitat 
uman. Pasul următor a fost cercetarea unor astfel de situri cu 
metode geofizice şi în final prin săpături arheologice. 

Înainte de ridicarea construcţiilor romane, acest platou a 
cunoscut o intensă locuire neolitică. Situl nu a fost semnalat în 
"Repertoriul Arheologic al Judeţului Alba", iar săpături au fost 
executate în zonă doar pentru cercetarea habitatului neolitic, 
astfel că villa romană a fost cercetată acum pentru prima dată. 

Villa romană de la Oarda de Jos-Şesu Orzii a fost cercetată 
prin prospecţii arheogeofozice prin metodele magnetometrică şi 
de rezistivitate electrică a solului, stabilindu-se astfel locaţia 
exactă a construcţiilor şi forma lor probabilă. 

Tehnica de cercetare a fost aceea a Museum of London 
Archaeology Service şi anume aşa numita "Single Context 
Planning", însemnând că fiecare context a fost săpat şi 
înregistrat individual, tridimensional, urmând a fi transpus în 
formă digitală . Împreună cu notarea locaţiei exacte a fiecărui 
artefact prin trei coordonate şi cu interpretarea statistică a 
ceramicii, vor constitui o bază de date cu rol atât de arhivare a 
informaţiei, cât şi de instrument de lucru viitor. 

Stocarea informaţiei în acest fel este foarte utilă fiind 
compatibilă cu lucrări similare din toată lumea şi utilizabilă într
un sistem GIS, precum şi studierii rezultatelor săpăturii, putând fi 
interogată în ArcView, relevând astfel informaţii care nu sunt 
evidente la momentul excavării sitului. 

Pe lângă investigarea sistematică a sitului , campania din 
acest an a avut ca obiectiv şi pregătirea studenţilor de la Univ. 
Alba Iu lia şi de la University of London în utilizarea metodelor 
moderne de cercetare arheologică. 

în luna august 2004 zona supusă cercetării a fost săpată 
aproape integral. Cercetarea sitului la momentul ales s-a dovedit 
imperios necesară având în vedere că acesta era serios 
ameninţat cu dispariţia din cauza lucrărilor agricole ce se 
desfăşurau în zonă. De aceea s-a dezvelit o suprafaţă mare, 
care să ofere o imagine cât mai completă a vestigiilor de epoca 
romană, mai afectate de arăturile agricole; se adaugă un sondaj 
de control stratigafic de 2 x 3 m, nefinalizat. 

Cele două suprafeţe - A/2004 cu dimensiunile de 25 x 1 O m 
şi B/2004, cu dimensiunile de 20 x 1 O m, trasate la o distanţă de 
1 8  m una de alta - au scos în evidenţă o villa romană alcătuită 
din două corpuri rectangulare, ambele având diviziuni interioare, 
rezultând câte trei încăperi în fiecare. Cele două clădiri erau 
orientate N-S, probabil cea dinspre râul Mureş fiind destinată 
proprietarilor fermei, iar cea de la E având rolul de depozit, grajd 
pentru animale şi locuinţă pentru sclavi. În spaţiul dintre aceste 
construcţii, a fost amenajată o curte pavată cu pietriş. 

Zidurile aveau fundaţii din piatră de râu şi pietriş şi putem 
presupune că în elevaţie s-au folosit aceleaşi materiale 
combinate cu cărămidă. Acoperişul a fost realizat cu tegulae. 
Acestea din urmă evident nu s-au păstrat in situ dar au fost 
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găsite in număr mare la suprafaţă. in multe zone lucrările 
agricole au distrus zidurile până sub nivelul de călcare roman, 
astfel că am putut inregistra puţine urme de podele, aceasta 
doar in a doua clădire, constând in lut bătut şi pietriş aşezat 
direct pe sol. Nu s-a putut constata existenţa mai multor faze ale 
construcţiei, eventualele urme ale acestora fiind distruse de 
arături. 

Sondajul de 2 x 3 m - numerotat C/2004 - a scos la iveală 
ceramică preistorică, precum şi un număr destul de mare de 
oase, ceea ce poate reprezenta o imagine relevantă asupra 
obiceiurilor şi dietei acelor populaţii. Nu au fost descoperite nici 
un fel de structuri sau amenajări de locuinţe, iar timpul alocat 
săpăturii nu a permis extinderea acestui sondaj. 

in cele cinci săptămâni s-a descoperit şi inventariat atât 
ceramică romană cât şi preistorică, precum şi un număr mare de 
artefacte de bronz, fier sau os şi chiar câteva monede. Nici unul 
dintre aceste obiecte nu este ieşit din comun pentru a merita ·O 
menţionare specială. 

Materialul descoperit este foarte amestecat; în afara celui 
roman au fost recoltate fragmente ceramice aparţinând unei 
multitudini de epoci şi culturi. Astfel, pe lângă câteva fragmente 
încadrate cronologic în perioada medieval timpurie (inclusiv 
fragmente de vase lucrate cu mâna şi datate în sec. IV-V) şi 
medievală (sec. X-XII), majoritatea ceramicii - ce se datează în 
alte epoci decât cea romană - aparţine epocii preistorice, cu cea 
mai mare pondere atribuită primei epoci a fierului (culturile Gava, 
Basarabi şi ceramică "protodacică"- Ha D). urmată de neolitic 
(Vinca, Lumea Nouă), epoca bronzului (bronz timpuriu - BT 1 ,  
bronz mijlociu -Wietenberg) ş i  eneolitic (Petreşti , Coţofeni). 

De subliniat că pentru epocile neolitică şi eneolitică, 
artefactele ceramice descoperite sunt in număr foarte redus. 
Materialul ceramic menţionat a fost descoperit pe intreaga 
suprafaţa excavată, fără a putea fi identificat un areal tipic unei 
epoci sau culturi (nici unul din contextele înregistrate nu prezintă 
ceramică aparţinând unei singure culturi) şi fără a putea fi 
identificat un strat de cultură corespunzător. Situaţia se 
datorează nu doar nivelării şi amestecării straturilor ca urmare a 
lucrărilor agricole şi a locuirii romane, ci şi faptului ca săpătura s
a limitat pentru această campanie doar la nivelul roman, fără a 
atinge straturile inferioare (in cazul eventualelor depuneri 
preistorice). 

Toate materialele descoperirile se afiă în depozitele Univ. 
Alba Iulia. 

Având în vedere starea avansată de eroziune a sitului , 
campania arheologică din acest an a fost oportună, dar nu se 
poate pune problema restaurarii şi valorificării turistice a 
obiectivului. De asemenea, continuarea lucrărilor în acest punct 
ar aduce foarte puţine informaţii suplimentare. 

Bogăţia materialului descoperit la Oarda dovedeşte intensa 
locuire a acestei zone de-a lungul timpului şi importanţa pe care 
avut-o prima terasă a Mureşului pentru habitatul uman. 

Obiectivele cercetărilor viitoare: Ar putea fi studierea unui alt 
sit comparabil cu acesta pentru a oferi o imagine mai completă 
asupra mediului suburban, rural din perioada romană, precum şi 
pentru a observa dacă modul de folosire a peisajului in diferite 
perioade ale existenţei umane, constatat în zona Oarda, este 
acelaşi în alte arealuri. in acest scop este nevoie de un sit cu 
caracteristici asemănătoare, pentru o comparaţie relevantă, dar 
situat în altă parte a conurbaţiei romane. Cu ajutorul fotografiei 
aeriene, s-a descoperit la V de Alba Iulia, tot pe malul Mureşului 
dar la câţiva kilometri in aval de Oarda, villa romană de la Vinţu 
de Jos, situată de asemenea pe un platou, care prezintă şi urme 
de locuire preistorică. 
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Note: 
1 .  Întocmirea planului de situaţie cu dispunerea unităţilor de 
cercetare, a fost efectuată din partea lAS de către Tudor Borşan, 
Ionuţ Maican şi Marius Breazu . 

Abstract: 
The excavation of the Roman villa in Oarda-Şesu Orzii is 

part of a larger project meant to study the h interland of the 
Roman city Apulum. Combining aerial photography with 
systematic field-walking, geophysics and excavations, the 
project's main objective is to bring light into the suburban area 
during the Roman occupation of Dacia. 

The site of Oarda-Şesu Orzii, Alba County, was selected to 
be excavated because, besides the Roman villa, !here are 
traces of prehistoric activity. The five weeks excavation season 
brought up a much eroded masonry construction, consisting of 
two large buildings with a courtyard in between. A large number 
of Roman and pre-Roman artefacts was uncovered and 
analysed. The working method was that of single context 
planning with the final purpose of building a GIS and a functional 
database, for storing the information and for the interrogation of 
it before publication. 

The future objective of the project is the research of another 
comparable site, using geophysics and excavation, in order to 
create a more complete picture of the rural area of Apulum and 
to observe the different patterns of landscape use in different 
periods of history. 

1 58. Olteni, corn. Bodoc, jud. Covasna 
Punct: Cariera de nisip, Tag 
Cod sit: 63919.03 
Colectiv: Valeriu Cavruc - responsabil , Dan Buzea, 
Asztalos lstvan (MCR) 

Situl se afiă la marginea de S a satului Olteni, in punctul 
Tag, pe un platou înalt din dreapta Oltului. Suprafaţa sitului este 
de cea. 20.000 m2. Stratul de cultură este extrem de sărac. Solul 
steril apare la de -0,4/-0,6 m. Prin săpături arheologice au fost 
identificate urme de locuire din neolitic (Boian, Precucuteni), 
eneolitic (Cucuteni-Ariuşd) , epoca bronzului (Noua), Latene 
dacic (sec. IV- I I I  a. Chr.) şi sec. IV (cultura Sântana de Mureş
Cerneahov). Cercetările arheologice preventive au fost începute 
în acest sit in 2001 şi de atunci s-au desfăşurat in fiecare an. 

În anul 2004 cercetările au inceput la 01 .03 şi se afiă in curs 
de desfăşurare şi in prezent (noiembrie 2004). Cercetările au ca 
scop eliberarea terenului de sarcină arheologică, in zona 
extinderii carierei de nisip, de către firma SA Domarkt S.R.L. 
Braşov. 

În cursul anului 2004 a fost cercetată o suprafaţă de cea. 
7.000 m2. ,  intreaga suprafaţă cercetată in aşezarea fiind de cea. 
1 0.000 m2• Au fost cercetate 273 complexe arheologice, din 
care: 260 gropi menajere (Gr.), 6 locuinţe (Loc.) şi 7 complexe 
(Cmp.), ultimele reprezentând construcţii de suprafaţă sau uşor 
adâncite, cu destinaţii incerte. 

Perioadei eneolitice (culturii Cucuteni-Ariuşd) îi aparţine un 
singur complex - Gr. 21 1 .  Groapa avea gura ovală, pereţii 
vericali şi fundul drept. Umplutura era formată din pământ 
maroniu tasat in amestec cu fragmente ceramice de factură 
eneolitică. 
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Complexele atribuite culturii Noua includ 1 1 7 gropi menajere. 
Acestea au fost surprinse la nivelul solului steril marcat de argilă 
galbenă. De cele mai multe ori gropile au forma de clopot. În 
partea lor superioară, până la adâncimea de -0,2 -0,3 m, gropile 
de obicei au umplutura, ce conţine pământ negru tasat pigmentat 
cu resturi de lemn şi lut ars; mai jos umplutura este de nuanţă 
galben-maronie, afânată, în amestec cu ceramică, fragmente de 
lipitură, oase de animale, piese din piatră, bronz sau os. 

Complexele din Latene-ul dacic includ 3 gropi menajere: Gr. 
1 37, Gr. 288 şi Gr. 300. Ele au gura circulară sau ovală, pereţii 
vericali şi fundul drept. Umplutura constă din pământ negru
maroniu, amestecat cu resturi de lemn carbonizat şi lipitură arsă 
şi fragmente ceramice caracteristice pentru sec. I I I  a. Chr. 

Complexele din sec. IV, cultura Sântana de Mureş -
Cerneahov includ: 1 complex cu cuptoare (Cmp. 5), 6 locuinţe 
adâncite şi 45 gropi menajere. 

Locuinţele cercetate sunt sunt adâncite, de la -0,3 până la - 1  
m de la nivelul solului steril. Unele dintre ele au formă 
rectangulară cu colţuri rotunjite (Loc. 3, 4, 6, 7), în timp ce altele 
(Loc. 8) sunt de formă ovală. Gropile locuinţelor au pereţii 
verticali şi fundul drept. Umplutura constă din pământ negru, 
tasat, amestecat cu resturi de lipitură arsă şi lemn carbonizat, în 
amestec cu numeroase fragmente ceramice şi oase de animale. 
În locuinţe au fost găsite instalaţii de încălzire: vetre circulare de 
foc sau cuptoare- pietrar. Atât în interiorul cât şi în exteriorul 
locuinţelor au fost cercetate gropi de stâlp. 

Gropile menajere din sec. IV în cele mai multe cazuri au gura 
circulară, mai rar ovală, pereţii sunt verticali sau arcuiţi, uneori 
sunt cu trepte. Fundul gropilor este sferic sau drept. Gropile sunt 
adâncite între -0,3 -2,6 m, în solul steril. În general sunt mai 
adînci decât cele din epoca bronzului. Umplutura gropilor este 
formată din pământ negru, rareori brun, de cele mai multe ori 
tasat. Umplutura gropilor conţine resturi de lemn şi lut ars. 
Inventarul predominant al gropilor include ceramică, atât 
modelată cu mâna cât şi cea lucrată la roată. S-au mai găsit în 
gropi râşniţe, gresii , piese din os, sticlă, fier, precum şi oase de 
animale. 

Cmp. 5 include trei cuptoare, în faţa cărora se aflau gropi 
puţin adâncite cu cenuşă. Cmp. 5 acoperea suprafaţa de 4 , 1  x 
2 , 1  m. Cuptoarele erau de forma ovală cu diametru! cuprins între 
0,85-1 , 1  m. Vetrele cuptoarelor făceau corp comun cu bolţile 
sferice. Doar într-un singur caz bolta prăbuşită s-a păstrat, în 
celelalte cazuri bolţile au fost distruse. Grosimea vetrelor 
amenajata direct pe solul steril varia între 0,04 şi 0,06 m, iar cea 
a boltei păstrate era de 0,02 m. În gropile aflate în faţa 
cuptoarelor şi umplute cu cenuşă au fost găsite fragmente 
ceramice provenind de la vasele lucrate la roată. 

Complexe a căror încadrare cronologică nu a fost 
determinată cuprind 4 complexe de suprafaţă, precum şi 96 
gropi menajere. 

Cmp. 1 era o construcţie de suprafaţă, de formă ovală cu 
dimensiunile de 5,2 x 3,4 m, marcată de aglomerările de lipitură. 
În partea nord-vestică acest complex suprapunea o groapă 
menajeră aparţinând culturii Noua (�r. 236). În jurul complexului 
au fost surprinse şi 7 gropi de stâlp. In partea nord-estică, se afla 
o vatră distrusă din care s-au păstrat doar câteva fragmente de 
lipitură. Complexul a fost adâncit până la -0,2 m de la nivelul 
solului steril. Inventarul constă în fragmente ceramice atipice. 

Cmp. 2 este reprezentat de o groapă de formă neregulată cu 
dimensiunea de 4,2 x 2,1 m, adâncit până la -0,8 m în solul 
steril. În interiorul acestui complex au fost descoperite două gropi 
menajere şi o groapă de stâlp. Umplutura complexului consta din 
pământ maroniu nisipos, afânat, în amestec cu fragmente de 
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lipitură şi lemn carbonizat. De aici au fost recoltate bucătii mari 
de lipitură cu urme de fier topit, precum şi material ceramic. 

Cmp. 3 reprezenta urme ale unei amenajări de suprafaţă de 
formă ovală (0,7 x 0,5 m) adâncite până la 1 5  cm în solul steril. 
Umplutura complexului a fost formată dintr-o aglomerare de 
pietre plate şi fragmente ceramice depuse în pământ negru 
afânat. 

Cmp. 6 a fost delimitat printr-o pată de pământ galbenă cu 
pete negre, de formă ovală cu dimensiunile de 3,8 x 2, 4 m. În 
cuprinsul lui au fost cercetate două gropi. 

Gropile menajere a căror atribuire încă nu a putut fi stabilită 
includ atât cele in care a fost descoperit material arheologic 
atipic cât şi cele fără inventar. 

Analiza mai amănunţită a materialului descoperit va aduce 
probabil elemente care să permită precizările privind încadrarea 
lor corectă. 

Cercetările de teren sunt in curs de desfăşurare şi probabil 
vor fi continuate în anul viitor. 
Planşa 28. 

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

În campania anului 2004 au continuat cercetările asupra 
necropolei medievale timpurii din acest punct şi au fost dezvelite 
alte 1 6  morminte, ajungându-se astfel la cifra de 57 de morminte 
dezvelite până în prezent. Au fost trasate 1 0  secţiuni - S 37- S 
46 - in care au fost cercetate şi 7 complexe neolitice. 

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 5 morminte care aveau depuse în zona 
parietală stângă (M47, M54, M57) şi în zona parietală dreaptă 
(M48, M51 ) un vas-borcan. Inventarul lui M48 şi M57 conţine şi 
piese de armament şi harnaşament (tolbă cu săgeţi, scăriţă de 
fier, zăbală), fiind primul mormânt în care inventarul asociat cu 
vasul depus cu ofrandă alimentară conţine astfel de piese. 

Inventarul metalic poate fi împă�it pe criterii de 
funcţionalitate 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. Inelele descoperite în campania 2002 se alătură celor 
descoperite în campaniile anterioare încadrându-se în tipologia 
prezentată de Z. K. Pinter şi S. A. Luca. 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 
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sunt reprezentate mai ales de vârfuri de săgeată. Din punctul de 
vedere al descoperirilor de piese de armament şi a pieselor de 
harnaşament în acelaşi mormânt relevant este M 48 al cărui 
inventar este constituit din: tolba cu săgeţi, aşezată pe partea 
stângă a defunctului în zona pieptului şi a bazinului, iar săgeţile 
sunt cu vârful în sus, scăriţe de cavalerie depuse pe tibiile 
picioarelor, o zăbala articulată aflată lângă laba piciorului drept, 
diverse piese provenind de la căpăstrul calului şi podoabe 
(cercei şi brăţări). in mai multe morminte au fost depistate vârfuri 
de săgeţi depuse în mănunchi sau în tolbă. 

Din cercetările desfăşurate până în prezent, putem spune că 
avem de a face cu o necropolă în cadrul căreia mormintele sunt 
organizate în şiruri paralele, lucru caracteristic necropolelor 
medievale timpurii din prima fază a orizontului 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 până la începutul secolului 
al Xl-lea), în acest sens existând corespondenţe tipologice în 
mai multe puncte cercetate în spaţiul intracarpatic. incadrarea 
tipologică şi cronologică a necropolei din punct de vedere al 
cronologiei relative şi absolute a fost făcută de Z. K. Pinter şi S. 
A. Luca, fiind vorba de o necropolă caracteristică orizontului 
Bijelo-Brdo (sf. sec. X - începutul sec. XI) şi faţă de cele afirmate 
de cei doi autori, pe baza descoperirilor din campania 2002, au 
apărut unele materiale, ce aduc mai multă exactitate în ceea ce 
priveşte cronologia relativă a necropolei. Descoperirea 
mormintelor cu vas (M47, M48, M51 , M54, M57) permite o 
încadrare cronologică mai strânsă şi aşează necropola în 
orizontul cultural din care face parte şi necropola de la Alba Iulia 
- Staţia de Salvare 11. in special vasul descoperit în M51 ne 
permite o datarea în jurul mijlocului secolului al X-lea, fiind vorba 
de un vas cu gât canelat şi cu două terti laterale. 

În perioada 1 945-2000 au fost făc�te numeroase descoperiri 
de necropole datate pe baza materialelor descoperite în secolele 
X-XI: Cluj-Napoca - Str. SemeniculuP, Cluj-Napoca - Str. 
Plugarior2, Hodoni - Pocioroane3, Simeria Veche - Săuleşti, 
punctul În Vii4, Moldoveneşti5, Pîclişas, Deva - Micro 1 57, 
Ghirbom - Gruiul Fierului8, Alba Iulia - Staţia de Salvare 1 19, Alba 
Iulia - Str. Arhim. Iuliu Hossu10. Mormintele de la E de Tisa şi din 
Banat apa�in unor luptători din a doua generaţie care au luat 
contact cu populaţia locală din aceste zone şi cu cultura 
materială a acesteia 1 1 • 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. 

Note: 
1 .  RepCJ, p. 1 37. 
2. RepCJ, p. 1 37; A. Heitel, Die Archaologie der ersten und 
zweiten Phase des Eindrigens der Ungarn in das 
innerkarpatische Transi/vanien, Dacia NS 38-39, 1 994-1 995, p. 
415 .  
3. F I .  Draşovean , D .  Ţeicu, M .  Munteanu, Hodoni. Locuirile 
neolitice şi necropola medievală timpurie, Reşiţa, 1 996. 
4. A. Popa, La inceputurile evului mediu românesc. Ţara 
Haţegului, Bucureşti, 1 988, p. 59. 
5. G. Bako, Despre structura socială a populaţiei din epoca 
feudală 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 lulia-Pâclişa: descoperiri hallstattiene şi 
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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, 1 980, p. 1 51 -1 76. 
9. RepAB, p. 43; H. Ciugudean (red.) , Catalogul expoziţiei .Anul 
1000 la Alba Iulia - intre istorie şi arheologie", Alba Iulia, 1 999, 
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 0. A. Dragotă, Istoricul cercetărilor, în: H .  Ciugudean, A. 
Dragotă, Catalogul expoziţiei "Civilizaţia medievală timpurie din 
Transilvania: rit şi ritual funerar (secolele IX-XI), p. 1 5. 
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. 1 7-44. 
S. A. Luca, Aşezări neolitice pe valea Mureşului (1). Habitatul 
turdăşean de la Orăştie - Dealul Pemi/or (punct X2), Alba Iulia, 
1 997. 
S. A. Luca, Z. K. Pinter, Der Bohmerberg bei Bross/Orăştie. Eine 
archeologische Monographie, Sibiu, 2001 . 
Z. K. Pinter, 1. M. Ţiplic, A. Dragotă, Das Fruhmittelalterliche 
Grăberfeld im Brooser Gebiet, Bohmerberg/Dealul Pemilor 
Fundsttele X2/2000 {2. Tei/), Forschungen zu Volks- und 
Landeskunde, Band 44-45, 2001/2002, p. 1 1 5- 130. 

Abstract: 
In the summer of the year 2004 (July - August) another 1 6  

graves were discovered (the total number of graves is now 57), 
which contained similar material like in the pasi years: bracelets, 
arrows, pottery. Ali of these are from the middle of the 1 0'h 
century. 

The Orăştie-Dealul Pemilor X2 cemetery is similar with those 
from Cluj-Napoca - Str. Plugarilor, Simeria Veche - Săuleşti, 
Deva - Micro 1 5, Alba Iulia - Staţia de Salvare. 

1 60. Ostrov, corn. Ostrov, jud. Constanţa [Durostorum] 
Punct: Ferma 4 
Cod sit: 62547.01 
Colectiv: Paul Damian - responsabil, Adela Bâltâc, 
Christina Ştirbulescu, Ionuţ Bocan, Virgil Apostol, Nicoleta 
Nedelcu, Ani Ologu, Valentin Bottez (MNIR), Dan 
Elefterescu (MDJ Călăraşi), George Dumitru (UO 
Constanţa), studenţi F IB şi UO Constanţa. 

Situl este amplasat paralel cu şoseaua Bucureşti-Călăraşi
Constanţa în dreptul km 1 32 , 1 00, la aproximativ 1 50 m S de 
malul braţului Ostrov. Punctul se situează la cea. 2-2,5 km aval 
de castrul legiunii a Xl-a Claudia, cantonată la Durostorum1 .  
Cercetările perieghetice efectuate în acest perimetru au pus in 
evidenţă mai multe vestigii arheologice (cuptoare, ziduri, 
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morminte, fragmente ceramice diverse, fragmente arhitectonice, 
monede etc). Tot in această zonă s-a descoperit şi inscripţia, 
care atestă singurele canabae din Imperiul roman ce poartă 
gentiliciul imperial - Ae/iae. Începând din 1 955 până in prezent 
au fost cercetate 1 9  cuptoare ceramice2, iar din 1 997 a început 
cercetarea sistematică a aşezării propriu-zise. Pe baza datelor 
perieghetice şi a cercetărilor de teren se poate afirma că 
perimetrul locuirii antice însumează o suprafaţă de �4 ha3 . 
intreaga zonă a aşezării a fost puternic afectată de cultura viţei 
de vie, astfel unele dintre vestigii sunt într-o stare foarte precară 
de conservare. Investigaţiile arheologice din perioada 1 997-
20034 au pus în valoare cel puţin două edificii, dintre care unul 
cu caracter termal. Rezultatele cercetărilor arheologice din ultimii 
ani au pus in evidenţă, dacă mai era nevoie, importanţa aşezării 
de la Durostorum, şi pot aduce contribuţii la stabilirea statutului 
juridic. 

Datorită unor condiţii favorabile5 anul acesta a fost posibilă 
reluarea cercetării şi in sectorul 11. Astfel, cercetările din această 
campanie s-au desfăşurat pe cele două sectoare: Thermae şi 
Edificiul nr. 2. 

Sectorul ! -Thermae 
Paul Damian, Adela Bâltâc, Virgil Apostol 

Cercetările din ultimi ani au pus in evidenţă un edificiu termal 
de epocă romană suprapus, in partea vestică, de o necropolă de 
sec. IV. 

Reamintim că edificiul termal (datat in sec. I I-IV p. Chr.) . 
orientat SSE-NNV, cu o suprafaţă estimată de 500 m2, este 
compartimentat in şase încăperi , dintre care trei prevăzute cu 
instalaţie de hypocaust. Menţionăm că edificiul se găseşte intr-o 
stare foarte precară de conservare, suferind diverse intervenţii 
încă din antichitate, până in epoca contemporană. De 
asemenea, au fost surprinse trei faze de funcţionare, însă starea 
precară în care se găsesc unele dintre ziduri (uneori 
demantelate până la nivelul fundaţiei, fiind surprinse doar 
amprentele lăsate) ne împiedică deocamdată să stabilim 
elemente de planimetrie şi funcţionalitate ale edificiului in cele 
trei faze. 

Obiectivele urmările in campania din acest an au fost 
elucidarea unor probleme legate de stratigrafia aşezării şi ale 
cronologiei edificiului termal, precum şi cercetarea unor trasee 
de zid surprinse in campania precedentă in suprafaţa deschisă 
spre V (ceea ce pare a fi un nou edificiu) . Astfel, investigaţia a 
fost continuată in suprafeţele deschise în campaniile anterioare 
(C1-5, C1 3) , trecându-se chiar la desfiinţarea unora dintre 
martori stratigrafici (între suprafeţele C1-2, C2-3, C3-4, C 1-5), 
precum şi prin deschiderea unei noi suprafeţe spre V, C14 
(orientată N-S, paralel cu C13 dimensiuni 30 x 4 m). 
Edificiul termal - din păcate nici cercetările din acest an nu au 
adus elemente concludente în ceea ce priveşte limitele de V şi N 
ale edificiului termal in nici una dintre cele trei faze de 
functionare. Desfiintarea martorului stratigrafic dintre suprafeţele 
C3-4 a pus în evidenţă limita de E a unuia dintre bazinele 
edificiului , cercetat parţial încă din prima campanie6, într-o stare 
de conservare total diferită de cea cunoscută anterior. Astfel, au 
fost descoperite in situ doar două cărămizi (24 x 1 4  cm) şi un 
fragment din tencuială de pe peretele de N. S-au putut face 
observaţii in ceea ce priveşte maniera de construcţie a acestuia. 
Astfel pe o amenajare formată din fragmente tegulare pisate 
legate cu mortar hidrofug (de culoare roz) sunt fixate, tot cu 
mortar hidrofug, cărămizile. Pereţii bazinului sunt tencuiţi?. 
Bazinul este delimitat la E, N şi S de ziduri construite din pietre 
legate cu mortar (fin din var şi nisip), demantelate din antichitate. 
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Nu excludem posibilitatea ca bazinul să fi funcţionat doar in 
prima ş i 1 sau a doua fază a edificiului termal . 

Au mai fost făcute unele observapi de ordin stratigrafic, in 
unele puncte sondajele au ajuns şi la cote de -2,00 m, nivel la 
care este surprins un strat de lut galben, probabil nivelul steril 
din punct de vedere arheologic. 

Cercetările din campaniile precedente au surprins, in partea 
nordică a suprafeţei C13, porţiunii din traseele a patru ziduri8 
(denumite convenţional Z29-32), care detineau trei încăperi. in 
suprafaţa (C1 4) deschisă spre V se observă că zidurilor Z29 şi 
Z30 continuă, iar un nou zid (Z33, dimensiuni surprinse lungime 
= 8 m, lăţime = 0,30 m, înălţime = O, 1 O m), construit in aceeaşi 
tehnică opus caementicium, inchide spre V două dintre încăperi. 
În stadiul actual al cercetării suntem in măsură să afirmăm că ne 
aftăm în faţa unui nou edificiu cu o suprafaţă surprinsă de 64,9 
m2, compartimentat in cel puţin trei încăperi, doar in încăperea 
de la E (nr. 3) fiind surprins un nivel de călcare. Reamintim că în 
una dintre încăperile de la V (nr. 1 )  a fost surprins şi cercetat 
parţial un mormânt9 (M3). În campania de anul acesta în aceeaşi 
încăpere a fost cercetat un nou mormânt (M7), iar in încăperea 
nr. 2 a fost surprins şi cercetat parţial un alt mormânt (M4) . 
Menţionăm că din acest edificiu a fost recoltat un foarte bogat 
material ceramic (de lux şi uz comun) cel mai mult din incăperea 
nr. 3. 
Necropola de sec. IV. 

În campaniile anterioare, la S de edificiul termal au fost 
cercetate două morminte de inhumaţie, datate in cursul celui de
al doilea şi al treilea sfert al sec. IV10. Anul acesta au fost 
cercetate parţial sau in intregime M3 (reperat in campania 
precedentă) şi patru noi morminte (M4, M5, M6 şi M7) . 
M3 - mormânt de inhumaţie. Este amplasat în suprafaţa C13, 
caroul 1 4c, la 0,24 m de Z32. Groapa a fost surprinsă parţial 
(aceasta intră in profilul de V), la cota de -Q,74 m. Orientare: V
E. Dimensiuni: lungime surprinsă = 0,63 m, lăţime = 0,59 m. Din 
corpul defunctului au fost surprinse doar tibiile şi aproximativ O, 1 
m din femur. Nu a fost descoperit inventar. 
M4 - mormânt de inhumaţie. Este amplasat in suprafaţa C13, 
caroul 1 3c, la 0,25 m de Z32 şi la 2,53 m de Z29. Groapa 
mormântului a apărut la cota -1 , 1  m, în raport cu nivelul actual 
de călcare, şi a fost surprinsă doar pe o lungime = 1 , 1 m (intră in 
profilul de V). Orientare: V-E. Au fost surprinse doar picioarele 
defunctului integral şi o parte din bazin. Nu are inventar. 
M5 - mormânt de inhumaţie, amplasat in suprafaţa C14, caroul 
1 Od. Groapa mormântului , de formă dreptunghiulară, a apărut la 
cota -0,55 m, in raport cu nivelul actual de călcare. Orientare: 
V-E. Dimensiunile gropii: lungime = 1 ,77 m, lăţime = 0,63 m. 
Scheletul defunctului este foarte bine conservat, o parte a 
craniului intrând în profilul de V al casetei. Nu are inventar. 
M6 - mormânt de inhumaţie, amplasat in suprafaţa C14, caroul 
1 0d ,  la 0,6 m N de M5, fiind paralel cu acesta. Orientare: V-E. 
Groapa, de formă dreptunghiulară apare la cota de -Q,66 m în 
raport cu nivelul actual de călcare şi are dimensiuni: lungime = 

1 ,  65 m, lăţime =0,44 m. Scheletul defunctului pare deranjat de 
interventii ulterioare. Multe din oasele craniului, ale mâinilor şi 
ale piciorului drept sunt deranjate. Nu are inventar. 
M7 - mormânt de inhumaţie, amplasat in suprafaţa C14, caroul 
1 5, la Sud de Z30. Groapa mormântului a apărut la cota de -
0,35 m în raport cu nivelul actual de călcare. La 0,80 m S de Z30 
au fost descoperite cinci cărămizi dispuse vertical, aproximativ 
paralel cu Z30, ceea ce ne face să credem că limitele gropii 
mormântului sunt marcate prin acestea respectiv Z30. Orientare: 
V-E. Dimensiuni: lungime = 1 ,97 m, lăţime = 0,78 m, înălţime = 
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0,24 m. După dimensiunile defunctului se pare că este vorba de 
un copil. Nu are inventar. 

Sector 2 - Edificiul nr. 2 
Paul Damian, Christina Ştribulescu, Ionuţ Bocan, Virgil 
Apostol 

Anul acesta a fost reluată cercetare Edificiului nr. 2, 
întreruptă in anul 2001 . 

Edificiul nr. 2, este amplasat la aproximativ 1 O m N de 
edificiul termal, cu o suprafaţă cercetată de 1 1 5 m2, din care au 
fost surprinse limitele de N, S şi E, din cele două faze de 
functionaren Obiectivele din această campanie au fost 
surp�inderea limitei de V, a unor detalii cronologice, precum şi 
relatia dintre acest edificiu şi cel termal. Astfel, a continuat 
inve

'
stigaţia in unele suprafeţe deschise anterior şi prin 

deschiderea a două noi suprafeţe la V (C8-9). Cercetările au 
pus în evidenţă prelungirea spre V a traseelor zidurilor de S (Z1 , 
construit in tehnica opus incertum, dimensiuni surprinse lungime 
= 18 30 m lătime maximă = 0,65 m, inăltime = 0,42 m.) şi de N 
(Z3, 

'
construit în tehnica opus mixtum: dimensiuni surprinse 

lungime = 1 5,4 m, lăţime = 0,55 m. ) .  Menţionăm că zidul Z3 are 
cele două paramente (interior şi exterior) construite din cărămizi 
şi pietre de mari dimensiuni legate cu mortar, iar miezul zidului 
este umplut cu pietre mici legate cu mortar şi reprezintă unul 
dintre puţinele ziduri ale edificiului nr. 2 din care se păstrează şi 
elevatia. La N de Z3 a fost surprinsă o porţiune dintr-un pavaj 
(păst�at pe o suprafaţă de 1 ,3 x 1 m) realizat din fragmente 
tegulare, aşezate într-un pământ de culoare gri-cenuşiu. 
Acestea reprezintă primul nivel de călcare surprins in perimetrul 
edificiului nr. 2. A fost recoltată un foarte bogat material 
arheologic, în special ceramic, atât din interiorul edificiului, cât 
din suprafaţa C9, situată în exteriorul edificiului spre S. 
Planşa 29. 

Note: 
1 .  Repertoriat şi cercetat de arheologii bulgari, actualmente 
acesta este suprapus de clădiri moderne din oraşul Silistra, vezi 
P. Donevski, Germania 68, 1 990, 1 ,  p. 236-245. 
2. Vezi Cr. Muşeteanu, Ateliere ceramice romane de la 
Durostorum, Bucureşti, 2003, p. 1 6-29. 
3. Vezi şi Cr. Muşeţeanu, SCIVA 4 1 ,  1 990, 3-4, p. 293-299. 
4. Pentru rezultatele cercetărilor arheologice din acest sector 
vezi CCA 1 998, p. 53-54; CCA 1 999, p. 79; CCA 2000, p. 7 1-
72; CCA 2002, p. 1 68-1 70; CCA 2002, p. 224; CCA 2003, p .  
222-223; CCA 2004, p. 225-226. 
5. Fonduri mai mari decât in ultimi ani şi relaţiile foarte bune cu 
noua conducere şi, implicit, noul proprietar al firmei Ostrovit S.A. 
din partea căreia am obţinut o generoasă sponsorizare. 
Mulţumim şi pe această cale dl. director Constantin llinca. 
6. Este vorba de un bazin construit din material tegular şi cu 
pereţii tencuiţi cu mortar hidrofug, dimensiuni la exterior (2,4 m) 
CCA 1 998, p. 79. 
7. Acelaşi tip de tencuială a mai fost surprins în campaniile 
anterioare in cele două încăperi absidate de la V respectiv S, 
vezi CCA 2001 , p. 1 68 şi CCA 2004, p. 223. 
8. Vezi CCA 2004, p. 226. 
9. Vezi CCA 2004, p. 226. 
10 .  Vezi CCA 2003, p. 222; CCA 2004, p. 226. 
1 1 .  Pentru datele preliminare din acest sector CCA 1 999, p. 79; 
CCA 2000, p. 71-72; vezi CCA 2001 , p. 1 69; CCA 2002, p. 225. 

Abstract: 
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The site is  located parallel to the Bucureşti-Călăraşi
Constanta road al km 1 32, 1 00, on the bank of the Ostrov branch 
of the Danube. The site is situated approximately 2-2.5 km 
downstream from the Roman camp at Durostorum (Silistra). 
Based on the data provided by the surface research and the 
research proper, one can ascertain that the perimeter of th.e 
ancient settlement covers a surface of 24 ha. The systemat1c 
research of civil settlement started in 1 997. The archaeological 
research from 1 997-2003 has brought to light al least two 
buildings, one of which had a thermal function. This year's 
research focused on the two sectors (Thermae and dwelling no. 
2), and ils objectives were the clarification of the settlement's 
stratigraphy, of the thermal building's chronology, the discovery 
of he Western limit of dwelling no. 2 and some chronological 
details of the latter, as well as the relation between dwelling no. 
2 and the thermal building. 

Thermae. This year's research has lead to a deeper 
knowledge of some of the construction details of the thermal 
building and thus of its dating; it has also brought new 
arguments for the existence of a new building West of the 
thermal one. Five inhumation graves were excavated in the 41h 
century A.D. necropolis that lies over the western part of the 
thermal building. 

Dwelling no. 2. The research has uncovered the extension of 
the building Westwards, as well as a part of a brick pavement 
north of the building. 

1 61 .  Ostrov, corn. Ostrov, jud. Constanţa 
Punct: Păcuiul lui Soare 
Cod sit: 6254 7. 02 
Colectiv: Petre Diaconu ,  Oana Damian - responsabil ,  
Monica Mărgineanu Cârstoiu ( IAB), Anca Bănăseanu 
(masterand FIB), Ştefan Bâlici (UAUIM Bucureşti), studenţi 
UAUIM Bucureşti 

Cercetarea arheologică din campania 2004 s-a concentrat, 
ca şi cea din 2002-2003, asupra degajării unor elemente ale 
sistemului constructiv al fortificaţiei insulare 1 , în vederea 
realizării unui studiu de arhitectură care să stea la baza unui 
proiect de conservare şi punere in valoare a monumentului 
bizantin. Obiectivele campaniei au constat in obţinerea de noi 
elemente privind sistemul constructiv al curtinei adiacente porţii 
de N a cetăţii bizantine, la V de turnul-poartă, degajarea turnului 
din colţul NE al cetăţii şi a jumătăţii nordice a instalaţiei portuare, 
în vederea obţinerii de informaţii suplimentare privind maniera 
de fundare a fortificaţiei; completarea informaţiei privind 
necropola aşezării din sec. XII I-XIV şi realizarea fundaţiilor 
turnului din colţul de NE al cetăţii ,  urmărindu-se şi obţinerea de 
informaţii privind eventuale elemente ocupaţionale situate extra 
muros. 

Sector Poartă 
S-a continuat degajarea curtinei adiacente porţii de N a 

cetăţii bizantine, în vederea obţinerii de noi elemente privind 
sistemul constructiv (identificarea plăcii de mortar a 
constructorilor cetăţii) şi obţinerea de informaţii privind eventuale 
elemente ocupaţionale situate extra muros. 

Cercetările întreprinse in Caseta 6, deschisă in 2000, lărgită 
in 2002, despărţită de Caseta 2/2000 printr-un martor lat de 2 m, 
cu suprafaţa de 2 ,6 x 2 m, au permis cercetarea paramentului 
exterior al curtinei nordice, pe o distanţă de 7,5 m, distanţa de la 
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malul estic al casetei la prima treaptă a turnului cu front 
semicircular cercetat în 1 9842, situat în extremitatea vestică 
prost păstrată a cetăţii, pe malul apei. in campania 2004, după 
desfiinţarea martorului de pământ lat de 2 m, dintre casetele 2 şi 
6, a fost dezvelită integral curtina nordică, de la V de turnul
poartă şi până în dreptul turnului cu front semicircular de pe 
malul Dunării, pe o distanţă de 1 3, 1  m, coborându-se până la 
adâncimea de -1 m, măsurată de la placa de mortar a 
constructorilor cetăţii, fără a se atinge baza zidului. în privinta 
curtinei nordice, la V de turnul-poartă, înălţimea maximă păstrată 
a zidului este de 4,85 m, iar cercetarea paramentului exterior al 
acestuia a permis identificarea a trei crepide, cu înălţimea de 1 
m, respectiv, 0,6 m, respectiv 0,2 m, şi lăţimea de 0,4 m, 
respectiv 0,25 m. Pe paramentul exterior al zidului de incintă, 
crepidele sunt mai înguste în partea de V, lăţindu-se spre E, 
adică in apropierea zidului turnului poartă. Pe o distanţă de 2,8 
m de la treapta turnului spre E, crepida zidului de incintă, a doua 
de la platou în jos, se păstrează pe o lăţime de 0,23-0,28 m, 
pentru ca apoi să se lăţească până la 0,6 m sub forma unei 
platforme de piatră cu mortar, placa de mortar a constructorilor 
cetăţii, aşezată pe o structură de piatră, groasă de 0,95 m, 
compusă dintr-un strat de piatră măruntă cu mult mortar, un rând 
de blocuri de dimensiuni mari, un strat de pietre mărunte legate 
cu mortar, totul aşezat pe pământul galben dur care marchează 
nivelul anterior ridicării fortificaţiei. Placa de mortar a 
constructorilor cetăţii suprapune un complex arheologic, probabil 
un canal, înalt de 0,25 m, descoperit pe o lungime de 0,75 m, lat 
de 0,80 m, barda! de pietre aşezate pe cant, late de O, 1 5 m şi 
inalte de 0,4 m, ce apartine unui nivel anterior fundării cetătii 
bizantine, nivel ale cărui

' 
dimensiuni şi încadrare cronologic

'
ă 

sperăm că vor fi lămurite într-o campanie viitoare. 
in privinţa cimitirului aşezării de la Păcuiul lui Soare, se 

apreciază că necropola de pe dealul Dervent ar putea apa�ine, in 
întregime sau pa�ial, locuitorilor care au vieţuit in sec. XI în 
interiorul zidurilor cetăţii de pe insula dunăreană, această afinnaţie 
fiind motivată de observaţia că in partea cercetată din insulă nu a 
fost descoperită o necropolă din aceeaşi vreme, precum şi de faptul 
că durata scurtă a cetăţii şi implicit a vieţuirii, de doar câteva 
decenii, de la Dervent nu ar justifica întinderea necropolei sondate 
aici. Au fost cercetate in schimb 1 60 de monninte apa�inând 
necropolei apa�inând aşezării medievale din sec. XII I-XIV. 
Campania 2004 a completat infonnaţia privind această necropolă 
prin descoperirea a cinci monninte de inhumaţie, situate extra 
muros, descoperite toate in martorul de pământ dintre C 6 şi C 2, 
orientate V-E, în decubit dorsal, cu groapa delimitată de pietre, cu 
pozi�onarea antebraţelor de-a lungul corpului, pe bazin sau pe 
umăr, două dintre morminte conţinând piese de inventar 
reprezentate de un cercei şi un năsturaş globular de bronz. 

A fost curăţat totodată turnul din colţul NE al cetăţii ,  intr-o 
suprafaţă de 1 2  x 8 m, in vederea precizării limitelor sale estice şi a 
înregistrării fundaţiei. 

Sector Port 
lnstalaţia portuară, sau mai corect, debarcaderul, srtuat pe 

latura de SE a cetăţii (deoarece la data ridicării acesteia partea 
navigabilă a Dunării era constituită de braţul Ostrov) are o lungime 
de 24 m şi este reprezentat de o suită de platforme de piatră care, 
pe măsură ce înaintează spre exterior, coboară sub forma unor 
trepte, fiind flancat de două turnuri rectangulare şi având o intrare 
impunătoare spre cetate, largă de 4 m, cu o poartă confecţionată 
din doi batanţi de lemn placat cu fier; atât in dreapta, cât şi in 
stânga acestui acces, în lăţimea zidului de incintă, au fost 
amenajate câte trei deschideri (fante) prin care erau petrecute 
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odgoanele folosite la legarea corăbiilor. Din cauza sedimentării 
nisipului, produsă cu deosebire în ultimii 200 de ani, posibilele 
anexe (dane, diguri) sunt acoperite cu nisip. 

Inundaţiile din anii 70 au detenninat acoperirea vestigiilor 
arheologice cu aluviuni, împiedicând astfel accesul vizual la un 
monument arheologic şi de arhitectură unic. S-a reuşit, prin 
eliminarea pământului de pe o suprafaţă de 2 1 ,6 x 1 0,6 m, 
degajarea jumătăpi nordice a debarcaderului în vederea 
înregistrării sale cu mijloace digitale, unnând ca în campaniile 
viitoare să se degajeze şi restul , să se completeze informatia 
privind turnul de la S de debarcader, cercetat pa�ial in anii 60 'şi 
realizarea fundaţiilor in zona acestui complex. 

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, 1 988-1 989, p. 1 53-1 56. 

162. Pantelimon, corn. Pantelimon, jud. Ilfov 
Cod sit: 179132.25 
Colectiv: Gheorghe Mănucu-Adameşteanu (MMB) 

in perioada 1 1  octombrie-1 3  noiembrie 2004 pe teritoriul 
comunei Pantelimon s-au desfăşurat lucrări arheologice 
preventive. Ele au avut ca obiectiv cercetarea unei zone situate 
la N de pădurea Pantelimon, la E de lacul omonim, la S de 
şoseaua naţională Bucureşti-Constanţa şi în imediata vecinătate 
a ramificaţiei drumului judeţean spre comuna Cernica. Aici, 
EURIAL INVEST S.A., proprietarul actual al terenului, 
intenţionează să construiască un complex multifuncţional auto. 

Din cercetarea celor opt secţiuni (S I-VI I I) şi cinci casete (C 
1 -5), s-a conturat următoarea situaţie stratigrafică: intre O --Q,4 m 
se află stratul vegetal, deranjat de o cultură de viţă de vie; între -
0,4 m şi -0,8/0,9 m se află un strat de pământ castaniu inchis, in 
care s-au găsit fragmente ceramice din toate epocile istorice 
atestate: Bronz, Hallstatt, La!Eme, sec. I I I-IV, VI-VI I ,  X-XI şi XIX; 
de la -0,8/0,9 m începe solul viu, reprezentat de un pământ 
galben-lutos. 

Cu excepţia unui silex, din epoca bronzului, descoperirile 
sunt reprezentate numai de materialul ceramic1 Materialul 
preistoric provine din: Bronzul timpuriu sau mijlociu; Bronzul 
târziu - etapa veche (Fundeni-Govora) şi etapa recentă 
(Zimnicea-Piovdiv); Hallstatt timpuriu (Pre-Basarabi de tip 
Novaci) şi mijlociu (Basarabi) (?) şi Lateme. 
Sec. I I I-IV şi VI-VII p. Chr2. 

Săpătura de salvare de la Pantelimon a identificat, pentru 
prima jumătate a mileniului 1 p. Chr. , două momente de locuire: 
unul databil în sec. I I I- IV şi un al doilea din sec. VI-VII. in lipsa 
altor argumente decât cele ceramice, datarea celor două etape a 
fost propusă, in special, pe baza a două categorii ceramice: 
castroanele pentru prima etapă, respectiv tipsia pentru cea de a 
doua. 
Sec. X-XI 

Descoperirile arheologice din feudalismul timpuriu sunt 
destul de puţin prezente in zona cercetată, inventarul arheologic 
fiind reprezentat, în exclusivitate, de vase ceramice în stare 
fragmentară. 
Cuptoarele 1 -2 

La -0,5 m a fost surprinsă o vatră din lut, de formă circulară, 
foarte bine arsă: ea se mai păstra pe o lungime de 0,93 m, spre 
vest fiind suprapusă şi secţionată de Gr. 1 .  Vatra apa�ine unui 
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cuptor amenajat în lut, ai cărui pereţi au fost distruşi; datarea în 
sec. X-XI este asigurată de două panse de vase borcan. Una 
dintre ele este decorată cu incizii fine, trasate pe toată suprafaţa. 
Această vairă a fost refăcută peste vatra unui cuptor mai vechi, 
care s-a păstrat doar pe lungimea de 0,27 m, restul fiind 
secţionat şi distrus de Gr. 1 .  După o perioadă de funcţionare, 
prima vatră a fost acoperită cu un strat de pământ galben, gros 
de O, 16 m, peste care a fost refăcută vatra C 2. Descoperirea 
unor fragmente de vase borcane în jurul acestei instalaţii de foc 
sugerează că ne aftăm în faţa unui cuptor menajer, amplasat 
într-o locuinţă de suprafaţă: toate fragmentele au fost 
descoperite între -0,2 -0,4 m adâncime, în stratul afectat de 
rădăcinile viţei de vie, situaţie stratigraficll care nu îngOduie decât 
formularea unor ipoteze. 
Groapa 1 

in casetă a fost prins nivelul de la care a fost amenajată, 
respectiv la -0,5 m faţă de nivelul actual de călcare. Diametru!, !a 
gură, este de 1 ,3 m şi se adânceşte până la ·1 ,75 m. In 
umplutură au fost găsite doar câteva fragmente atipice de panse 
de vase borcan . Din relaţia stratigrafică dintre cele două 
cuptoare şi Gr. 1 ,  reiese că au existat cel puţin trei momente de 
locui re, marcate de cele trei amenajori: C 1 ,  C 2 şi Gr. 1 .  
Groapa 2 

O groapă de dimensiuni mai mari s-a conturat în vecinătatea 
estică a C 2. Ea pare să aparţină aceleaşi perioade, după cum 
sugerează cele două fragmente de vas borcan descoperite aici: 
este o groapă în formo de clopot, cu următoarele dimensiuni: 
adâncimea - 1  ,2 m; diametru! la gură: 1 ,6 m; diametru! la fund: 
1 , 8 X 1 ,75 ill . 
Vatra 1 

În S I I I ,  în carourile 1 4-1 5, între -0,35 -0,55 m, au apărut 
patru fragmente de vase borcan, decorate cu incizii şi caneluri 
pe toată suprafaţa corpului . Dintre acestea remarcăm un 
fragment de buză evazată, cu marginea Ieşită oblic. Acestea par 
să reprezinte umplutura unei locuinţe, deranjată şi distrusă de 
cultura de viţă de vie. Această ipoteză pare confirmată de 
prezenţa unei instalaţii de foc în vecinătate: la adâncimea de • 

0,55 m a fost dezvelită o vatră deschisă (0,56 x 0,6 m). Pe ea a 
fost descoperit fundul unui borcan, decorat la partea inferioară 
cu un fascicol de linii în val. 

Descoperirile ceramice din perioada feudalismului timpuriu 
apa�in unei singure forme: borcanul. Numărul destul de mic de 
fragmente ceramice (cea. 30), majoritatea atipice (fragmente de 
panse), constituie impedimente majore în încadrarea cronologică 
a momentelor de locuire din cultura Dridu. Dimensiunile mici şi 
mijlocii ale vaselor-borcan, atenţia deosebită acordat!J modului de 
realizare a decorului, constituie criterii pentru datarea acestei 
aşezări în sec. X-XI .  Prezenţa unui singur fragment din pastă 
fină, cu decor lustruit, ar putea restrânge această încadrare 
cronologică în a doua jumătate a secolului al X-lea şi la începutul 
secolului al Xl-lea. 
Secolul al XIX-lea. 

Majoritatea complexelor de locuire descoperite pe 
amplasamentul cercetat datează de la începutul secolului al XIX
lea. Din această perioadă au fost surprinse cinci locuinţe 
(bordeie) şi cinci gropi menajere. 
Locuinţa nr. 1 ,  Secţiunea 1 ,  caseta 1 ,  carouri le 1 0- 14. 

Pe toată lăţimea secţiunii, în zona carourilor 1 1 -1 3, la 
adâncimea de - 1 , 1  m, s-a conturat o suprafaţă cu arsură. Pentru 
dezvelirea sa integrală, spre sud, s-a trasat o casetă cu 
lungimea de 8 m şi lăţimea de 3 m. Aici s-a putut cerceta o 
locuinţă cu dimensiunile de 5,5 m (latura E-V) x 3,1 m (latura N
S). Pe latura de S, la cea. 1 m de colţul de V, avea un cuptoraş 
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mic din lut, cu o vatră lungă de 1 m şi lată de cea. 0,2 m. 
Conturul locuinţei a putut fi delimitat datorită incendiului. 

Materialul ceramic este în stare fragmentară3: ca forme, 
întâlnim: borcanul, oala cu toartă, castronul şi farfuria. 
Locuinta nr. 2. Sectiunea 1 1 ,  caseta 2, carourile 26-28. 

in carourile 26--28, între -0,6 -0,8 m, au apărut trei vase 
smălţuite, întregi sau întregibile, care erau antrenate de o 
umplutură aflată deasupra unei suprafeţe cu multă arsură. 
Pentru delimitarea acestui complex s-a trasat, spre N, o casetă 
lată de 3,5 m şi lungă de 4,5 m. in aceasta caset:l, la -0,85 m 
adâncime, s-a conturat, cu claritate, o locuinţă cu laturile de 3,2 
m (latura E-V) x 3,3 m (latura N-S), care nu dispunea de nici o 
instalaţie de încălzire sau pregătire a hranei. 

Locuinţa nr. 2 a fost distrusă de un incendiu puternic, care i
a determinat pe locatari s-o părăsească în grabă, fără a avea la 
dispoziţie timpul necesar pentru a-şi salva lucrurile. Din acest 
motiv au putut fi recuperate din umplutura sa cinci vase 
smălţuite, întregi sau întregibile (două ulcioare, două oale cu 
toartă şi un borcan), restul materialului ceramic fiind afectat de 
incendiul care a provocat distrugerea locuinţei. 
Locuinta nr. 3. Sectiunea 1 1 ,  caseta 3, carourile 34-35. 

in �apătul estic
. 
al Secţiunii I I I ,  la o adâncime de -0,7 -0,8 m, 

s-a conturat umplutura unu i  bordei. Pentru cercetarea lu i  a fost 
trasată, spre S, caseta 3, cu lăţimea de 2 şi lungimea de 3 m. 
Stratul de pământ negricios a coborât până la adâncimea -1 ,38 
m; acest bordei a fost delimitat pa�ial (latura N-S are 2,2 m, în 
timp ce latura E-V a fost surprinsă pe 2,8 m), o parte din el 
întrând sub laturile de N şi E ale Secţiunii 1 1 .  Din umplutura 
locuinţei nr. 3 s-au putut preleva puţine fragmente ceramice
dintre acestea reţinem un fragment din fundul unui urcior, 
nesmălţuit (diametru! de 6,3 cm) pe care, înainte de ardere, a 
fost încizată o cruce cu braţele aproximativ egale 
Locuinţa nr. 4. Secţiunea IV, carourile1 5- 16 .  

Acest complex a fost surprins în carourile 1 5· 1 6, între -0,6 -
0,7 m, unde s-a conturat mai clar umplutura locuinţei. La -0,65 m 
a apărut o parte dintr-o vatră, restul intrând sub profilul de S al 
Secţiunii IV. Au fost recoltate numai două fragmente relevante: 
un castron, păstrat în propo�ie de 70%. şi un fragment de 
strachină. 
Locuinţa nr. 5. Secţiunea V, caseta 1 ,  carou riie 4 - 6. 

Caseta 1 a fost trasată, pe o lăţime de 1 m, între carourile 3 
şi 9, Sj::re sud, pentru cercetarea unui complex de locuire din 
sec. VI-VI I p. Chr. Spre surprinderea noastră, primele materiale 
descoperite · un urcior aproape întreg şi alte fragmente de vase 
deschise · au apa�inut secolului al XIX-lea. Numărul foarte mare 
de forme ceramice descoperite în zona carourilor 4-6, între 
adâncimile de -0,3 -0,6 m, sugerează co avem de-a face cu 
umplutura unei locuinţe de suprafaţă. Din păcate, cu ocazia 
plantării viţei de vie, locuinţa a fost distrusă, astfel că nu avem 
nici un fel de indicii în legătură cu suprafaţa ei. Locuinţa nr. 5 
este reprezentată semnificativ de aproape toate tipurile ceramicii 
de uz comun, atât smălţuită cât şi nesmălţuită: oala cu toartă, 
ulcica, farfuria, strachina, castronul. 

Cele cinci gropi menajere atribuite secolului al XIX-lea, sunt 
repartizate astfel : Gr. 1 · surprinsă în grund la adâncimea de · 
0,94 m, are adâncimea 1 ,3 m (S 1, carourile 3-4); Gr. 2 · 

surprinsă în grund la adâncimea de -0,94 m, are adâncimea 
1 ,24 m (S 1, caroul 4) ; Gr. 3 · surprinsă în grund la -1 m, are 
adâncimea 1 ,5 m (S 11, caroul 6); Gr. 4 - surprinsă în grund la -
1 ,3 m, are adâncimea 1 ,85 m (S 1 1 ,  caroul 1 0) ,  Gr. 5 - surprinsă 
în grund la -0,7 m, are adâncimea 1 ,5 m (S VI, caroul 14) . 
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Toate aceste gropi au avut un caracter menajer, însă cu 
excepţia fragmentelor de oase nu s-au descoperit alte materiale 
care să permită o incadrare cronologică. 

În S 1, caroul 21 , la adâncimea de -0,7 m, s-a descoperit un 
vârf de săgeată din bronz, realizat prin ştanţare. Vârful de 
săgeată este prevăzut cu două aripioare lungi de 0,5 cm care nu 
permiteau scoaterea sa decât prin perforarea corpului in care a 
fost introdus pe o lăţime de 1 ,2 cm. Lungimea vârfului de 
săgeată este de 3 cm, grosimea maximă de 0,3 cm, iar 
greutatea de 1 ,6 gr. Săgeata era întrebuinţată la vânătoare, 
pentru animale sau păsări de mici dimensiuni. 

Cercetările arheologice preventive din anul 2004 au localizat 
o modestă aşezare rurală, care poate fi identificată cu satul 
Pantelimon, format in jurul mănăstirii Sf. Pantelimon (construită 
in 1750). Locuirea din acest punct, reluată la sfârşitul secolului al 
XVII I-lea, nu a fost de lungă durată: urmele violente de incendiu 
constatate, ca şi bogatul inventar ceramic abandonat in locuinţa 
nr. 2, dovedesc că aşezarea a fost părăsită in grabă. Tipologia şi 
uniformitatea inventarului ceramic sugerează că aşezarea a 
existat in prima jumătate a secolului al XIX-lea. Depozitele de 
ceramică descoperite in Bucureşti, păstrate datorită incendiului 
din anul 1 847, furnizează analogii concludente pentru ceramica 
descoperită in locuinţele de la Pantelimon 

Sfârşitul violent al satului poate fi pus in legătură cu 
evenimentele petrecute în anii '20, ai secolului al XIX-lea. La 1 5  
mai 1 821 oastea pandurilor lui Tudor părăseşte Bucureştiul, iar 
la 1 7  mai chehaia paşei de Silistra intra in capitală. Din prima zi 
încep represalii le: urmele materiale ale distrugerilor se mai 
păstrau încă in anul 1 822, când multe case erau încă in ruină. 
Turcii au distrus şi manufactura de testemele de la Mărcuţa, 
jafurile ajungând şi la Pantelimon. 

Satul s-a refilcut imediat, el fiind in scris in catagrafia din anul 
1 831 . În harta statistică întocmită intre 1 828-1 832 şi publicată in 
anul 1 835, satul Pantelimon, format in jurul bisericii şi a spitalului 
întemeiate de Grigore Ghica, era trecut cu 70 de gospodării. 

Note: 
1 .  Materialele preistorice au fost studiate şi determinate de dr. 
Nona Palincaş, de la IAB. 
2. Materialele din sec. I I I-IV şi VI-VII au fost studiate şi 
determinate de drd. Andrei Măgureanu, de la lAS. 
3. Materialele din secolul al XIX-lea au fost lucrate împreună cu 
dr. Dan Căpăţână. 

Abstract: 
In the autumn of 2004 the rescue excavations were carried 

out in Pantelimon, near Bucharest, on the place called "Liziera 
Pădurii". Eight sections (of constant breadth: 2 m, and variable 
length: 56 - 70 m), and four smaller additional surfaces were 
excavated. A previously unknown site, with remains !rom the 
Bronze Age, lron Age (Hallstatt and Latene), 3rd - 41h centuries, 
6'h - 7'h centuries, 1 O'h - 1 1  th centuries, and 1 91h centuries, was 
thus identified. During the centuries, each newer occupation as 
well as contemporary activities (planting of a vineyard etc.) 
disturbed earlier layers, so that only features !rom the 3rd - 41h 
centuries, 1 01h - 1 1 1h centuries and 1 91h centuries were 
somewhat better preserved. The rest of the material was 
collected !rom a homogeneous layer, with no obvious markers of 
walking levels. 
The prehistoric material . 

Two complete vessels, other 59 potsherds stemming !rom 28 
pots, and a flint tool were recovered during a rescue excavation. 

254 

The pottery is highly fragmented. It belongs to several periods: 
Late lron Age, early lron Age (Basarabi ?), latest period of the 
Late Bronze Age (Zimnicea-Piovdiv pottery), and earlier period 
of the Late Bronze Age (Fundeni--Govora pottery), early or 
Middle Bronze Age. The flint tool might belong to each of these 
Bronze Age periods. 
3rd - 41h centuries. 

The remains appear in four sections. The only feature, 
probably a house, was unfortunately damaged by the vineyard. 
Ceramics represents the only archaeological material: small 
fragments of bowls, jugs and jars, made on the fast wheel. There 
are also some hand-made jars. The dating relies mainly on 
bowls. 
61h-71h centuries. 

There is only a small number of shards datable in the 6'h -

?lh centuries. They were found among those !rom the 3rd - 4'h 
century. The bulk of them were hand-made. The almost only 
pottery form represented is the jar. The dating is supported by a 
clay pan fragment, characteristic for this epoch. 
1 01h- 1 1 1h centuries. 
Archaeological finds !rom the so-called "Dridu culture" have a 
scarce presence in the area. The units investigated were an 
open hearth, an earthen kiln and two waste pits. The kiln had 
two phases. 

The tact that the Pit 1 cuts the kiln points to a somewhat 
longer occupation of this site. The pottery, no more !han 30 
fragments, can be attributed to only one shape: the jar. The 
vessels, small and middle sized, are made on the slow wheel. 
Their typical decoration consists of horizontal lines, incised or 
grooved, single or grouped, covering the whole surface of the 
jars. The extremely low percentage of containers made of fine 
fabric and bearing a brushed decoration - of which only one 
fragment stems !rom the rim - allow the limiting of the dating to 
the second hal! of 1 Olh - beginning of the 1 1 1h  century. 
1 91h century. 

The majority of the archaeological remains can be dated into 
the 1 9'h century. Fi ve waste pits and fi ve sunken buildings were 
explored. House 1 had an earthen oven, House 4 an open 
hearth. But tor a bronze arrow-head, the archaeological material 
consists in a rich, mostly enameled, pottery. 

The settlement was burnt down. The inventory of the 
Houses 1 and 2 - five whole containers: a jar, two pitchers, two 
jugs - remained on the spoi. This happened most probably 
during the events !rom 1 821 . 

1 63. Pantelimon, corn. Pantelimon, jud. Constanţa 
[Uimetum] 
Punct: Cetate 
Cod sit: 62618.01 
Colectiv: Gheorghe Papuc - responsabil, Zaharia Covacef, 
Constantin Ghera, Constantin Băjenaru, Gabriel Talmaţchi, 
Liviu Lungu (MINAC) , Ioan Carol Opriş (FIB) 

Dacă pentru cetăţile Histria şi Capidava s-au putut aniversa 
90 şi respectiv, 80 ani de cercetări arheologice neîntrerupte, 
pentru Ulmetum trebuie să evidenţiem reluarea de către noi a 
săpăturilor după 90 de ani de la incheierea lor, subliniind in 
acelaşi timp alegerea de către Pârvan a acestui sit. 

Vasile Pârvan a dorit să deschidă un şantier intr-o cetate 
încă necercetată1 , care să servească şi drept şantier-şcoală 
pentru tinerii arheologi. Pentru aceasta dorea un castru de 
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graniţă fie din Oltenia, fie din Dobrogea. in urma perieghezelo� 
făcute două astfel de centre i se păreau potrivite scopului 
urmărit: castrul de la Celei - Romanaţi, situat pe malul Dunării şi 
cel aflat in comuna Pantelimonul de Sus (astăzi corn. 
Pantelimon), judeţul Constanţa. Ambele situri ofereau condiţii 
favorabile pen tru a deveni şantiere-şcoală, şi - prin ştirile antice 
asupra lor - ridicau probleme interesante cu privire la viaţa daca
romană. Cetatea de la Celei stătea in legătură cu organizarea 
comunală rurală numită intr-o inscripţie territorium Sucidavense, 
iar cea de la Pantelimonul de Sus, cu o organizare analoagă, 
territorium Capidavense. 

A fost preferată cetatea de la Pantelimonul de Sus deoarece 
toate instrumentele şi materialul rulant necesare cercetării se 
aflau la Tropaeum Traiani, deci mai lesne (şi mai ieftin) de adus 
aici. Astfel că, după ce în primăvara anului 1 91 1  a ridicat planul 
de situaţie al cetăţii şi a făcut intervenţiile necesare la autorităţile 
competente pentru trecerea întregului teritoriu ocupat de ruine şi 
a împrejurimilor lor imediate în proprietatea Muzeului Naţional de 
Antichităţi din Bucureşti2 (astăzi IAB), la sfârşitul lunii august a 
început săpăturile. 

Ideea reluării cercetărilor la Ulmetum îi aparţine regretatului 
director al muzeului constănţean, marele arheolog Adrian 
Rădulescu, care împreună cu Gheorghe Papuc, au făcut mai 
multe vizite la faţa locului , au reperat - şi acesta din urmă a adus 
la muzeu - mai multe inscripţii căzute; au discutat cu autorităţile 
locale - aceleaşi şi acum -, dar n-a mai apucat să treacă la 
fapte. 

În cadrul Programului Naţional de Cercetări Arheologice 3 -
"Scythia Minor", MINAC a propus pentru campania 2004 
proiectul "Cercetări arheologice la Ulmetum", estimat să se 
deruleze pe o perioadă de 1 0  ani cu un debut de trei luni. 
Datorită unor factori independenţi de voinţa noastră (insuficienţa 
fondurilor - minime din partea MCC, dar binevenite, deloc din 
partea ordonatorului local de fonduri; apoi desfiinţarea instituţiei) 
Zaharia Covacef şi Gabriel Talmaţchi au realizat o cercetare -
mai bine zis un sondaj - pe o perioadă de patru săptămâni cu 
fo�ă de muncă redusă şi nereceptivă la necesitatea şi 
importanţa reluării şi realizării săpăturilor arheologice aici. 

Cetatea din marginea comunei Pantelimon a fost identificată 
ca fiind Ulmetum încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea gra�e 
unei inscripţii (datată în anul 1 40 p. Chr.) descoperită de Gr. 
Tocilescu3 în ruinele acesteia şi care păstrează numele aşezării 
şi al locuitorilor săi: cives Romani et Bessi consistentes vico 
Ulmeto. 

Cetatea Ulmetum este situată pe un bot de deal stâncos, 
înconjurat pe aproape trei pă�i de o vale cu râpe abrupte, astăzi 
aproape seacă. Această apărare naturală este caracteristică, în 
general, cetăţilor moeso-romane, cărora le influenţează şi 
forma4. Planul cetăţii are forma unui triunghi cu una dintre laturi 
arcuită, fiind apărată de 6 turnuri patrulatere, trei turnuri 
circulare, de colţ, şi patru turnuri semicirculare, de poartă, toate 
aşezate în afara zidului. Dintre construcţiile dezvelite în interior 
se remarcă un edificiu absidal, pentru construcţia căruia - ca şi 
pentru zidurile incintei - s-au utilizat vechi monumente romane. 

După 90 de ani de la încetarea săpăturilor la Ulmetum 
zidurile cetăţii se profilează încă destul de bine. Cetatea însă -
aşa cum recunoştea însuşi descoperitorul ei, Vasile Pârvan - nu 
şi-a dezvăluit încă întreaga istorie. Nici nu avea cum deoarece 
săpăturile dintre 1 91 1-1 9 14  au urmărit, în primul rând, 
dezvelirea zidurilor şi recuperarea documentelor epigrafice sau 
sculpturale reutilizate ca materiale de construcţie. După 
dezvelirea zidurilor5 şi cercetarea turnurilor, au fost trasate o 
serie de secţiuni - de-a lungul şi de-a latu l cetăţii - urmărind, se 
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pare, reţeaua stradală, secţiuni care porneau, în primul rând, de 
la po�ile de SV şi de NV, apoi de la porţile secundare (poterne) 
aflate între turnurile de pe incintele de NV, S şi E - secţiuni care 
se văd şi astăzi şi în care au apărut fragmente de ziduri 
.barbare" (cum le-a numit descoperitorul lor) de la diverse 
construcţii cărora nu li s-a putut preciza destinaţia. 

Ulmetum are statut de vicus aflat în jurisdicţia cetăţii 
Capidava. Zidurile pe care le mai vedem astăzi au fost ridicate în 
timpul lui Iustinian, după cum o afirma şi Procopius din 
Caesarea: "1 7. Dincolo de ea se află din vechime o cetate 
numită Ulmetum. Din cauză că barbarii sclavini işi făcuseră 
acolo un loc de pândă, unde stătuseră un timp foarte indelungat, 
ea fusese lăsată cu totul in părăsire şi nu mai rămăsese nimic 
din ea, decât numele. 18. Pe aceasta a rezidit-o din temelie şi a 
scăpat astfel părţile acelea de năvălirile sc/avinilot''6. 

De ce un vicus, care nu se afla pe frontieră a fost fortifica!, 
ne-a spus-o tot Procopius: "33. Vrând să facă din lstru cea mai 
puternică apărare a noastră şi a intregii Europe, impăratul a 
acoperit ţărmul fluviului cu întărituri dese, ( .. .) , şi a aşezat 
pretutindeni pe ţărm străji de oşteni, pentru a opri străşnicia 
trecerii barbarilor din părţile acelea. 34. Cu toate aceste 
infăptuiri, neavând incredere in amăgitoarea nădejde 
omenească şi gândindu-se că, dacă duşmanii vor izbuti să 
treacă fluviul in vreun fel oarecare, vor cotropi ogoarele lipsite de 
apărare, vor lua ca sclavi pe toţi oamenii de vârstă tânără şi vor 
prăda toate avuţiile, impăratul nu se mulţumi să le dea o 
siguranţă colectivă prin fortificaţiile de pe malurile fluviului, ci le 
mai dădu şi una deosebită. 35. El făcu atât de dese întărituri in 
sate, incât fiecare ogor işi are fortificaţia sa, sau se află in 
vecinătatea unui loc intărit. "7. 

Forma şi aşezarea turnurilor unei cetăţi antice oferă - alături 
de forma şi aşezarea po�ilor - cele mai sigure elemente pentru 
datarea întemeieri i . in secolele V şi VI acest gen de fortificaţie, 
cu ziduri groase şi multe turnuri, se generalizează în tot imperiul 
de răsărit; nenumăratele cetăţi ridicate de împăratul Iustinian, în 
special la Dunărea de Jos, au toate - după cum descrie 
Procopius în De aedificiis - o formă asemănătoare cu planul 
general al cetăţii Ulmetum. Acel turn mare, unic, sau cel mult 
însoţit de încă două-trei, numit de Procopius cppoupaB al cărui rol 
de apărare corespundea elementului mai vechi de fortificaţie 
numit castrum, sau castellum civitatis, care este întâlnit - într-o 
formă redusă - la Troesmis (reclădit şi el de Iustinian), îl găsim 
într-o formă şi pozi�e identică celor de la Troesmis şi la 
Ulmetum; este vorba despre marele turn patrulater de pe latura 
de NV. 

În proiectul nostru pentru prima campanie - 2004 -
preconizam să înlăturăm, la exterior, toate dărămăturile şi 
depunerile acumulate pe parcursul celor 90 de ani, pentru a oferi 
imaginea impozantă a cetăţii . in acelaşi timp, după realizarea 
unui caroiaj (de 5 x 5 m) să incepem cercetarea de la turnul din 
colţul de V, pe prima curtină a laturii de SV, poarta de SV cu 
cele două turnuri şi - la interior - pe aceeaşi po�iune. 

Situaţia de la faţa locului ne-a impus altă strategie. Am 
inceput de la poarta de SV. in primul rând trebuia să curăţăm 
intrarea şi turnurile po�ii de dărâmături, depuneri şi vegetaţia 
crescută din abundenţă. Să adăugăm că spaţiul dintre cetate şi 
sat s-a micşorat prin extinderea construcţiilor acestuia până 
foarte aproape; spaţiul dintre acestea şi cetate este ocupat de 
fiare vechi şi diverse gunoaie. Promisiunile d-lui primar că-i va 
atenţiona pe vecini să cureţe zona au rămas promisiuni. 

Poarta de SV care, atât prin dimensiuni, cât şi prin aspect, 
pare să fi fost poarta principală a cetăţii, cu o suprafaţă de cea. 4 
x 4,75 m, era blocată de pietre de talie şi pietre mărunte căzute 
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din ziduri (sau dărâmate inten�onat, după cum aveam să aflăm 
de la localnici). Depunerile erau consistente pe inăltimi variind 
intre 0,2 şi 0,9 m. in turnuri, pe lângă dărâmături şi depuneri, 
crescuseră oţetari cu rădăcini destul de viguroase; in turnul de 
sud al porţii s-au tăiat doar oţetarii, nu am putut intra deoarece 
gospodarii din imediata vecinătate a cetătii aruncaseră acolo 
gunoiul din ţarcurile de oi. 

' 

Sondajul pe care l-am făcut a insemnat realizarea unui carou 
(c. 1 )  de 5 x 5 m in dreptul intrării - la interior - şi a unei secţiuni 
(S.1 + S. 1 V) de-a lungul zidului spre colţul de V, lată de 3 m. 
(pentru a cuprinde şi şanţul Pârvan) pe o lungime de cea. 9 m. 

Dărâmarea pietrelor din ziduri (naturală sau intenţionată) a 
determinat şi scurgerea emplectonului (pietre mărunte, cărămizi 
şi mortar) care a umplut ,şanţul Pârvan" şi intrarea in turn; foarte 
mult din acesta s-a scurs spre poartă şi in turnuri. 

În c.1 ne-am adâncit cea. 0,7 m. S-au surprins foarte bine 
straturile de depuneri şi patul pavajului care se afla in faţa - şi in 
continuarea - pavajului de piatră de la intrare, păstrat încă pe 
jumătate, spre exterior. Ca material arheologic din c. 1 s-au 
recuperat foarte multe fragmente ceramice romane-bizantine 
(gâturi, guri, toarte de amfore; o buză de castron vopsit, parte 
dintr-o cupă din pastă fină, un capac, o greutate nefinisată şi o 
monedă - găsită la adâncimea de -0,47 m - de la l ustin 1 1 ) . 

În S.1 - unde era foarte multă dărâmătură din zid şi din 
emplecton -, printre pietre am găsit fragmente din statuia unui 
leu. Şi aici s-au găsit numeroase fragmente ceramice romane
bizantine, mai multe capace, patru greutăţi făcute din cărămizi, o 
lamă de cuţit din fier, un capac de broască de uşă din fier etc. 
Remarcăm, de asemenea, găsirea a două monede de la 
Iustinian, una găsită la adâncimea de -0,6 m, cea de-a doua la -
0,7 m, din anii 1 5-17, datată după 540. 

În S.1 ar fi trebuit ca după 2,7 m să fi întâlnit primul dintre 
zidurile descoperite de Pârvan, perpendiculare pe incintă; din 
cauza materialului folosit in construcţie acesta nu s-a mai păstrat 
şi s-a amestecat cu restul dărâmăturilor. Profilul de NE al 
secţiunii S. 1 se prezintă astfel, de sus in jos: O, 1 m - strat 
vegetal; 0,3 m - strat de depunere; 0, 1 2  m - pământ bătătorit; 
0,09 m - un strat de incendiu; 0,3 m - dărâmături. 

La 7,2 m, S. 1 se opreşte in cel de-al doilea "zid Pârvan". 
Acesta se află la adâncimea de -0,35 -{),4 m - faţă de nivelul 
actual de călcare, este realizat din şist verde şi se păstrează pe 
o înălţime de 0,8 m. Fără a-1 dezveli am trecut dincolo de zid, 
după 0,7 m, in S. 1 vest. Aici ne-am adâncit până la -0,6 m şi ne
am oprit pe un puternic nivel de incendiu, de pe care am 
recuperat numeroase fragmente de amfore ,cu coaste" (una 
intregibilă), câteva "cu striuri", fragmente de la un ulcioraş, 
fragmente de opaiţe (intre care o toartă triunghiulară decorată cu 
motivul pomului), lame de cuţit din fier, trei piese din bronz şi fier, 
foarte multe fragmente de umeralia, precum şi cereale 
carbonizate. Tot pe acest nivel găsim două monede: una lustin 
1 1 ,  a doua lustin 11 şi Sofia din anul 570. 

Atât materialele arheologice - inclusiv descoperirile 
monetare -, cât şi izvoarele scrise (Procopius in primul rând) şi 
analogiile cu situaţia altor situri ne indică sec. VI ca moment al 
refacerii cetăţi i .  in ce fel se reflectă acest fapt in interiorul cetăţii 
doar cercetările viitoare vor putea aduce lămuriri. 

inainte de a incheia să menţionăm şi redescoperirea unor 
monumente. Astfel, lângă secţiunea S.1 , în dreptul intrării în 
turnul de vest al porţii se află o bază de coloană (?), 
fragmentară, transformată in coş de râşniţă, având in centru un 
orificiu pătrat cu latura de 1 O cm, inconjurat de baza circulară a 
cărei rază este de 22 cm. intre dărămăturile de la poarta de NV 
se află o inscripţie votivă fragmentară, datată in sec. 11 p. Chr., 
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dedicată lui IOM şi luno Regina9; Emilia Dorutiu-Boilă a inclus 
inscripţia in volumul ISM, V, dar, la colocaţie, a specificat 
,cetatea Histria", inv. 42. O a doua inscripţie, funerară1o, despre 
care Emilia Doruţiu-Boilă spune că nu a văzut-o in timpul 
perieghezei din anul 1 976, se află la poarta de SV, alunecată din 
placajul in care a găsit-o şi lăsat-o Pârvan1 1 împreună cu 
emplectonul turnului. 

Pe cuprinsul cetăţii, ca şi in dărămăturile de ta porţi şi din 
turnuri se află numeroase pietre care vor trebui verificate şi, 
imp�eună cu cele găsite deja, aduse şi înregistrate la MINAC. 

Inainte de inceperea campaniei, dl. Florin Scurtu a intreprins 
o cercetare magnetometrică la turnul de N al cetătii 
Planşa 29. 

· 

Note: 
1 .  V. Pârvan, Ulmetum, 1, p. 497-498 
2. Jdem, Ulmetum, 1, p. 499 
3. Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches, p. 1 1 1-1 1 2; V. Pârvan, 
Ulmetum, 1 , p. 585; Em. Doruţiu Boilă, ISM 5, nr. 62 (cu toată 
bibliografia anterioară) 
4. Ion Miclea, Radu Florescu, Strămoşii românilor. Vestigii 
milenare de cultură şi artă. Daco-romanii, 1 1 ,  Editura Meridiane, 
Bucureşti, 1 980, p. 1 76-1 77 
5. in prima campanie, care a durat o lună, Vasile Pârvan, cu un 
efectiv de 36 muncitori şi materialul rulant necesar îndepărtării 
pământului, alături de colectivul ştiinţific, a reuşit să dezvelească 
în intregime - atât în interior cât şi in exterior - laturile de NE, 
NV şi SV. 
6. Procopius din Caesareea, De aedificiis, IV, 7, 1 7, 1 8, în 
Fontes Historiae Dacoromanae, 1 1 ,  Editura Academiei, Bucureşti, 
1 970, p. 471 
7. Jdem, IV, 1 ,  33 - 35, în Fontes, 1 1 ,  p. 461 
8. ldem, 1 1, 1 şi urm. ,  in Fontes, 1 1 .  
9. V. Părvan, Ulmetum 11/2, p. 34Q-342, nr. 6; Em. Doruţiu Boilă, 
ISM, V, p. 89, nr. 45 (cu bibliografia anterioară) 
1 O. ISM, V, p. 97-98, nr. 72 
1 1 .  Ulmetum, 1 ,  p. 555-558, nr. 1 2  

Cercetări geofizice 
Florin Scurtu (GEI-PROSECO Bucureşti) 

Cercetarea noastră geofizică (magnetometrică) s-a 
desfăşurat la exteriorul cetăţii, in imediata sa apropiere, nu în 
interior cum am fi vrut noi să incepem, din cauză că interiorul 
cetăţii este complet răscolit de numeroasele săpături efectuate 
de-a lungul timpului, nu totdeauna intr-un mod organizat, aceste 
modificări introducând in măsurătorile noastre perturbări. 

Zona cea mai favorabilă unei prime incursiuni geofizice in 
arheologia şi istoria aşezării am găsit-o imediat la V de turnul 
rotund din colţul nordic al cetăţii ,  unde se află o mică zonă 
aproape orizontală, de relativ mici dimensiuni. 

Pentru inceput. zona cercetată a fost ceva mai extinsă (20 m 
pe direcţia V-E, 60 m pe direcţia N-S), dar într-o reţea mai rară, 
regională, pentru a efectua in primul rând o zonare, care să 
separe zonele calme, fără anomalii magnetometrice importante, 
de cele cu variaţie mai rapidă a câmpului geomagnetic anomal, 
reflectând deci prezenţa unor caracteristici locale ale structurii 
arheologice. Din punct de vedere al amplasării acestei zone faţă 
de zidurile vechii cetăţi, ea a fost aleasă astfel încât să poată 
pune in evidenţă modificări arheologice începând chiar cu 
proximitatea acestor ziduri: colţul nord-estic al perimetrului 
cercetat de noi se află la 2 m V de turnul rotund din colţul de N al 
cetăţii .  
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Pe hartă se poate constata că intensitatea câmpului 
geomagnetic anomal prezintă o zonare pe direcţia S--N: centrul 
şi nordul acestui perimetru sunt ocupate de anomalii pozitive (cu 
o variaţie mai mică in zona centrală şi ceva mai agitată in zona 
nordică), restul fiind ocupat de două largi zone anomale de 
minim (colorate in nuanţe de albastru). Se remarcă pentru tot 
perimetrul faptul că direcţia predominantă a acestor anomalii 
este VNV-ESE, oarecum perpendicular pe direcţia zidului vestic 
al cetăţii (poarta de NV a cetăţii, largă de 4 m, se află la circa 1 0  
m E de perimetrul nostru, în dreptul caroului D3). 

Cât priveşte dispersia valorilor câmpului geomagnetic 
anomal, se observă că zona nordică este cea mai agitată, deşi şi 
în zona central-sudică (carourile A5 - A7) apare cel puţin o zonă 
mai perturbată. 

În conformitate cu principiul expus mai sus, am ales pentru 
detalieri zona nordică, unde fluctuaţia câmpului in suprafaţă ne 
indică o variaţie corespunzătoare in structura subsolului. 

Noua suprafaţă, cercetată intr-o reţea de mult mai mare 
detaliu, este inclusă deci in cea cercetată regional, ocupând 
partea nordică a acesteia (carourile 9-1 2). 

Din comparaţia cu aceeaşi zonă a hă�ii regionale, se 
constată că punctual valorile din cele două hă�i se menţin, dar 
desimea mult mai mare a reţelei de observaţie in harta de detaliu 
conduce la o interpelare diferită a valorilor punctuale şi implicit la 
conturarea unor anomalii foarte locale, care in harta regională nu 
aveau cum să se individualizeze. 

Zona anomală cea mai pregnantă din harta de detaliu este 
cea nordică (carourile 8 12-C1 2) ,  orientată NE-SV, intensă, dar 
cu dispersie mică a valorilor - neincluzând deci anomalii mai 
locale, care să perturbe câmpul liniştit, ce caracterizează 
această zonă. În restul hă�ii apar o mulţime de anomalii locale 
cu poziţii aparent aleatorii, jalonând totuşi uneori (de exemplu 
anomaliile pozitive, colorate in roşu, din carouri le 81 O - 81 1 -
C1 1 - C12, care se succed la un interval aproape constant, de 2 
m) aliniamente pe care ele se înşiră, indicând o structură 
îngropată, ce urmăreşte aceste aliniamente. 

Şi în restul hă�ii unele anomalii locale par să se grupeze 
după anumite direcţii preferenţiale (de obicei aproximativ V - E), 
dar o separare mai avansată a surselor anomale va fi realizată 
într-o fază următoare, de prelucrare şi interpretare mai 
aprofundată a acestor anomalii. 

Până atunci, o interpretare preliminară, bazată doar pe 
analogii cu structurile arheologice evidenţiate de săpăturile 
efectuate până în prezent în cetate, ne face să presupunem că 
anomalia compactă nordică ar corespunde unui pavaj de 
cărămidă lat de cea. 3 m (astfel de pavaje sunt cunoscute in 
cetate) şi lung de cel puţin 7 m în interiorul hă�ii noastre, iar 
aliniamentele anomale mai puţin pregnante - unor eventuale 
baze de coloane sau stâlpi din piatră. Alte anomalii foarte locale 
şi foarte intense pot corespunde unor obiecte metalice moderne 
pierdute şi situate la mică adâncime sub suprafaţa solului. 

O interpretare mai exactă a anomaliilor din intreaga zonă va 
putea fi realizată după ce arheologii de la MINAC vor efectua 
câteva săpături de verificare pe zonele, pe care noi li le vom 
indica. 

Cercetările au fost efectuate cu fonduri de la MEC 
(Programul CERES). 

1 64. Pătroaia-Vale, corn. Crângurile, jud. Dâmboviţa 
Cod sit: 67210.01 
Colectiv: Marin Cârciumaru - responsabil (UV Târgovişte), 
Ovidiu Cârstina (CNMCD Târgovişte) 
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Cercetarea arheologică preventivă desfăşurată la Pătroaia 
Vale, in perioada 26.08.2004-09.09.2004, a avut ca scop 
recuperarea resturilor de Elephas Meridionalis, apărute în terasa 
Argeşului, ca urmare a desprinderilor masive produse de apă. 
La sesizarea autorităţilor locale, cu privire la apariţia unor resturi 
osoase de mari dimensiuni, s-a trecut la studierea zonei, 
constatându-se existenţa unui bogat material, provenit, din 
primele estimări, de la mai mul� indivizi apa�inând speciei 
menţionate, şi anume, o defensă, mai mulţi molari şi circa 70% 
dintr-un craniu. Suprafaţa afectată de cercetări este de 
aproximativ 1 00 m2, lucrările fiind ingreunate din cauza 
adâncimii, cea. 4 m, şi de existenţa unei bucle a râului Argeş. 

Elephas Meridionalis este o specie dispărută in urmă cu 
peste 1 ,8 milioane de ani, descoperirea fiind extrem de 
importantă, putând aduce lămuriri cu privire la vechimea 
pietrisurilor terasei, care provin din Piemontul Cândeşti. 
Materialele se află în laboratorul de restaurare al CNMCD 
Târgovişte, urmând a fi redate spre cercetare şi valorificare 
expoziţională, precum şi ca material didactic pentru studenţii 
Facultăţii de Istorie-arheologie din Târgovişte. [M. Cârciumaru] 

165. Pâncota, jud. Arad 
Punct: Cetatea turcească 
Cod sit: 9663. O 1 
Colectiv: Daniela Marcu lstrate - responsabil, Ioan Fedor 
Pascu (SC Damasus SRL); Zsuzsa Heitel (IA Bucureşti), 
George Pascu Hurezan (CM Arad) 

În perioada 9-28 august 2004 s-a desfăşurat cea de-a treia 
campanie de cercetări arheologice la Cetatea turcească din 
Pâncota, jud. Arad. Au fost realizate 6 secţiuni, numerotate in 
continuarea celor din anii precedenţi, de la 87 la S1 1 ,  cu scopul 
de a investiga partea de V a bisericii abaţiei. Materialele 
descoperite au fost inventariate şi sunt predate la CM Arad. 

in săpături au fost cercetate următoarele vestigii: 
- turnul dinspre NV din prima pereche. 
- fragmente din partea de N a bisericii, respectiv zidul nordic 
exterior şi zidul colateralei nordice. 
- zidul vestic exterior şi o fundaţie vestică intermediară, care 
delimita spaţiul navelor de acela al primei perechi de turnuri. 
- fragmente din zidul de incintă construit într-o etapă 
intermediară in jurul bisericii şi cimitirului. 
- vestigii apa�inând epocii turceşti. 
- 1 5  morminte de inhumaţie in sicriu sau cistă din piatră. 
Turnul intermediar de NV. 

in secţiunile 7, 8 şi 1 O au fost dezvelite integral fundaţiile 
turnului intermediar de NV, cu o lăţime pe axa E-V de 2, 1 5  m. În 
l imitele săpăturii efectuate, turnul apare ca o componentă 
organică a planului iniţial al bisericii, faţă de care se decroşează 
spre N cu aproximativ 1 ,30 m la nivelul elevaţiei. Turnul are 
fundaţii de lăţime inegală. Latura de N este lată de 2, 1 5  m, ş4 in 
grosimea ei era amenajată o scară in spirală, prin care se 
realiza accesul la etajele superioare. in mod surprinzător 
această latură nu a fost demolată decât până la decroşul 
fundaţiei, astfel încât se pot citi amprentele unei elevaţii cu o 
lăţime de 1 ,8 m, lăsând o crepidă lată de 0 ,35 m spre interior. 
Partea superioară a ruinei oscilează intre -3,28 m şi -3,65 m. iar 
talpa fundaţiei coboară mai jos de -4,4 m, într-un şanţ săpat in 
stâncă. 
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Latura de V a turnului şi bisericii a fost demolată integral, 
chiar şi molozul fiind excavat până la talpa funda�ei. Amprentele 
păstrate indică o lăţime a funda�ei, la partea inferioară, de 1 , 5-
1 ,6 m, faţă de care elevaţia trebuie să fi fost uşor retrasă. La 
exterior peretele era articulat de pilaştri: două fundaţii 
dreptunghiulara, decroşate cu 0,2 până la 0,3 m, au fost 
descoperite in săpătură. Cea dinspre N are o lungime de 0,8 m, 
iar cea dinspre S o lungime de 1 ,3 m. 

La limita dintre turn şi nave a fost înregistrată amprenta unei 
fundaţii continue, cu o lă�me de 1 , 1  m, ţesută atât cu turnul cât şi 
cu peretele nordic al bisericii. Şanţul pentru construirea fundaţiei 
s-a adâncit in stâncă maxim -0,5 m, dar fundul lui variază intre -
4,28 m şi -4,4 m. Pe această fundaţie se sprijineau elementele 
(stâlpii), care marcau limita vestică a navelor bazilicii, delimitând 
totodată zona celor două turnuri. 
Zidurile bisericii. 

În imediata apropiere a turnului, peretele nordic al bisericii a 
avut o fundaţie lată de 1 ,7 m (la nivelul decroşului, până la 2 m 
pe măsură, ce se adânceşte), şi o elevaţie de numai 0,9 m. O 
crepidă lată de 0,65 m a  fost rezervată spre exterior, la 3,74 m, 
şi pe ea se sprijineau foarte probabil elementele decorative, care 
articulau peretele, acele grupuri de colonete menţionate in 
descrierile din secolul al XIX-lea. Nu avem nici un dubiu că acest 
perete era ţesut cu turnul. in exterior s-a păstrat şi un fragment 
de elevaţie, cu cele două blocuri de piatră din zona colţului , cu 
partea superioară la aproximativ - 3,29 m. 

Fundaţia colateralei de N a fost dezvelită pe o lungime de 2 
m. Păstrată sub nivelul interior de călcare, la -3,64 m, fundaţia 
are o lăţime de 0,95-1 m şi este realizată din piatră măruntă. in 
adâncime coboară până la -3,89 m. Ea pare să fie adosată 
fundaţiei intermediare de V, dar această situaţie a fost cel mai 
probabil determinată de diferenţa de adâncime dintre cele două, 
fundaţia intermediară fiind sensibil mai adâncă. Felu l  in care sunt 
demolate aceste ziduri face imposibilă însă clarificarea in acest 
punct a relaţiei cronologice dintre ele. 

insumând măsurătorile de mai sus, rezultă că lăţimea 
colateralei in această zonă a fost astfel de 1 ,3 m, pentru ca la 
limita de V a bazilicii propriu-zise să se reducă la numai 0,5 m. 
Absida. 

În secţiunea S1 1 a fost surprins un fragment din absida 
semicirculară a bazilicii, partea dinspre N. Zidul apare cu o 
fundaţie lată de 1 ,5 m şi cu o elevaţie de numai 0,9 m, astfel că 
spre exterior a rămas o crepidă lată de 0,6 m. Ruina păstrează 
doar amprenta paramentului din blocuri de piatră şi miezul de 
emplecton al acestuia, cu partea superioară la - 3,43 m, la 0,4 m 
(medie) sub nivelul actual de călcare. Talpa fundaţiei nu a fost 
surprinsă. 

Zona de contact dintre absidă şi zidul de incintă a rămas 
neclară, săpătura oprindu-se pe nivelul demolatorilor. 
Zidul de incintă. 

Din latura nord-estică a zidului de incintă a fost surprins un 
fragment in S1 1 ,  cu o lăţime de cel puţin 0,7 m la nivelul 
elevaţiei, şi o fundaţie decroşată neregulat cu maxim O, 1 8  m. 
Partea superioară a ruinei apare la -3,3 m, iar talpa fundaţiei 
coboară mai jos decât -4,04 m, nivelul, la care s-a oprit 
săpătura. Detaliile legate de relaţia cu fundapa absidei şi de 
contextul stratigrafic urmează a fi clarificate in campania viitoare. 
Etapa turcească. 

În partea centrală a secţiunii 9 a apărut ruina unei construcţii 
turceşti. realizată din bolovani de piatră de dimensiuni mici, legaţi 
cu un mortar de var extrem de friabil. Zidul are o lăţime de 0,4 m, 
partea superioară se află la -3,55 m, iar talpa fundaţiei la -3,82 
m, pa�ial in şoater. Ruina s-a păstrat pe o lungime de 0,6 m. Ea 

apa�ine unei construc�i de formă dreptunghiulară amenajată in 
interiorul bisericii, pe partea de S, care in secolul al XIX-lea a 
fost relevată ca atare. intre timp a fost demolată integral pe cea 

_, mai mare parte a suprafeţei. 
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Stratigrafia generală in interiorul bisericii 
Aşa cum remarcam şi in campaniile anterioare, biserica este 

construită pe un teren stâncos, denumit in limbaj local şoater, 
constând din granule de piatră de culoare galben maronie la 
exterior şi alb in spărtură. Acesta se află la adâncimi variabile, 
destul de denivelat in special in partea de V a bisericii, şi este 
suprapus de un strat cu aceeaşi structură, dar cu o duritate mult 
scăzută, pe care il socotim sol viu. in câteva puncte au fost 
reperate fragmente din nivelul de construcţie al bisericii, sub 
forma unei pelicule de mortar amestecat cu praf de piatră, de 
culoare gri. Aceasta suprapune o lentilă de şoater dislocat, 
rezultat evident din săparea şanţurilor de fundare. in sectorul 
investigat rezultă astfel că, după o sporadică locuire preistorică 
(?), primul nivel de cultură apa�ine constructorilor bisericii din 
etapa 1 , şi s-a derulat intre -3,6 şi -3,4 m (cote extreme). 

in interiorul bisericii depunerile istorice au fost răscolite intr-o 
primă etapă de inmormântări, cărora le apa�ine o umplutură 
prăfoasă, cu fragmente de piatră şi pigment de mortar. Tot in 
secţiunea 9 peste ultima lentilă de mortar se păstrează o 
peliculă de pământ ars amestecat cu cărbune, urma fragilă a 
unui incendiu, care a răspândit pe toată suprafaţa pigment de 
cărbune, survenit in orice caz inainte de etapa turcească. 
Ulterior pământul a fost răscolit până aproape de solul viu prin 
intervenţiile moderne şi contemporane. Zidurile de V au fost 
demontata din temelii ,  iar şanţurile sunt umplute cu pământ 
amestecat cu moloz sau cu moloz, peste care s-a depus o 
umplutură cu bolovani mari de piatră. Din zidul de N al bisericii 
s-a păstrat şi un mic fragment de elevaţie, corespunzând 
înălţimii unui bloc de piatră ecarisat. Partea superioară şi cea 
mai consistentă a umpluturii o constituie un pământ cenuşiu cu 
mult pigment de mortar şi fragmente mici de piatră. 

in exteriorul bisericii, in partea de V, peste solul viu se află 
direct umplutura specifică orizontului de morminte, un şoater 
rulat amestecat cu diferite ingrediente - fragmente de piatră şi de 
cărămidă, rar pigment de mortar şi de cărbune, care ii imprimă 
pe ansamblu o nuanţă cenuşie. 
Cimitirul. 

În această campanie au fost cercetate 1 3  morminte de 
inhumatie, şi alte 4 au fost identifi'cate şi au rămas necercetate 
in martorii stratigrafici sau la limita săpăturilor. În interiorul 
bisericii mo�ii au fost depuşi in gropi săpate in stâncă, aşezaţi in 
majoritatea situaţiilor in sic'rie: urmele evidente de lemn 
identificate in jurul scheletelor susţin această afirmaţie. Sicriele 
erau asamblate din scânduri îmbinate intr-un mod, care nu 
presupune neapărat folosirea cuielor. Remarcăm faptul că 
gropile erau refolosite frecvent. 

În exteriorul bisericii au fost identificate atât morminte în 
ciste cât şi morminte in sicrie din lemn. Lângă umărul de NV al 
bisericii trei morminte de copii au suprapus şi dislocat în cea mai 
mare parte un mormânt in cistă de piatră. 

În urma campaniei din anul 2004 au fost inventariate 79 de 
pachete de ceramică şi 59 de pachete cu obiecte speciale. Cea 
mai mare parte a ceramicii apa�ine secolului al XVI-lea, cu 
câteva excepţii care merită subliniate. Din straturile superioare1 
ale secţiuni i S9 A au fost recuperate câteva fragmente ceramice, 
care ar putea fi încadrate în "epoca" slavă, din păcate prea 
puţine pentru a ne oferi vreo certitudine in acest sens. Această 
observaţie poate fi însă luată în calcul ca o sugestie pentru 
posibilii constructori sau locuitori la un moment dat ai cetăţi i . D in 
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aceeaşi zonă au fost recuperate materiale databile in secolul al 
Xl i-lea, precum fragmente de căldăruşe din lut decorate, 
fragmente de vase ornamentale cu rotiţa, cu benzi de valuri şi 
portative sau cu linii incizate, care descriu valuri neregulate pe 
toată suprafaţa. Din această umplutură provin de asemenea 
două fragmente de colonete angajate, ce ar putea proveni din 
ambrazura portalului principal de V, şi un fragment de nervură 
dintr-o boltă ogivală, databilă cel mai probabil in sec. XIV-XV. 

Ceramica medievală târzie, din secolele XIV-XV, este slab 
reprezentată in sectorul investigat. Puţinele fragmente de acest 
fel apa�in mai degrabă doar veacului al XIV-lea, reprezentând 
marfa cea mai comună a perioadei, de calitate medie sau chiar 
proastă, arsă superficial la culori, care tind spre negru; forma 
specifică este oala borcan fără to�i. cu marginea răsfrântă spre 
exterior şi modelată in formă de săgeată. 

Ceramica secolului al XVI-lea este reprezentată de forme 
evoluate, cu pereţi subţiri şi profile ale marginilor din ce in ce mai 
sofisticate. Este interesant faptul că predomină ceramica lucrată 
din pastă, ce conţine in diferite propo�ii caolin, de la vasele fine 
lucrate exclusiv din pastă albă, la oale borcan tehnic destul de 
rudimentare, la producerea cărora lutul a fost amestecat cu 
caolin producând nuanţe intermediare precum alb gălbui, alb roz 
sau gri. Menţionăm de asemenea şi câteva fragmente de cahle, 
din tipurile specifice acestei zone in sec. XV-XVI. 

La capitolul obiecte speciale am inclus piese din metal, 
sticlă, os, piatră şi ceramică - destul de puţine însă in această 
campanie. Dintre obiectele de metal menţionăm un cercei din 
argint cu capetele subţiate şi petrecute (sec. XII-XI I I ) , un inel de 
deget din argint, o aplică de curea din bronz aurit (sec. XI-XII?), 
o legătură de carte din bronz, câteva catarame, un fragment de 
pinten şi fragmente dintr-o sabie sau spadă. Destul de 
numeroase sunt cuiele simple sau cu cap ornamental, precum şi 
diverse fragmente din obiecte, care nu vor putea fi identificate 
decât in laborator. Mai puţin numeroase, obiectele din os se 
reduc la un străpungător şi la o mărgică. 
Planşa 30. 

Note: 
1 .  Operaţiunile de dislocare a pământului au produs, in suprafaţa 
S9 A, un fenomen de .telescopare" a straturilor, astfel că 
materialele mai vechi au ajuns la suprafaţă, iar din jumătatea 
inferioară recuperăm material ceramic şi sticlărie din sec. XVI
XVI I .  

166. Pericei, corn. Pericei, jud. Sălaj 
Punct: Keler tag 
Cod sit: 142293.01 
Colectiv: Alexandru V. Matei - responsabil, Sanda Băcueţ 
Crişan, Ioan Bejinariu, Horea Pop, Dan Băcueţ Crişan, 
Anamaria Cârstea (MJIA Zalău) 

Contractul de cercetare s-a incheiat între beneficiar "SNTGN 
TRANSGAZ SA Mediaş şi MJIA Zalău pentru toate siturile aflate 
pe traseul magistralei de gaz; valoarea contractului a fost de 1 
569 241 049 lei. Pentru situl de la Pericei Keller Tag cercetarea 
s-a efectuat în perioada 24 08 2004-8 1 1  2004. 

Situl de la Pericei Keller tag este situat in extravilanul satului 
Pericei, comuna Pericei, judeţul Sălaj. Amplasarea pe terasa 
neinundabilă a văii Crasnei, intr-o zonă extrem de propice locuirii 
a făcut ca locuirea să se desfăşoare pe mai multe segmente 
cronologica începând din neolitic până in evul mediu timpuriu 
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sec. VII-VIII. Cercetările de suprafaţă desfăşurate de-a lungul 
anilor in zonă au dovedit faptul că intreaga terasa a văii Crasnei 
a fost intens locuită in preistorie, antichitate şi evul mediu 
timpuriu, siturile succedându-se unele după altele. 

Numeroasele periegheze efectuate de-a lungul anilor in situl 
de la Pericei • Keller tag" la care s-au adăugat sondajele 
stratigrafice din anii 1 988, 1 999, 2000, 2001 au dovedit existenţa 
unui sit de mari dimensiuni cu o stratigrafie de aproximativ 1 m. 

Prospecţiunile magnetometrice realizate in anul 2000, de o 
echipă a Universităţii Catolice din Nijmegen, Olanda au 
confirmat locuirea intensă a sitului. 

lntensele lucrări cu caracter agricol la care se adaugă in 
unele zone exploatările de piatră au făcut ca nivelele superioare 
(în unele segmente nivelele apa�inând evului mediu timpuriu 
sau antice) să fie afectate. Situaţia este similară pentru zona 
vestică a sitului unde locuirea este slabă, find cunoscute doar 
materiale neolitice. 

Cercetarea a avut drept obiectiv principal eliberarea 
terenului de sarcina arheologică pe traseul ce urmează să fie 
afectat de introducerea reţelei de gaz metan. La fel de 
importantă a fost posibi litatea oferită de-a putea delimita situl 
arheologic de la Keller-tag de la E la V şi de a completa datele 
stratigrafice obţinute cu ocazia cercetărilor anterioare. 

Primul pas a fost jalonarea traseului definitiv al conductei de 
gaz. Au fost adunate materiale arheologice aflate la suprafaţă in 
această zonă. Suprafaţa ce urma să fie afectată de introducerea 
conductelor pentru transportarea gazului metan a fost cercetată 
prin intermediul a 1 9  secţiuni şi o casetă, toate executate 
manual. Amplasarea secţiunilor a urmat strict traseul prestabilit 
pentru amplasarea conductei, pe o lăţime de 2 m. Iniţial au fost 
deschise câteva secţiuni de verificare a stratigrafiei sitului. Au 
fost constatate zone in care densitatea de locuire a fost slabă 
sau întreruptă in acest caz observându-se pe teren preferinţa 
pentru terasa a 1 1-a Crasnei. Numerotarea şi amplasarea 
secpunilor s-a realizat in funcţie de suprafeţele agricole eliberate 
de proprietari şi nu după o ordine prestabilită. 

in final au fost cercetaţi 521 x 2 m , o suprafaţă totală de 
1 042 m2. 
S1 /2004- dimensiuni 24 x 2 m. 
S2/2004- sub stratul de humus a apărut un nivel foarte subţire 
de locuire, puţine fragmente ceramice. 
S3/2004- in această secţiune nu a apărut un nivel de locuire. 
S4/2004- dimensiuni 25 x 2 m nivel de locuire epoca bronzului, 
n ivel de locuire neolitic. 
S5/2004 (28 x 2 m) trasată la periferiferia estică a sitului, nu a 
prezentat nivele de locuire. Toate complexele identificate ( 12) s
au conturat la nivelul sterilului. 
S6/2004 (30 x 2 m) nu a furnizat urme arheologice. 
S7/2004, sub nivelul arat a apărut un nivel foarte subţire de 
locuire, care a furnizat un singur complex arheologic C27, o 
parte a unei locuinţe adăncite apa�inând culturii Coţofeni. 
S8, S9, S1 0/2004, au apărut numai materiale sporadice in nivel. 
S1 1/2004, dimensiuni 33 x 2 m. Au fost cercetate pa�ial sau 
integral 1 8  complexe. 
S1 2/2004 dimensiuni 12 x 2 m, au fost cercetate 4 complexe. 
S1 3/2004 dimensiuni 1 O x 2 m. În toată secţiunea au fost 
cercetate 9 complexe arheologice. 
S1 4/2004, 27,5 x 2 m ,  1 1  complexe. 
S15/ 2004 dimensiuni: 32,7 x 2 m, două complexe 
81 6/2004 dimensiuni 1 7  x 2 m; 3 complexe 
S1 7/2004 de 55 x 2 m. Nu toată secţiunea prezintă nivel de 
cultură, în mare parte complexele cercetate (21 de complexe) au 
fost adâncite in steril. 
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S1 8/2004 având dimensiuni reduse 7 x 2 m. Sub nivelul arat 
apare sterilul în care s-au conturat complexele in număr de 4. 
S1 9/2004, 46 x 2 m, un singur complex. 

În sectorul vizat de cercetarea preventivă din toamna anului 
2004, stratigrafia generală a sitului arheologic de la Pericei 
Keller-tag este următoarea: 
- un nivel din neoliticul târziu , cu complexele aferente, surprins în 
sectorul estic al sitului, aproximativ între valea Polyas şi drumul 
de pământ ce face legătura cu şoseaua Zalău - Şimleu Silvaniei. 
Dincolo de acest drum, spre V in secţiunile S7-S1 0 deşi apar 
materiale neolitice, nu au fost surprinse complexe din această 
epocă. Nivelul în care apar aceste materiale pare să fie rezultatul 
unei aluviuni care a antrenat materialele de pe terasele 
superioare, unde dovezile de locuire la suprafaţa solului sunt 
pregnante. Nivelul din neoliticul târziu are un aspect cenuşiu
deschis, iar grosimea depunerilor este mai redusă spre valea 
Polyas, unde terenul coboară, respectiv spre V, in zona secţiunii 
S 1 amplasată chiar lângă drumul de legătură cu şoseaua. În 
zona centrală a sitului, dar mai evident in două dintre secţiunile 
cercetate (S 1 1  între m. 1 1 ,4 -21 , 4 şi S 14 între m. 1 1 ,8-26,8 ) a 
apărut un nivel neolitic mai vechi, cu un aspect maroniu-gălbui 
lutos. 
- nivelul neolitic este suprapus direct de un nivel compact, negru
deschis, măzăros, foarte pigmentat, ce apa�ine sfârşitului epocii 
bronzului . Doar in S 4 pe unele po�iuni a putut fi evidenţiat un 
nivel subţire ce nu depăşeşte 0,2 m grosime care pare să separe 
nivelul de cultură neolitic de cel de la sfârşitul epocii bronzului. 
Nivelul de cultură atribuit sfârşitului epocii bronzului a putut fi 
sesizat doar în zona mai înaltă a suprafeţei cercetate pe o 
distanţă de cea. 200 m, dar câteva complexe cu materiale din 
această perioadă au apărut şi in zona mai joasă a sitului, spre 
răsărit, către valea Polyas. Observaţiile de stratigrafie orizontală 
ne-au permis să sesizăm că o serie de complexe pornesc din 
partea superioară a acestui nivel, iar altele din partea inferioară. 
Studiind materialul descoperit în complexele ce pornesc din 
acest nivel am putut constata că cele conturate in partea 
inferioară a nivelului conţin ceramică caracteristică grupului 
Cehălut din bronzul târziu, iar cele care pornesc din partea 
superioară au in inventar ceramică ce se diferenţiază mai ales 
prin luciul metalic al suprafeţei, decorul canelat şi prezenţa intr-o 
cantitate importantă a ceramicii cu colorit dublu (negru la exterior 
- cărămiziu la interior). Nu există însă o diferenţiere clară intre un 
nivel Cehăluţ, respectiv cel post-Cehăluţ, cu o excepţie notabilă 
surprinsă in secţiunea S 1 3, unde un complex mai recent, cu o 
umplutură neagră-compactă, suprapune un alt complex ce 
porneşte din partea inferioară a nivelului de cultură. 

Pe parcursul cercetărilor, in zona mai înaltă a sitului au 
apărut şi materiale ceramice Coţofeni, dar un nivel de cultură 
Coţofeni a putut fi sesizat doar in S 1 5  intre m. 9-20,2. Este un 
nivel de maxim 0,25 m grosime cu un aspect cenuşiu inchis. Au 
fost descoperite două complexe Coţofeni in secţiunea S 7 
(complexul 26) şi S 1 5  (complexul 77). O concentrare 
semnificativă de materiale ceramice Coţofeni a mai apărut în 
secţiunea S 1 4, între m 1 8-20, la baza depunerilor din bronzul 
târziu. 

Tot în S 1 4, între m. 5-6 sub nivelul arat, la -0,4 m a  apărut o 
grupare de materiale ceramice cenuşii lucrate la roata olarului ce 
pot fi încadrate, în mare în sec. I I I - IV p. Chr şi o groapă de stâlp. 
Alte complexe ce pot fi atribuite acestei perioade nu au mai 
apărut în zona cercetată de noi . 

În S 1 3, între m. 5-1 0,2 au fost surprinse resturile unei 
amenajări cu mai multe refaceri datată pe baza ceramicii în sec. 
VII-VI I I  p. Chr. Alte două complexe atribuite acestei perioade au 
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fost surprinse în S 14 (nr. 40), respectiv S 1 6  (nr. 69). Un nivel 
de cultură continuu, corespunzător acestei perioade nu a putut fi 
decela!, probabil fiind distrus de arături. 

În fine, trebuie să men�onăm şi apari�a câtorva fragmente 
ceramice Wietenberg, printre care şi a unui aşa-numit "cap de 
băţ', artefact caracteristic acestei culturi. Decorul ce apare pe 
fragmentele ceramice Wietenberg nu face parte din categoria 
celor definitorii pentru anumite etape din cele patru ale evolutiei 
culturii. Amintim doar că in majoritatea sta�unilor grup�lui 
Cehăluţ cercetate in Depresiunea Şimleului au apărut fragmente 
ceramice caracteristice etapei Wietenberg IV. 
Complexul 21 , apărut în S.1 1 .  Mormânt de inhumaţie în poziţie 
chircită, aşezat pe partea dreaptă, cu picioarele spre S. Capul 
lipseşte. În zona capului au fost depuse patru vase ce au fost 
intregile: trei cupe cu picior, dintre care una pictată cu bitum pe 
interior şi un bol. Tot din acest mormânt provine o daltă. 
Complexul 35 b, apărut in S. 1 1 .  Mormânt de inhuma�e din 
neolitic. Deranjat pa�ial de o groapă din epoca bronzului 
complexul 141 .  Groapa mormântului a fost săpată in umplutura 
complexului 52. Mormântul apa�ne nivelului vechi neolitic 
surprins în această secţiune. Scheletul era puternic chirci! pe 
partea stângă, iar mâinile erau aduse in dreptul feţei. Orientarea 
E-V. În inventar apar doar puţine fragmente ceramice, dintre 
care unele pictate. 
Complexul 8, descoperit în S 5. Probabil un mormânt de 
inhumaţie din neolitic. A fost deranjat în mare parte de 
complexul Gava, complexul 7. Din schelet nu s-a mai păstrat 
decât craniul. 
Complexul 1 ,  descoperit in secţiunea S 1 .  Locuinţă neolitică de 
formă circulară, ce se adânceşte uşor în steri l . Diametru! este de 
aproximativ 5 m. Inventarul pă�ii cercetate consta din ceramică 
şi piese litice şlefuite şi cioplite. 
Complexele 38-39 apărute in S. 5. Este vorba despre un cuptor 
neolitic (C 38) cu groapa de deservire apărută spre sud-est. 
Cuptorul a fost adâncit puţin in roca locală, dar bolta a fost 
distrusă de lucrările agricole. Lipitura vetrei s-a păstrat doar pe o 
mică po�iune. În zonă au apărut mai multe gropi de stâlp, ceea 
ce ne face să credem că ambele complexe erau adăpostite sub 
o construcţie - anexă (şopron). 
Complexul C 35 apărut in S 1 1 .  Este un complex neolitic 
conturat pe baza aglomerării materialului arheologic (ceramică, 
chirpici, oase). Probabil este vorba despre o locuinţă de 
suprafaţă . Apa�ine nivelului neolitic recent. 
Complexul C 52, descoperit in S 1 1 ,  sub complexul C 35. A fost 
tăiat pa�ial de mormântul neolitic C 35 b. Este o locuinţă 
adâncită cu două faze de amenajare. Apa�ine nivelului neolitic 
vechi surprins în S 1 1 .  
Complexul C 49, descoperit in S 1 5. Apa�ine nivelului neolitic 
recent. S-a conturat între m. 0-5 ai secţiunii pe baza grupării 
materialului arheologic la adâncimea de -0,85 -0,9 m într-o 
"platformă" compactă de chirpici, ceramică şi piatră, pa�ial 
dislocată de complexul Gava C 47. Este vorba despre o 
construcţie de formă probabil rectangulară, amplasată pe tălpi, 
ale căror urme s-au conturat la marginea "platformei". Resturile 
"platformei" reprezintă o refacere a unei locuinţe anterioare, ce 
se adâncea cu 0,6 m faţă de nivelul de conturare al acesteia. 
Complexul C 68, apărut in S 1 4. Este o construcţie (locuinţă ?) 
ce se adânceşte in steril. A fost surprinsă pe o lungime de peste 
5 m. Are cel puţin două faze de refacere, care au insemnat şi o 
înălţare a nivelului de călcare al construcţiei . Apa�ine nivelului 
neolitic vechi surprins în S 1 4. Din inventarul ceramic remarcăm 
câteva fragmente ceramice pictate, dar şi fragmente decorate cu 
incizii într-o manieră care ne duce spre mediul turdăşean. 
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Complexul C 1 1 2, descoperit in S 17. Este o locuinţă ce se 
adânceşte cu cea. 0,5 m faţă de nivelul de conturare. Secţiunea 
a intersectat-o pe aproximativ 5 m. Locuinţa suprapunea un 
complex neolitic C 1 22 şi ambele erau tăiate de un complex din 
bronzul târziu C 1 07 

Situl de la Pericei Keller tag este cunoscut prin activitatea 
intensă de prelucrare a pietrei prin şlefuire şi cioplire. Situaţia a 
fost reconfirmată de numărul mare de dălţi şi topoare din piatră 
şlefuită dar şi numeroasele unelte cioplite (lame in special). 
Existenţa bulgărilor şi a aşchiilor de silex, obsidian, calcedonie, 
dovedeşte prelucrarea in aşezare a uneltelor. 

Din lut au fost identificate numeroase forme ceramice cele 
mai ilustrative fiind formele cu picior înalt. vase provenite în 
principal din morminte şi la care s-a mai păstrat, destul de prost 
însă, pictura cu bitum. Lingurile biberon sunt de asemenea bine 
reprezentate fiind recuperate aproximativ 20 de fragmente de la 
piese diferite. Mai puţine dar de o importanţă extremă de mare in 
stabilirea cronologiei sitului au fost cele două statuete feminine 
descoperite, una dintre ele fiind de un tip caracteristic până in 
prezent doar sitului de la Porţ ''Corău". 

Grupul Pişcolt este reprezentat la Pericei prin două 
complexe, locuinţe adâncite. Materialul ceramic pictat atribuie cel 
două complexe fazei târzii a acestui grup. Materiale similare au 
fost descoperite la Porţ , mormântul 2, Pişcolt SMA. 
Descoperirea in zona Zalăului (Valea Mâţii) a unor materiale 
asemănătoare indica calea de pătrundere dinspre câmpia 
Careiului spre Transilvania. 

Pentru descoperirile neolitice târzii cel mai sigur element de 
atribuire culturală rămâne ceramica pictată. Este o pictură cu o 
substanţă bituminoasă, specifică in grupurile neolitice din nord
vestul României. Cele mai apropiate analogii sunt în grupul 
Suplacu de Barcău, faza a 11-a dar şi in grupul Cluj, în special 
descoperirile din strada Unirii. Celor trei descoperiri le sunt 
specifice pictura cu negru, decorul spiralic la interiorul formelor 
deschise (strachini, farfurii), marcarea cu negru a buzei vasului, 
decorul in tuşe late la exterior. Dintre formele des întâlnite la 
Pericei şi Suplac (Porţ) se remarcă vasele cu profil in S şi 
formele cu picior (cupe, stachini, farfurii). 

Deosebiri evidente sunt numai in cadrul ritului de 
înmormântare, pentru Porţ fiind specific ritul incineraţiei, iar 
deocamdată la Pericei au apărut numai morminte de inhumaţie. 
Din fericire in anul 2002, in cadrul cercetărilor de la Porţ "Corău" 
a fost cercetat un mormânt de inhumaţie - M1 /2002 care prezintă 
similitudini cu complexul 21 descoperit la Pericei. Tipul de vase 
depuse ca ofrandă este identic, diferă dispunerea lor. 

Un alt element de datare care apropie cele două situri este o 
statuetă feminină descoperită la Pericei in S 1 9. Tipul de 
statuetă, decorul din impresiuni mici şi incizii sunt întâlnite numai 
in cele două situri. Până in prezent aceste tipuri nu cunosc 
analogii. 

În cele din urmă nu trebuie să trecem cu vederea tipul identic 
de construcţie a locuinţelor de suprafaţă (uneori cu mai multe 
încăperi), şanţuri de fundaţie adânci mergând in unele cazuri 
până la 1 m adâncime. Pe traseul acestora nu au fost identificate 
gropi de stâlp, presupunem deci că s-au utilizat tălpi de lemn in 
care au fost infipţi pari de susţinere a structurii. 

Ultimul element la care facem apel este specializarea celor 
două comunităţi in confecţionare uneltelor din piatră şlefuită. În 
ambele situri au fost descoperite un număr impresionant de 
astfel de unelte peste 700 la Supalc şi Porţ, cea. 1 50 la Pericei 
unde cercetările au fost de mai mică anvergură. 

Campaniile de cercetare de la Pericei au oferit posibilitatea 
identificării unor fenomene culturale cunoscute foarte puţin până 
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in prezent pe teritoriul judeţului Sălaj. Materialul ceramic oferă 
posibil itatea racordării descoperirilor din nord-vestul României cu 
cele din Transilvania. Calea de pătrundere a unor comunităţi sau 
numai influenţe, care până in prezent a fost numai presupusă a 
primit un caracter de certitudine. 

Perioada neolitică pe teritoriul judeţului Sălaj nu a beneficiat 
până in ultimul deceniu de o cercetare susţinută. Erau 
cunoscute in mare câteva aspecte, dar nu se cunoşteau 
fenomenele culturale specifice neoliticului dezvoltat şi 
eneoliticului timpuriu. Cercetările efectuate in aşezările neolitice 
de la Pericei la care se adaugă cele de la Porţ "Corău", au 
determinat o nouă orientare a cercetării neoliticului din nord
vestul României. [S. Băcueţ Crişan] 

Dintre cele două complexe Coţofeni identificate cu ocazia 
cercetărilor din 2004 unul singur avea un inventar mai bogat. 
Este vorba despre complexul nr. 26 surprins parţial in colţul sud
vestic al secţiunii S7, la adâncimea de -1 ,37 m. Este un complex 
de formă rectangulară ce se adânceşte in steril cea. 0,2 m. Este 
suprapus de un nivel consistent de peste 0,3 m de aluviune. Din 
acest complex provine un bogat material ceramic ce poate fi 
incadrat la sfârşitul fazei Coţofeni 1 şi faza Coţofeni 1 1 .  

Dintre cele 35 de complexe atribuite sfârşitului epocii 
bronzului cele mai reprezentative sunt următoarele: 
Complexul nr. 29 apărut in S 1 3  . Este o parte a unui complex ce 
aparţine grupului Cehăluţ, dezafectat in mare parte de 
complexul nr. 31 ce aparţine locuirii post-Cehăluţ. Probabil este 
vorba despre resturile unei locuinţe sau anexe gospodăreşti cu 
vatră de foc (diametru! de 0,4 m) lângă care a fost găsită o 
ceaşcă întreagă. 
Complexul nr. 1 4  surprins in S 4 . Este un cuptor cu groapa de 
deservire plasată spre nord. Cuptorul avea diametru! de cea. 1 ,4 
m, iar bolta se păstra pe o înălţime de aproximativ 0,3 m. 
Complexul nr. 7 apărut in S 5. Într-o groapă cu diametru! de 1 ,3 
m a fost depus un vas bitronconic de culoare neagră la exterior, 
respectiv cărămizie la interior, decorat cu caneluri orizontale pe 
gât şi cu caneluri oblice, late pe pântece. Acest vas fusese 
probabil acoperit cu o strachină cu buza invazată ale cărei 
fragmente au fost de asemenea recuperate din groapă. Câteva 
mici fragmente de oase calcinate au fost recuperate din afara 
vasului bitronconic. Probabil este vorba despre un mormânt de 
incineraţie. 
Complexul nr. 31 apărut in secţiunea S 1 3  şi caseta C1 . Este 
vorba despre un cuptor cu groapa de deservire amplasată spre 
sud (complexul nr 31 ). Pe baza materialului ceramic complexul 
aparţine locuirii post-Cehăluţ. 
Complexul nr. 1 05 apărut in S 1 1 .  Este vorba despre o vatră sau 
un cuptor parţial dislocat, cu un diametru de cea. 0,8 m. A fost 
amenajată pe un strat foarte subţire de prundiş, care in urma 
combustiei a căpătat aspect de sticlă topită. Sub nivelul de 
amenajare al vetrei , într-o mică groapă a fost depusă o ceaşcă 
întreagă, cu toarta ruptă din vechime. 
Complexul nr. 45, apărut in S 1 5. A fost parţial surprinsă in 
jumătatea nordică a secţiunii. Se remarcă prin inventarul 
ceramic bogat. Aparţine locuirii post-Cehăluţ. 
Complexul nr. 47, apărut in S 1 5. Este o groapă de formă 
tronconică mai îngustă la gură. Alături de inventarul ceramic 
bogat , trebuie menţionate un ac de bronz cu capul conic şi alte 
două fragmente de la două piese de bronz. Aparţine tot locuirii 
post-Cehăluţ. 
Complexul nr. 70 descoperit in S 1 6. Este o groapă surprinsă in 
jumătatea nordică a secţiunii . Alături de fragmente ceramice cu 
colorit dublu, in partea vestică a gropii a fost depus un animal 
(rumegător) al cărui schelet nu s-a conservat in bune condiţi i .  
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Analiza osteologică primară a evidentiat existenta unor resturi 
osteologice de la un al doilea exemplar: · 

Materialul Coţofeni descoperit la Pericei Keller-tag este 
unitar în privinţa aspectului ceramicii, formelor şi decorului. Pe 
baza elementelor decorative, ceramica Coţofeni poate fi atribuită 
sfârşitului fazei Coţofeni 1 - faza Coţofeni 1 1 .  Demne de semnalat 
sunt câteva fragmente ceramice, care pe baza decorului fac 
trimitere spre mediul culturii Baden, ale cărei desco�eriri se 
plasează pe cursul mijlociu al Crasnei. Analogii apropiate pentru 
materialul de la Pericei ,  pot fi citate deocamdată, de pe teritoriul 
Sălajului , doar cele descoperite recent la Porţ "Corău", în timp ce 
aşezarea de la Giurtelecu Şimleului, singura staţiune Coţofeni 
mai intens cercetată de pe Crasna superioară poate fi atribuită 
sfârşitului fazei Coţofeni 11 - începutului fazei Coţofeni I I I .  

Materialul ceramic descoperit în nivel ş i  în complexele 
atribuite grupului Cehăluţ are analogii apropiate în staţiunile 
cercetate ale acestui grup din Depresiunea Şimleului, precum 
Crasna "Csereoldal", Şimleu Silvaniei "Observator" şi "Pământul 
lui Bacsadi", Cehei "Mesig" etc. Trebuie semnalat şi un import 
ceramic de factură Suciu de Sus 11 descoperit cu ocazia 
săpăturilor. Descoperirile grupului Cehăluţ, şi mă refer în primul 
rând la ceramică, sunt foarte un itare şi deocamdată nu putem 
vorbi despre o împărţire a lor în două etape. Având în vedere 
situaţia stratigrafică descoperită la Pericei (situaţii similare în 
zona vestică a Sălajului la Cehei şi Doh), credem că putem vorbi 
despre o etapă târzie în evoluţia purtătorilor grupului Cehăluţ. 
Este vorba în mare despre perioada corespunzătoare în 
cronologia central-europeană etapei Reinecke Bronz D, mai 
probabil prima jumătate a acesteia. 

Materialele apărute în complexele din partea superioară a 
nivelului de cultură din bronzul târziu de la Pericei Keller-tag le
am atribuit etapei cronologice ce se intercalează între sfârşitul 
evoluţiei independente a grupului Cehăluţ şi începutului culturii 
Gava. Ceramica ilustrează clar o evoluţie în sensul primei epoci 
a fierului printr-o serie de elemente evidente în tipologia 
ceramicii (vasele bitronconice, străchinile cu buza invazată etc.) 
dar şi în decor, ardere şi modul de tratatre al suprafeţelor. În 
cadrul ceramicii remarcăm apariţia în complexul C 45 a unui 
fragment de vas cu decor în ghirlandă pe gât element specific 
grupelor Susani, lgriţa, culturii Kyatice, dar care apare şi în 
descoperiri Gava timpurii. Trebuie semnalate şi fragmentele 
ceramice decorate cu caneluri late (mai degrabă nişte faţete) un 
element de asemenea caracteristic fazei Gava timpurie şi fazei 
Lăpuş 1 1 .  O apariţie inedită o reprezintă partea inferioară a unui 
vas pântecos cu un picior scurt, în complexul C 1 02. Asemenea 
forme sunt frecvente în cultura Kyatice, contemporană parţial cu 
faza timpurie Gava, în care însă nu apare acest tip. O analogie 
apropiată pentru acul de bronz din complexul C 47 apare în 
staţiunea de la Muhi "Princ-tanya"1 datată în a doua jumătate a 
etapei Reinecke Bz D. 

Cercetările preventive intreprinse la "Keller-tag" aduc 
contribuţii însemnate pentru cunoaşterea evoluţiei post-Cehăluţ 
în zona cursului superior al Crasnei. Confirmă, dar şi întregesc 
informaţiile obţinute anterior la Cehei "Mesi'g" referitoare la 
fenomenele ce se petrec în această zonă la sfârşitul epocii 
bronzului, în etapa numită Bronz Târziu I I I .  Se pare că este 
vorba despre o transformare lentă a culturii materiale (mai 
evidentă în cazul ceramicii) de factură Cehăluţ în sensul primei 
epoci a fierului. Situaţia stratigrafică sesizată la Pericei şi în alte 
câteva localităţi de pe valea superioară a Crasnei (Doh, Cehei ) 
poate fi un argument în acest sens. Evoluţia aparţine însă în 
totalitate perioadei târzii a epocii bronzului şi este similară celei 
constatate anterior în zona cursului m ijlociu al Crasnei, zona 
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Careiului, începând din a doua jumătate a etapei Reinecke 
Bronz D. Provizoriu am denumit aceste materiale atribuite etapei 
Bronz Târziu I I I ,  drept post-Cehăluţ. În zona răsăriteană a 
Ungariei materiale întrucâtva similare sunt atribuite generic 
etapei proto-Gava. Cumularea datelor oferite de cercetările de la 
Pericei, Cehei, Doh şi cele de la Şimleu Silvaniei "Observator" 
demonstrează însă că elementele definitorii pentru prima epocă 
a fierului se manifestă plenar mai târziu, abia odată cu apariţia 
aşezărilor fortificate sau a fortificaţiilor de refugiu amplasate în 
poziţii dominante (Şimleu Silvaniei "Observator", Derşida 
"Coasta Sorliţiî"). [1. Bejinariu] 
Descoperirile medievale timpurii 

Complexul C 54 descoperit în S 1 3. Este vorba despre o 
construcţie adâncită, probabil de formă rectangulară, cu două 
instalaţii de foc: cuptor de tip "pietrar" şi vatră simplă. Toate 
prezintă trei faze de refacere. Pe baza materialului ceramic 
descoperit complexul poate fi datat în intervalul sec. VI I - prima 
jumătate a sec. V I I I .  

Pentru locuinţa medievală timpurie de la Pericei "Keller Tag" 
o bună analogie o poate constitui locuinţa cercetată la Zalău 
"Valea Mâţii", locuinţă de tip adâncit, dreptunghiu lară în plan, 
prevăzută cu un cuptor construit din piatră. Materialul arheologic 
recoltat din acest complex este foarte puţin şi constă în ceramică 
modelată cu mâna (fragmente de la trei oale) alături de care 
este prezent un fragment ceramic ornamentat cu striuri fine, 
provenit de la un vas ce pare să fi fost lucrat la o roată înceată 
(Matei, Stanciu 1 999, p. 1 20, Pl.2/5). Tot acest material 
arheologic a fost datat în prima jumătate a secolului VI I (Matei, 
Stanciu 1 999, p. 1 22). 

Pentru materialul ceramic medieval timpuriu de la Pericei, 
remarcăm analogii în aşezarea de la Bezid "Fîneaţa Mare", unde 
alături de vasele lucrate cu mâna, dintre care unele sunt 
ornamentale pe buză cu alveole sau crestături, apar oale 
modelate la roata înceată sau chiar la roata cu turaţie rapidă 
(Szekely 1 976, p. 1 1 9; p. 1 21 ) . Totuşi cele mai bune analogii le
am constat în aşezarea de la Şopteriu, unde întâlnim asociate 
ceramica lucrată cu mâna cu cea la roată. De asemenea, în 
pasta unor vase sunt prezente ca degresant cioburile pisate 
(Gaiu 1 979, p. 265). 

Pentru încadrarea cronologică a complexului cercetat la 
Pericei "Keller Tag", trebuie avute în vedere realităţile privitoare 
la raportul dintre categoriile ceramice prezente în perioada 
secolelor VII- IX în Transilvania. În locuinţa cercetată majoritatea 
ceramicii este lucrată cu mâna, un singur vas fiind lucrat la roata 
rapidă. Raportat la această situaţie şi mai ales, avându-se în 
vedere caracteristicile tehnice ale ceramicii din complexul 
cercetat, descoperirile de la Pericei se pot plasa în a doua 
jumătate a sec. VI I-prima jumătate a sec. VI I I .  

Descoperirile medievale timpurii de la Pericei "Keller Tag" 
vin să completeze imaginea asupra perioadei medievale timpurii 
pe teritoriul judeţului Sălaj. Pentru perioada dintre a doua 
jumătate a sec. VI şi ultimul sfert al sec. VII se constată 
creşterea cantitativă treptată a ceramicii lucrate cu mâna şi la 
roata înceată, în defavoarea celei la roata rapidă, fără ca 
aceasta din urmă să dispară (Stanciu, Matei 1 994, p. 1 42). 
Ceramica lucrată la roată poate fi datată cu precădere în sec. 
VII I-IX (Stanciu 1 994, p. 31 1 ), existănd tendinţa evidentă în 
această perioadă de scădere progresivă a cantităţii de ceramică 
modelată cu mâna, până la dispariţia ei completă, excepţie 
făcând o singură formă ceramică (tăviţa), care se transmite şi în 
secolele următoare (Stanciu, Matei 1 994, p. 1 45) . Totodată se 
poate constata că ceramica lucrată la roata rapidă, coexistă cu 
celelalte categorii ceramice suferind şi aceasta o creştere 
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cantitativă treptată (Stanciu, Matei 1 994, p. 1 45) . Raportatându
ne la această situaţie şi mai ales avându-se în vedere 
caracteristicile tehnice ale ceramicii din complexul cercetat, 
descoperirile de la Pericei se pot plasa in a doua jumătate a sec. 
VI I-prima jumătate a sec. VI I I .  [D. Băcueţ-Crişan] 

Note: 
U Kemenczei, Die Spătbronzezeit Nordostungarn, 8-pest, 
1 984, pl. XXXV\ 1 1/14. 

1 67. Pericei, com. Pericei, jud. Sălaj 
Punct: Darvas 
Cod sit: 142293.03 
Colectiv: Alexandru V. Matei - responsabil , Horea Pop 
(MJIA Zalău) 

Situ\ de la Pericei "Darvas" a beneficiat, anterior anului 2004, 
de patru cercetări perieghetice (a fost descoperit la data de 
1 .06. 1 995, alte periegheze la 6.04.1 996, 1 4.01 . 1 998, 
1 2.02.2000), reuşindu-se astfel o delimitare primară a sitului şi o 
incadrare cronologică a materialelor arheologice descoperite 
pentru neolitic, perioada de tranziţie la epoca bronzului (cultura 
Coţofeni) , prima epocă a fierului (cultura Gava), epoca romană 
(sec. 1 1- 1 1 1 ) .  in acelaşi sens, in anul 2004, au fost efectuate alte 
opt periegheze (25 aug., 1 ,  2, 4, 5, 6, 1 1 ,  1 2  oct.) 

Situl este situat pe terasa a doua neinundabilă a răului 
Crasna, pe malul stâng al cursului de apă. in alt sens 
descoperirile arheologice se grupează de-o parte şi de alta a 
pârâului Darvas cu debit constant tot timpul anului. Altitudinea de 
220 m, faţă de nivelul mării, ii crează terasei o diferenţă de nivel 
de 20 m faţă de valea Crasnei, care curge la cel puţin 1 km. 
Terasa are la bază pietriş sedimentar suprapus de argilă 
maronie-gălbuie, iar in vecinătatea pârâului Darvas de mâluri 
negre aluvionare sterile din punct de vedere arheologic. 

Cercetarea arheologică din anul 2004 a avut ca scop 
salvarea complexelor arheologice care ar fi putut fi afectate de 
lucrările de implantare a magistralei de gaz Zalău- Şimleul 
Silvan iei. 

Doar intr-o singură secţiune, S1 , a fost surprins, sub nivelul 
arabil, un nivel aparţinând epocii romane. Acesta are grosimea 
de max. 0,2 m. Stratigrafia generală a sitului a fost compromisă 
de lucrările agricole de profunzime din ultima sută de ani. 
Complexul C 1 - cuptor menajer, descoperit în S1 , m. 8,25-9,25; 
la -0,25 m adâncime, formă circulară, diametru! de 1 m, 
grosimea pereţilor de 0,035 m, păstraţi pe o înălţime de O, 1 5  m. 
grosime crustă vatră de foc 0,07 m. Umplutură sol negru 
granulat cu chirpici din bolta prăbuşită a cuptorului, lemn ars 
mărunt, puţină ceramică lucrată cu mâna şi la roată de epocă 
romană, oase de animale puţine. Gârliciul cuptorului lat de 0,3 m 
face legătura dintre C1 şi C2. Prezintă ardere puternică la bază. 
Complexul C2 - groapă menajeră de deservire a complexului C1 , 
descoperită în S1 . m. 8,75-9,75, la -0,25 m adâncime, formă 
circulară, diametru! 1 m, adâncimea O, 1 5  m. Inventar sol negru 
cu lemn ars, chirpici mărunt, cenuşă, ceramică şi oase de 
animale puţine. 
Complexul C3 - groapă de stâlp lipită de extremitatea de S-E a 
complexului C 1 ,  diametru! de 0,25 m. Conturată la -0,3 m 
adâncime în S1 la m. 8,3. Adâncimea -0,3 m. Umplutură sol 
cenuşiu închis. 
Complexul C4- cuptor pietrar conservat precar la -0,2 m 
adâncime. Identificat în S2 la m. 9,05-9,55. Forma actuală aprox. 
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pătrată (0,5 x 0,5 m) delimitată la S şi V de pietre arse din 
fundaţia pereţilor. Crusta slab arsă groasă de 0,05 m amenajată 
pe un soclu in interiorul complexului de locuit C5. Umplutură 
ceramică lucrată cu mâna de epocă romană. 
Complexul C5 - locuinţă ovală surprinsă parţial în S2 între m. 8-
1 0,25. Foarte probabil prevăzută cu un modest şopron inspre E 
unde era probabil amplasată şi intrarea in complex, delimitată de 
urme de grinzi arse şi doi stâlpi (C6 şi C7). Inventar ceramică 
lucrată cu mâna, sol negru cu pigmenţi ceramici şi lemn ars 
mărunt. 
Complexul C6 - groapă de stâlp patrulateră (0,4 x 0,25 m) 
descoperită in S2 la m. 6,5-6,75, adâncă de O, 1 m, cu umplutură 
de sol cenuşiu. 
Complexul C7 - groapă de stâlp circulară, descoperită in S2 la 
m. 7 ,5-8. Diametru! de 0,4 m şi adâncimea de O,Q7 m. 
Umplutură de sol cenuşiu. Prezintă urmă de stâlp cu diametru! 
de 0,25 m şi adâncimea de O, 1 m. Umplutură de sol galben 
steril. 
Complexul CB - şanţ de fundaţie de perete de locuinţă surprins 
în S2 la m. 3,75-4,25 pe toată lăţimea secţiunii . Lăţimea şanţului 
de 0,5 m şi adâncimea de O, 1 5  m. Umplutură sol maroniu cu 
chirpici, ceramică puţină, un fragment de cuţit din fier. 
Complexul C9 - groapă de stâlp descoperită in S2 la m 3, în 
profi lul nordic. Diametru! de 0,25 m şi adâncimea de 0,35 m. 
Umplutură de sol cu cenuşă şi lemn ars. 
Complexul C 10 - groapă de stâlp descoperită in S2 1a m 9,6-9,9. 
Diametru! de 0,3 m şi adâncimea de O, 17 m. Umplutură sol 
cenuşiu. 
Complexul C1 1 - groapă de stâlp descoperită in S2 la m 1 8,5. 
Diametru! de 0,3 m şi adâncimea de 0,25 m. Umplutură chirpici 
masiv. 
Complexul C 12  - groapă de stâlp descoperită in S2 la m 21 ,25-
21 ,6. Diametru! surprins în profilul nordic al secţiunii de 0,3 m şi 
adâncimea de 0,4 m. Umplutură chirpici masiv. 
Complexul C 13  - groapă de stălp descoperită în S2 la m. 21 ,5-
22. Diametru! de 0,5 m şi adâncimea de 0,45 m. Umplutură 
chirpici masiv şi arsură roşie. 
Complexul C 1 4 - şanţ modern de drenaj 
Complexul C 1 5  - groapă de stâlp descoperită in S2 la m 9, 75-
1 0, 1 0. Diametru! de 0,45 m şi adâncimea de 0,07 m. Umplutură 
sol cenuşiu cu pigmenţi. 
Complexul C 1 6 - groapă de stâlp de la un complex de locuire din 
perioada de tranziţie la epoca bronzului descoperită in S7 la m 2 
in profilul nordic al secţiuni i . Diametru! de 0,25 m, adâncimea de 
0,2 m. Umplutură sol negru mâlos. În nivelul din care porneşte 
au fost descoperite mici fragmente ceramice aparţinând acestei 
perioade. 

S-a constatat că pe traseul magistralei au existat zone 
masive unde locuirea antică a fost desfiinţată de arăturile 
moderne şi contemporane (53-8) motiv pentru care nici nu a fost 
cercetată sistematic toată lungimea conductei. 

Etnicul populaţiei care a locuit in intervalul de timp, ultimul 
sfert al sec. 1 1 p. Chr. şi până in prima jumătate a sec. I I I  p. Chr. 
În punctul Darvas de la Pericei, este sugerat de ceramica lucrată 
cu mâna de tip dacic şi de tip germanie (grupul Przeworsk). 
Descoperirea urmelor acestei aşezări nu este singulară in 
perimetrul comunei Pericei, in hotarul căreia mai există o serie 
de astfel de aşezări cvazicontemporane, mai puţin afectate de 
lucrările agricole moderne. 

Pentru descoperirile preistorice (neolitic, perioada de 
tranziţie la epoca bronzului-cultura Coţofeni şi epoca fierului
cultura Gava) materialele arheologice tipice au fost descoperite 
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doar în perieghezele mai vechi şi cele din anul 2004, care au 
permis încadrarea acestora în limitele cronologice propuse. 

Pentru epoca romană singurele elemente de datare sunt 
fragmentele ceramice cenuşii lucrate la roată ornamentale cu 
motive (rozete, ghirlande, semicercuri, palmele) ştampilate cu 
poansoane. Fragmentele provin de la recipiente pentru servit 
hrana, mai precis străchini de tip roman, cu fund inelar, 
descoperite însă tot in cercetări de suprafaţă. Aceste tipuri de 
ornamentări se datează abia după războaiele marcomanice, deci 
in ultimul sfert al sec. 11 p. Chr. şi in prima jumătate a se. I I I  p. 
Chr. Materialul arheologic descoperit in săpătură şi periegheze 
se află depozitat in depozitul de arheologie Sima 11 al MJIA 
Zalău. 

În funcţie de distribuţia materialului arheologic descoperit în 
periegheze au fost deschise secţiuni de verificare pe traseul 
conductei începând cu extremitatea estică a sitului arheologic. 
Magistrala de gaz traversează situ! de la Pericei - "Darvas" pe o 
lungime de aprox. 400 m (mai precis 385,6 m). Sectiunile 
trasate, in număr de opt (S1 -8), late de 2 m, au fost practicate la 
distanţe variabile intre ele pentru verificarea situaţiei arheologice 
concrete. Situ! arheologic este amplasat de-o parte şi de alta a 
pârâului Darvas: 1 78,2 m la E şi 207,4 m la V de acesta pe 
traseul magistralei de gaz. Ordinea secţiunilor trasate este 
următoarea de la E la V: S3 (41 ,3  m), nesăpat ( 1 6,5 m), S1 ( 10 
m) ,  nesăpat (8,4 m) ,  S2 (24 m), nesăpat (24 m) ,  S4 (8 m), 
nesăpat (46 m), pârâu Darvas, nesăpat ( 17  m), S5 (4 m), 
nesăpat (6,8 m), S6 (8 m), nesăpat (23,3  m), S7 ( 1 7  m), nesăpat 
(38 m), S8 (23,5 m), nesăpat 70 m. S-a constatat că pe traseul 
magistralei au existat zone masive unde locuirea antică a fost 
desfiinţată de arăturile moderne şi contemporane (S3-8) motiv 
pentru care nici nu a fost cercetată sistematic toată lungimea 
conductei. 

Starea precară de conservare a situlu i impune continuarea 
investigaţiilor de teren (periegheze) pentru salvarea materialelor 
dislocate de lucrările agricole moderne şi valorificarea ştiinţifică a 
acestora. [H. Pop] 
ANEXA 

Bibliografie: 
Horea Pop, The repertoire of discoveries from the Roman age 
beyong the Limes on the territory of Sălaj County (2-4 centuries 
A. 0.), in Acta MP, 21 , 1 997, 457-486. 

168. Pericei, corn. Pericei, jud. Sălaj 
Punct: Po/yas-Debre Tag 
Cod sit: 142293.04 
Colectiv: Alexandru V. Matei - responsabi l , Horea Pop 
(MJIA Zalău) 

Situ! este situat pe terasa a doua neinundabilă a râului 
Crasna, pe malul stâng al cursului de apă. Altitudinea de 220 m, 
faţă de nivelul mării, i i  creează terasei o diferenţă de nivel de 20 
m faţă de valea Crasnei, care curge la cel puţin 500 m N. Terasa 
are la bază pietriş sedimentar suprapus de argilă maronie
gălbuie. 

Situ! de la Pericei Debre Tag-Polyas a beneficiat, anterior 
anului 2004, de o cercetare perieghetică (26 mai 2003), 
reuşindu-se astfel o delimitare primară a sitului şi o incadrare 
cronologică a materialelor arheologice descoperite (cultura 
Coţofeni, epocă romană). În acelaşi sens, in anul 2004, au fost 
efectuate alte două periegheze (25, 26 aug.). 
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Cercetarea arheologică din anul 2004 a avut ca scop 
salvarea complexelor arheologice care ar fi putut fi afectate de 
lucrările de implantare a magistralei de gaz Zalău- Şimleul 
Silvan iei. 

In secţiunea S1 a fost surprins sub nivelul arabil de 0,2 m 
sterilul de pietriş. Stratigrafia generală a sitului a fost fie 
compromisă de lucrările agricole de profunzime din ultima sută 
de ani sau poate nici nu a existat un nivel adiacent epocilor 
reprezentate prin materialele arheologice descoperite în 
periegheze şi săpătură. 
Complexul C1 - În caseta C1 au fost descoperite urmele unui 
cuptor pietrar (complexul C 1 )  tăiat pe jumătate de cariera de 
nisip. Vatra cuptorului, arsă superficial, a fost detectată la -0,36 
m şi e groasă de 0,35 m. Diametru! instalaţiei de foc trebuie să fi 
fost de cea. 1 m. Umplutura complexului conţine un sol negru cu 
arsură din bolta prăbuşită a cuptorului , lemn ars, cenuşă şi 
ceramică dacică lucrată cu mâna şi la roată. Structura prăbuşită 
din piatră de râu a pereţilor cuptorului a fost constatată pe toată 
suprafaţa complexului şi chiar spre E. Nu s-a constatat vreo 
amenajare suplimentară pentru protejarea instalaţiei de foc 
impotriva intemperiilor. Dacă aceasta a existat cu siguranţă 
aceasta depăşe�te cadrul casetei trasate. 
Complexul C2- In Caseta C2 au fost descoperite resturile unei 
gropi menajere (Complexul C2) care se adânceşte 0,3 m in 
sterilul locului (lut şi pietriş). Complexul are un plan poligonal 
neregulat cu dimensiuni mai mari la conturare şi mai mici la 
bază. Umplutura complexului constă intr-un sol afânat negru cu 
bogată pigmentaţie de arsură roşie şi neagră, cenuşă, lemn ars, 
ceramică dacică lucrată cu mâna şi la roată, pietre de râu, 
chirpici. 

Cercetările din anul 2004 din punctul Debre Tag de la 
Pericei au relevat faptul că nu există un nivel de locuire şi că 
densitatea complexelor, cel puţin in zona investigată, este 
redusă. Complexele descoperite, datate in epoca romană 
timpurie, par mai degrabă să indice o comunitate mică ce a 
locuit in extremitatea sudică a terasei. 

Etnicul populaţiei care a locuit in acest interval de timp 
(mijlocul sec. 1 1  p. Chr.) este sugerat de ceramica lucrată cu 
mâna de tip dacic. Descoperirea urmelor acestei aşezări nu este 
singulară in perimetrul comunei Pericei, in hotarul căreia mai 
există o serie de astfel de aşezări cvasicontemporane, mai puţin 
afectate de lucrările agricole moderne. 

Pentru descoperirile preistorice (cultura Coţofeni) materialele 
arheologice tipice au fost descoperite doar in periegheze care 
au permis incadrarea acestora in limitele cronologice propuse. 

Pentru epoca romană singurele elemente de datare, 
discutabile totuşi, sunt fragmentele ceramice cenuşii lucrate la 
roată. Fragmentele provin de la recipiente pentru servit hrana, 
mai precis străchini de tip roman, cu fund inelar. Aceste tipuri de 
recipiente sunt specifice epocii romane, dar o datare mai strânsă 
nu ne pot oferi. Ceramica dacică lucrată cu mâna, deşi nu foarte 
tipică, poate să restrângă datarea pentru sec. 11 p. Chr., aceasta 
păstrând încă unele caracteristici (degresant, ardere, forme) din 
perioada preromană. Absenţa ceramicii ştampilate lucrate la 
roată, arsă inoxidant, poate fi un argument al unei încadrări 
cronologice inainte de războaiele marcomanice, deci undeva la 
mijlocul sec. 1 1  p. Chr. Materialul arheologic descoperit in 
săpătură şi perigheze se află depozitat in depozitul de 
arheologie Sima 11 al MJIA Zalău. 

În funcţie de distribuţia materialului arheologic descoperit in 
periegheze a fost deschisă o secţiune de verificare (orientată E
V, 2 x 30 m) pe traseul conductei. Magistrala de gaz traversează 
terasa de la Pericei - Debre Tag-Polyas pe o lungime de aprox. 
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200 m, însă la o altitudine inferioară platou lui locuit in antichitate. 
Situl de altfel este in mare măsură compromis de o carieră 
veche de nisip, actualmente abandonată, transformată in groapă 
menajeră. in pereţii acestei vechi cariere au fost detectate două 
complexe datate in epoca romană, care, in condiţiile unei 
amplasări in imediata vecinătate a conductei de gaz, pot fi 
compromise de lucrările de implantare ale acesteia in sol. Nu s-a 
observat existenţa vreunui nivel de locuire. Ca atare au fost 
trasate două casete pentru cercetarea celor două complexe (C1 : 
2,3 x 1 , 1  m şi C2: 1 ,6 x 0,6 m). Suprafaţa afectată de proiect: 30 
x 2 m, total 60 m2. Suprafaţa cercetată: total 63,5 m2. 

Densitatea mică de complexe evidenţiată deocamdată in 
acest sit impune continuarea cercetărilor de teren pentru 
delimitarea sitului şi protejarea acestuia de lucrările agricole 
profunde.[H. Pop] 

1 69. Piatra-Neamţ, jud. Neamţ 
Punct: Poiana Cireşului 
Cod sit: 120735.04 
Colectiv: Marin Cârciumaru - responsabil, 
Anghelinu, Monica Mărgărit, Marian Cosac 
Târgovişte), Ovidiu Cârstina (CNMCD Târgovişte) 

Mircea 
(UV 

Situl paleolitic de la Poiana Cireşului se află plasat la 
aproximativ 4 km de Piatra Neamţ, pe malul drept al Bistriţei, pe 
terasa de 45 m a râului , la poalele masivului Cernegura, in 
dreptul fostei baze nautice, pe drumul, care leagă oraşul Piatra
Neamţ de satul Doamna. 

Primele cercetări in acest sit s-au realizat în anul 1 963, de 
către C. Scorpan 1 . O a doua campanie de cercetări are loc in 
anul 1 968, sub conducerea lui V. Căpitanu2, iar în anul 1 989, M. 
Bitiri şi Roxana Dobrescu deschid o nouă secţiune. Interpretările 
culturale realizate variază, dar toti autorii mentionati sunt un an imi 
in a afirma caracterul gravettian

' 
al industriei · litice de la Poiana 

Cireşului. 
Începând cu anul 1 998 şi până in prezent, situl este cercetat 

de către un colectiv de la UV Târgovişte, sub conducerea prof. 
univ. dr. Marin Cârciumaru. Această ultimă etapă de cercetări a 
condus la reevaluarea interpretărilor privind conţinutul cultural al 
sitului , pe de o parte prin descoperirea altor două nivele 
gravetiene, nesemnalate in cercetările anterioare, dar şi prin 
reevaluarea metodologiei de cercetare a sitului. 

Dată fiind deosebita concentrare de material arheologic din 
acest sit, cercetarea intreprinsă de colectivul nostru a căutat să
şi adapteze sistemul de săpătură şi inregistrare în vederea 
atingerii unor obiective paleoetnografice. Întrucât poiana este 
masiv afectată de alunecări de teren, cercetarea noastră s-a 
concentrat, ca şi în cazul predecesorilor, în zona nordică, 
aparent neafectată - sau puţin afectată - de procesele de 
alunecare şi eroziune geologică. Câteva sondaje, care au 
încercat să delimiteze extensiunea aşezării au rămas fără 
rezultate semnificative: până în acest moment, concentrarea de 
material paleolitic se rezumă la pintenul terasiform rămas intact 
în sectorul nordic al poienii. 

Cercetarea s-a realizat în funcţie de un punct O unic, în regim 
planimetric, pentru dezvelirea solurilor de locuire paleolitice. 
Săpătura se realizează fundamental in plan orizontal şi este 
însoţită de trecerea prin sită a sedimentului . inregistrarea fiecărui 
artefact se realizează pe trei coordonate (caroiaj fix 1/1 m), 
foloseşte fişe de înregistrate tip, desen pe hârtie milimetrică (in 
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culori de cod), însoţite de fotografierea cu camera digitală. 
Sistemul de înregistrare permite uşor organizarea şi 
administrarea unei baze de date, ca şi reconstituirea in trei 
dimensiuni a relaţiilor spaţiale. in cazul, in care situaţia o 
impune, materialul este conservat preliminar pe loc. Spălarea, 
marcarea şi studierea materialului are loc in laboratoarele 
Facultăţii de Ştiinţe Umaniste a UV Târgovişte. Tot aici se 
găseşte intreg volumul de material litic şi osteologie recuperat, 
ca şi arhiva de cercetare a sitului . 

Cercetarea sitului de la Poiana Cireşului a continuat, in 
campania 2004, principiile metodologice expuse şi in rapoartele 
de cercetare anterioare, cu deosebirea că, in acest an, colectivul 
nostru a căutat să-şi lărgească perspectiva interdisciplinară, prin 
recurgerea - in premieră pentru un sit paleolitic din România, la 
eşantionarea din punct de vedere microsedimentologic, a 
intregului depozit şi in particular a solurilor de locuire identificate 
macroscopic. 

Campania din acest an a urmărit continuarea cercetărilor 
sistematice in secţiunea V - deschisă in 2003, şi a cărei 
cercetare integrală nu a fost posibilă în anul anterior, din pricina 
marii densităţi de material, dar şi efectuarea unor noi sondaje, 
menite a delimita mai bine suprafaţa conservată a sitului 
gravettian de aici. Am avut în vedere sondarea zonelor mai 
înalte ale poienii, potenţial neafectate de alunecările masive de 
teren, care au modificat structura geomorfologică iniţială a 
poienii. 

În secţiunea V, după reinstalarea caroiajului, s-a trecut, de la 
adâncimea medie de -2 m (-3 m ad. abs. faţă de punctul 0), la 
decaparea planimetrică a solurilor de locuire apa�inând nivelului 
superior. 

Stratigrafia geologică, prezentată în detaliu în cuprinsul 
rapoartelor anterioare, a rămas neschimbată. Bogăţia de 
material litic şi faunistic este in continuare impresionantă, 
îndeosebi în cele trei carouri de pe latura nordică (C1 , C2, C3), 
zonă plasată într-o uşoară pantă faţă de latura sudică. Petele de 
arsură şi urmele diseminate de combustie acoperă, în fapt, 
întreaga secţiune. Semnificativ, între -2, 1 3  -2, 1 6  m, caro urile 82 
şi 83 sunt complet goale, deşi sunt înconjurate de importante 
acumulări de material arheologic în carourile C şi chiar şi în A. 
Este limpede că zona respectivă a fost in mod intentionat 
curăţată (sau lăsată l iberă) de comunitatea paleolitică. A�aliza 
informatică a repartiţiei spaţiale va evidenţia, sperăm mai 
limpede motivele pentru care această zonă este complet lipsită 
de vestigii arheologice. 

S-au recuperat numeroase resturi faunistice din ansamblul 
acestui nivel, câteva sute de unelte litice şi resturi de debitaj , ca 
şi două noi eşantioane de cărbune pentru datări radiocarbon . O 
descoperire inedită a reprezentat-o vârful de sul iţă din fildeş de 
mamut, recuperat integral (deşi fragmentat), in caroul C3, la 
adâncimea de -2,23 m. Vârful ,  conservat preliminar şi apoi 
restaurat cu ajutorul colegilor de la MJ Neamţ, va face obiectu l 
unei publicări detaliate, întrucât reprezintă singurul proiectil din 
acest material descoperit în siturile paleolitice din România. 

Între -2,3 şi -2,7 m, depozitul arheologic este steril. 
Ceva mai consistentă decât in anii anteriori s-a demonstrat 

locuirea din cel de-al doilea nivel gravettian. Plasată aproximativ 
între -3 -3, 1 5  m, aceasta a oferit urme de combustie, faună 
(puţină şi foarte degradată) , un set litic mai numeros, incluzând 
câteva lame de silex, un fragment de lamelă a dos, nuclei, aşchii 
masive din menilit şi gresie silicioasă, gresie degradată. 
Resturile sunt concentrate in coltul sud-vestic al sectiunii 
noastre, în caro urile A 1 ,  A2., 81 . În c�roul 8 1 ,  la adâncimea 'de -
3,03 m a apărut un zonă de pământ ars la roşu, groasă de 0,03-
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0,04 m, cu o formă neregulată. 4 fragmente de cărbune au fost 
recuperate pentru datări (-3,03, -3,04 m). Acest nivel coincide 
celui vag identificat în anul 1 998. Depozitul este în continuare 
steril până la adâncimea medie de -3,6 m, cu excepţia câtorva 
piese, care apar între -3,4 şi -3,6 m. 

După -3,6 m, în cel de-al treilea orizont gravettian, densitatea 
urmelor de activi tate umană este remarcabilă, cu deosebire pe 
latura sudică a secţiunii : numai în caroul A 1 s-au recuperat 1 56 
de piese, pe o adâncime de -0,05 m. Nivelul are o grosime de 
aproximativ 0,3 m şi cuprinde cel puţin 2 soiuri de locuire 
suprapuse. Dacă fauna este puţină şi degradată (resturi de 
ierbivore mari), materialul litic şi urmele de combustie sunt 
exceptional de numeroase. 

Întrucât un studiu tehnologic complet al materialului litic din 
nivelul superior a văzut deja lumina tiparului3, iar setul litic din 
ultimele două campanii nu a oferit aspecte inedite, vom oferi aici 
o primă descriere a ansamblului litic apa�inând celui de-al treilea 
nivel gravettian, cel mai vechi din sit. 

Din acest nivel au fost recuperate 3225 piese, dintre care 
cele 96 de unelte (grattoirs, burins, lame şi lamele retuşate, lame 
şi lamele a dos, vârfuri pe faţă plană, vârfuri La Gravette) 
reprezintă 2,97%. Materia primă utilizată cu precădere este 
gresia silicioasă, urmată de silexul albastru-vineţiu cu patină albă 
şi de şistul negru. 

Etapele lanţului operatoriu nu sunt reprezentate în totalitate 
decât în cazul materiei prime locale - gresie, şist. Numeroasele 
aşchii de tip "entames" identificate nu prezintă cortex, având 
suprafaţa naturală netedă şi rulată; galeţii din care provin au fost, 
probabil, colectaţi din albia Bistriţei. Nucleii din gresie au fost 
abandonaţi odată cu survenirea unui accident de debitaj, sau 
odată cu epuizarea suprafeţelor exploatabile. Piesele de tip 
tablette de ravivage apar în număr destul de ridicat, cu 
dimensiuni, care indică necesitatea unei refaceri a planului de 
lovire în diferite momente ale debitajului. Planul de lovire unic 
este prezent în cazul majorităţii nucleilor, iar negativele ultimelor 
desprinderi apa�in atât aşchiilor, cât şi lamelor. A fost identificat 
un singur nucleu de lamele, care, după ce a fost fie epuizat, fie 
spart în cursul debitajului, a fost transformat într-o piesă de tip 
burin. Nucleii din şist au fost abandonaţi după exploatare 
intensă, având dimensiuni reduse; ultimele desprinderi au fost 
lamele sau aşchii mici. 

În cazul silexului materie primă alogenă nu au fost 
identificate piese de tip entames, sau flanc de nucleus, ceea ce 
presupune aducerea în sit a unor nuclei deja pregătiţi pentru 
debitaj. Nucleii din silex au dimensiuni reduse intre 48 şi 51 mm 
lungime şi poartă negativele lamelelor, adesea reflechies, care 
au constituit ultimele desprinderi şi totodată, motivul abandonării 
nucleului. 

Suporturile !aminare apar în procent de 28,73%, cu lungimi 
variabile, datorită gradului înalt de fragmentare şi cu lăţimi 
cuprinse, în cea mai mare parte, intre 1 0  şi 20 mm (lame) sau 
între 5 şi 1 0  mm (lamele). Dacă luăm in consideraţie faptul că 
majoritatea uneltelor pe lamele se încadrează in aceeaşi 
categorie a lăţimii -5/-1 O mm putem vorbi despre un inalt grad 
de standardizare a debitajului laminar. 

Uneltele sunt reprezentate în cea mai mare parte de lamele 
a dos, lame şi lamele retuşate, vârfuri La Gravette; este 
surprinzătoare absenţa aproape totală a uneltelor de tip grattoir 
sau burin, ca şi prezenţa, izolată până acum, a unei piese de tip 
rac/oir, amenajată prin retuşă indirectă, continuă, razantă, pe o 
tablette de ravivage. Numărul mare de vârfuri La Gravette şi 
lamele a dos şi frecvenţa scăzută a uneltelor de tip grattoir şi 
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burin diferenţiază net acest eşantion litic de celelalte două 
descrise anterior. 

Lamele şi lamelele retuşate sunt realizate prin retuşă 
indirectă, semi-abruptă, practicată pe una sau pe ambele 
margini ale suportului. Aceste piese apar adesea doar sub forma 
unor fragmente proximale, distale sau meziale; în unele cazuri, 
se pot observa retuşe directe semi-abrupte, practicate proxima! 
sau distal, fie pentru amenajarea unui vârf, fie pentru a facilita 
inmănuşarea. 

Lamelele a dos prezintă retuşă indirectă, abruptă, in general 
pe marginea dreaptă, sau pe ambele margini (caz în care retuşa 
poate fi directă, semi-abruptă); suporturile sunt în general 
fragmentate, dar se poate observa o incercare de 
amincissement a bazei, probabil în vederea înmănuşării. O parte 
din fragmentele meziale clasificate drept lamele a dos ar putea 
reprezenta, de fapt, fragmente de vârfuri La Gravette, rezultate 
in urma folosirii acestora ca armături. 

Vârfurile pe faţă plană apar in număr destul de redus, fiind 
realizate din gresie sau silex, prin retuşă indirectă, abruptă, 
continuă, pe ambele margini, sau prin retuşă indirectă, semi
abruptă, couvrante; toate sunt reprezentate de fragmente 
proximale sau distale. 

Vârfurile La Gravette sunt realizate pe suporturi cu lăţimi 
cuprinse între 7 şi 10 mm, iar lungimea lor nu este relevantă, în 
condiţiile in care gradul de fragmentare este foarte mare; cele 
câteva exemplare întregi au lungimi de 39 sau 40 mm. Nu se pot 
încă preciza cauzele fracturilor, în lipsa unui studiu mai 
aprofundat; acestea pot surveni fie în cursul procesului de 
realizare a vârfurilor, fie in urma utilizării lor ca armături. Retuşa 
abruptă indirectă specifică acestui tip de unelte apare, in 
majoritatea cazurilor, pe marginea dreaptă şi este însoţită uneori 
de retuşe directe abrupte sau semi-abrupte foarte fine, care 
formează vârful, sau care reduc circumferinţa bazei. Alegerea cu 
precădere a marginii drepte pentru a amenaja suprafaţa 
destinata înmănuşării poate fi o consecinţa a existentei unor 
nervuri pe suprafata dorsala a suportului. 

Amenajarea bazei poate fi observată frecvent in partea 
proximală a suportului, in timp, ce vârful este, de regulă, format 
de retuşe, care afectează partea distală. Această adaptare la 
morfologia suportului conferă bazei robusteţea necesară şi 
permite obţinerea vârfului cu minimum de fasonaj. În general, 
pentru realizarea vârfurilor La Gravette, sunt preferate suporturi 
regulate, cu suprafaţa ventrală relativ dreaptă, a căror obţinere 
necesită fie reamenajarea, repetată destul de des, a unui unic 
plan de lovire (caz in care frecvenţa pieselor de tip tablette de 
ravivage in cuprinsul eşantionului litic ar trebui să fie destul de 
ridicată), fie prin deschiderea unui al doilea plan de lovire, care 
să controleze convexitatea longitudinală a nucleului şi să evite 
desprinderile reflechies. Ambele soluţii par a fi fost adoptate in 
cazul suporturilor din şist şi silex, ipoteză sus�nută de prezenţa 
nucleilor !aminari cu unul sau două planuri de lovire şi de 
numărul considerabil , in raport cu restul pieselor, de tablettes de 
ravivage. 

În mod evident, caracterul acestei locuiri pare să fie foarte 
diferit în raport cu cele ulterioare. Stau mărturie trei lespezi de 
mari dimensiuni, care indică existenţa unei structuri închegate, 
ce continuă in depozitul încă necercetat. Este important de 
menţionat că, sub aceste trei lespezi, un alt nivel de arsură 
indică o haltă anterioară, suprapusă pa�ial de noua structură. 

Din cuprinsul acestui nivel am recuperat peste 30 de melci 
de foarte mici dimensi�n i  ( 1 -2 mm), concentraţi in preajma 
structurii de locuire. lnsă, o descoperire neaşteptată au 
constituit-o cei 1 O melci perforaţi, cu siguranţă apa�inând unui 
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colier. Cei 1 O melci, aparţinând probabil speciei Succinea 
oblonga, par să fi fost găuriţi prin sciaj longitudinal (striere), şi nu 
prin perforare circulară. Ca şi vârful de fildeş, ei vor face obiectul 
unei analize şi publicări separate în viitorul apropiat. 

Cercetarea secţiunii s-a oprit la adâncimea medie de -4 m, 
când resturile arheologice dispar complet. Nu este, însă, exclus 
ca alte orizonturi paleolitice să se găsească şi în partea 
inferioară a depozitului. Limitele financiare şi topografice nu ne 
permit însă adâncirea secţiunilor înainte de a asigura un front de 
lucru mai larg. Sperăm ca, începând cu anul următor, 
colaborările internaţionale, pe care le preconizâm să ne ofere 
această posibilitate. 

Din profilul vestic la secţiunii V au fost recuperate de către 
colegul Constantin Haită (CNCP - MNIR) 9 eşantioane de sol 
pentru analize microsedimentologice şi micromorfologice, după 
cum urmează: S1 , din structura neolitică identificată în campania 
2003 (-0,77/-0,92 m), unitatea stratigrafică V; S2 (-1/-1 , 1 2  m), 
unitatea stratigrafică IV, S3 ( -1 ,32 -1 ,44 m), unitatea stratigrafică 
I I I ;  S4, S5, S6 (-1 ,53 -1 ,78 m). unitatea stratigrafică 1 1 ,  soiuri de 
locuire; S7, unitatea stratigrafică 1 1 ,  steril; sa (-2,64/-2,72 m) şi 
S9 (-3,04 -3, 1 2  m) din unitatea stratigrafică 1 .  

Alte trei eşantioane au (S1  O ,  S1 1 ş i  S1 2) au fost recuperate 
din cuprinsul vetrelor şi solurilor de locuire ale nivelului inferior 
(adâncimea medie -3,94 -3,99 m), pe profilul estic. Alt eşantion 
(S1 4} provine din al l i-lea nivel gravetian (-3,05 -3, 1 5  m), caroul 
82. 

Secţiunea VI a urmărit să verifice extensiunea aşezării in 
panta abruptă care intrerupe, la N, platoul cercetat de noi până 
acum. Dimensiunile sale: 2 x 2 m, laturile paralele cu cele ale 
secţiunilor realizate până acum. Colţul său sud-vestic se află 
plasat la 4, 70 m de colţul nord- estic al secţiuni i V. Caroiajul a 
fost fixat la -3,5 m faţă de punctul O. 

Stratigrafia geologică coincide in linii generale cu cea a 
secţiunilor anterioare, straturile având grosimi diferite. Materialul 
arheologic este concentrat numai in partea superioară (0,3 m, 
unitatea geologică V, pe profilul secţiunii V) şi cuprinde foarte 
mult material litic (silex, gresie şi menilit) şi foarte puţină faună 
(dentiţie de bovidee, foarte degradată) . În mod evident, 
materialul provine din alunecări şi este amestecat. Cercetarea 
secţiunii a continuat până la -4 m, fără alte rezultate. 
Sondajul ! 

Acest sondaj este plasat pe mamelonul aflat la S de platoul 
cercetat de noi, dincolo de zona cultivată. Are dimensiunile de 
1 ,5 x 1 m, latura nordică fiind cea lungă. Ca şi in cazul secţiunii 1 1  
( 1 998), stratigrafia este bulversată, u n  depozit compact de pietre 
apărând la -0,2 m, imediat sub brazdă. Acest mamelon este, 
probabil, un val de alunecare. El fie a îngropat locuirile paleolitice 
la o adâncime inaccesibilă, fie zona a fost nelocuită. În orice caz, 
vestigiile arheologice lipsesc cu desăvârşire. 

Campania din anul 2004 a îmbogăţit informaţiile, de care 
dispuneam până in acest moment cu privire la conţinutul sitului 
de la Poiana Cireşului . Pentru prima dată, prin unificarea 
seturilor litice recuperate de noi până acum, eşantioanele 
aparţinând celor trei nivele culturale sunt fiecare, suficient de 
numeroase pentru a permite o evaluare preliminară. 

Din punct de vedere al exploatării surselor de materie primă, 
se poate remarca o netă diferenţiere intre nivelul superior şi cel 
inferior. Primul, dominat-de menilit, cunoaşte, de asemenea, o 
mare diversitate a surselor de aprovizionare. Cel de-al doilea 
nivel este dominat de gresie şi silex, alte categorii de roci fiind, 
de asemenea prezente. Uneltele nivelului inferior sunt prelucrate 
într-o măsură covârşitoare, din gresie silicioasă. 
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Dacă ne orientăm după categoriile de suporturi şi produse 
de debitaj, cele trei nivele păstrează acelaşi profil , dominat de 
aşchii şi lame/lamele, cu un volum mic de unelte retuşate. Însă 
conţinutul seriilor tipologice este sensibil diferit. Nivele 
superioare atestă un spectru mai larg de tipuri, in timp ce nivelul 
inferior este net dominat de armături. Semnificative sunt şi 
diferenţele indicate de standardizarea suporturilor !aminare: 
fiecare nivel este caracterizat de propriile standarde, cu o 
evidentă tendinţă spre microlitizare în nivelul superior. 

Toate aceste trăsături, care rămân a fi verificate pe un 
eşantion mai larg, sugerează importante diferenţe (tradiţionale, 
funcţionale etc.) , între aceste campamente, vizibile, de altfel, in 
consistenţa diferită a structurilor de locuire şi în spectrul faunistic 
recuperat. 

Ca şi in anii anteriori, campania din anul 2004 a confirmat 
importanţa deosebită a aşezării de la Poiana Cireşului - Piatra 
Neamţ. Densitatea materialului arheologic, conservarea bună a 
celui faunistic şi a structurilor de locuire, dar şi apariţia unor 
excepţionale mărturii privind arta mobilieră paleolitică justifică 
poziţia-cheie, pe care acest sit o deţine pentru înţelegerea 
dinamicii culturale a gravettianului de pe Valea Bistriţei. În acest 
moment, se află în desfăşurare studiile tehnologice complete ale 
materialului litic recuperat in campaniile 2003 şi 2004 şi sunt 
aşteptate rezultatele datărilor radiocarbon pentru trei eşantioane 
de cărbune. Începând cu anul 2005, colectivul nostru 
intenţionează iniţierea unui proiect de colaborare cu un colectiv 
aparţinând departamentului de arheologie al Universităţii din 
Erlangen, pentru continuarea cercetărilor sistematice in acest 
sit. 
Anexa 9. 

1 70. Pietrele, corn. Băneasa, jud. Giurgiu 
Punct: Gorgana 
Cod sit: 101038.01 
Colectiv: Alexandru Vulpe - coordonator, Alexandru 
Dragoman, Cristina Georgescu (IAB), Svend Hansen -
coordonator, Norbert Benecke, Agathe Reingruber, 
Michael Ullrich (Deutsches Archăologisches Institut, 
Eurasien Abteilung, Berl in), Nico Becker, Florian Klimscha, 
Ute Koprivc, Shirin Schnier, Baoquan Song , Tillmann 
Vachta (Ruhr-Universităt, Bochum), lvan Gatsov (Nov 
Bîlgarski Universitet, Sofia), Jorrit Kelder (Amsterdam), 
Sorin Oanţă-Marghitu (MNIR), Jasmin Song (Bochum), 
Bogdan Tănăsescu (MJ Giurgiu) 

Săpăturile arheologice din tell-ul eneolitic din punctul 
Gorgana de la Pietrele, reluate în 2004 după o întrerupere de un 
an datorată lipsei finanţării, s-au desfăşurat in perioada 6 iulie -
2 septembrie. Campania din 2004 a avut drept obiective 
principale: 
- continuarea săpăturilor în secţiunea B. 
- înţelegerea contextu lui instalaţiilor cu pereţi de lut cercetate in 
2002 şi a relaţiilor stratigrafice dintre acestea şi depunerile din 
capătul de V al secţiunii B. În acest scop secţiunea B a fost 
prelungită spre V cu 3 m având acum dimensiunile de 1 6  x 7 m. 
- stabilirea unei "evoluţii" in timp a tell-ului. Pentru obţinerea unei 
coloane stratigrafice complete a tell-ului am profitat de existenţa 
în partea de SV a suprafeţei sitului a unei "depresiuni" (diferenţa 
de nivel dintre aceasta şi suprafaţa originală fiind de aproape 3 
m) datorată intervenţiilor unor localnici. Era de presupus de 
asemenea că săpăturile lui Dumitru Berciu s-au desfăşurat in 
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această zonă. Pentru delimitarea lor au fost efectuate 3 sonda[e 
(E2, E3, E 10) , orientate E-V, cu dimensiunile de 7 x 2 m. In 
capătul de V a l  sondajului E3 am descoperit o mică zonă 
neafectată de săpăturile lui Berciu. intr-o depunere de pământ 
de culoare verzuie am găsit cioburi, 2 pietre de râşniţă, 1 
trecător. Prin sondajul E1 O am surprins limitele de S şi E a 
acestor săpături. in consecinţă a rămas o zonă restrânsă 
nederanjată de săpăturile lui Berciu, între limita de E a acestora 
şi o groapă de mari dimensiuni care a afectat partea de SE a leii
ului. in această zonă am deschis o nouă sectiune, F cu 
dimensiunile de 8 x 7 m, orientată N-S. 

' 

- prospecţiuni geomagnetice pe suprafaţa tell-ului şi in zona din 
jur cu scopul detectării necropolei aşezării şi a altor posibile 
structuri (vezi cazul tell-ului de la Podgorica: Bailey et al. 1 998). 
Sectiunea B 

In 2002, in suprafaţa B, deschisă in partea de NV a tell-ului , 
am descoperit resturi de pereţi prăbuşiţi care apa�ineau unei 
construcpi de mai mari dimensiuni (CCA 2002, Hansen et al. 
2003, Hansen et a/., sub tipar). Dărămăturile acopereau 3 
structuri cu pereţi subţiri din lut (P02B66, P02B79, P02B36), 
interpretate iniţial, din punct de vedere funcţional (în jurul lor 
găsindu-se mai multe râşniţe de piatră), drept instalaţii de 
procesat cereale. La S de acestea am găsit o altă structură, doar 
pa�ial conservată (P02B73). Dacă pentru structura 879 această 
interpretare poate fi acceptată, apelând şi la analogii cu instalaţii 
similare din alte aşezări - tell, pentru celelalte a trebuit să căutăm 
alte semnificaţii .  Datorită structurii lor şi a analogiilor cu alte 
descoperiri, instalaţiile 866 şi 873 au fost interpretate vetre sau 
cuptoare. in partea de V a secţiunii, două şanţuri paralele 
(considerate de noi la vremea aceea ca fiind sondaje 
arheologice separate de un martor) intrerupeau relaţia 
stratigrafică dintre nivelul de construcţie al instalaţiilor şi o zonă 
cu fragmente de chirpici ars provenite probabil de la o altă 
construcţie. 

Prin prelungirea cu 3 m a secţiunii B spre V a devenit evident 
faptul că avem de-a a face în această parte a tell-ului cu două 
"construcţii" (convenţional numite astfel pe baza prezenţei 
fragmentelor de chirpici ars provenite de la pereţi prăbuşiţi), 
separate de o zonă îngustă (cea. 2 m lăţime), orientată N-S, cu 
depuneri de cenuşă şi lentile de pământ verzui (P04823), care 
conţineau cantităţi însemnate de cochili i de scoici şi oase de 
animale (complexe numite in literatura de specialitate .zone 
menajere") . Depunerile dintre cele două "construcţii" erau 
acoperite în partea de N de un strat de argilă de culoare verzuie 
cu multe oase şi pietre, gros de cea. 0,2 m (P04B66). Acesta era 
suprapus la rândul lui de o podină arsă (P04B28) şi de o 
aglomerare de chirpici ars (P04B30). Peste fragmentele de 
chirpici a fost depus un alt strat de lut verzui (P04B24), gros de 
cea. 0 ,1 m, cu foarte puţin material arheologic. 

Această succesiune de depuneri cu cenuşă, lentile de 
pământ verzui şi concentrări de fragmente de chirpici ars se 
limitează strict la zona dintre cele două şanturi paralele, 
considerate de noi în 2002 ca fiind "arheologice". Î� consecinţă, 
ţinând cont şi de faptul că până in momentul de faţă nu am 
surprins găuri de pari care ar putea sugera interpretarea 
.şanţurilor" ca fiind de fundaţie, presupunem că acestea au fost 
săpate tocmai pentru a demonta pereţii apa�inând a două 
construcţii corespunzătoare celor două "spaţii construite" din 
secţiunea B. De altfel, urmele pereţilor apar pe fundul acestor 
"şanţuri" (P04B50, în partea de E şi P04B64, la V) sub forma 
unui sol nisipos amestecat cu chirpici. 

Secţiunea B a fost împă�ită în două sectoare, în funcţie de 
prezenţa acestor două "spaţii construite", separate de depuneri 
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cu cenuşă şi lentile de lut verzui (pe care le vom numi în 
continuare, in mod convenţional, .zonă menajeră") . 
Sectorul de est 

Acestui sector ii apa�in instalaţiile cercetate în 2002. Un 
prim pas in continuarea săpăturilor arheologice în acest sector l
a constituit demontarea acestora. Luând în considerare o 
eventuală reconstituire, fragmentele de chirpici din pereţii 
demontaţi au fost numerotaţi şi nota� pe plan. 

Instalaţiile P02B66 şi P02B79 au fost construite pe un strat 
de lut de culoare verzuie cu pete gălbui (P04B61 )  ars la negru în 
partea superioară (P04B60). in această depunere am găsit 
cioburi, oase de animale, pietre, cochilii de scoici. De asemenea, 
pe un strat de lut verzui a fost construită şi instalaţia P02B73 
aflată la S de celelalte instalaţii. La N de aceste structuri am 
continuat demontarea fragmentelor de chirpici ars (P04B31 ) 
provenite din pereţii construcţiei căreia îi apa�ineau instalaţiile 
descrise mai sus. Bulgării de chirpici şi materialul arheologic 
(vase întregi, cioburi, oase de animale, pietre, cochilii de scoici, 
1 piatră de râşniţă) descoperit printre şi sub aceştia 
suprapuneau o depunere argiloasă de culoare brună cu puţine 
cioburi (P04B37, P04B51 ). Pe o zonă restrânsă de lângă 
peretele de S al secţiuni i şi la colţul de SE al acesteia am găsit 
concentrări de bulgări de chirpici şi pământ ars la roşu (P04834, 
respectiv P04B35). Sub depunerea P04B35 continuă să apară 
fragmente de chirpici ars şi, printre ei, ceramică, oase de 
animale, cochilii de scoici, pietre. 

Următoarea etapă a cercetării în acest sector a fost săparea 
depunerii de lut galben-verzui pe care au fost ridicate instalaţiile 
şi a stratului de pământ ars de sub bulgării de chirpici din pereţii 
construcţiei de mari dimensiuni. Aceste depuneri acopereau alte 
concentrări de fragmente de chirpici ars şi diferite structuri 
construite, in general, sub fostele instalaţii, descrise mai sus. De 
exemplu, sub peretele de N al instalaţiei P02B36 de la colţul de 
NE al secţiunii exista o vatră rectangulară (P04B39), posibil cu 
două etape de refacere (vatra va fi cercetată în campania 
următoare), ridicată pe un strat de lut de culoare gălbuie. 
Aceluiaşi .nivel" ii apa�ine o concentrare de chirpici şi pământ 
ars aflată la SV de fosta instalaţie P02B66. Fragmentele de 
chirpici acopereau o groapă de mici dimensiuni. Printre bulgării 
de chirpici şi în groapă am găsit o fusaiolă, 24 de greutăţi de lut 
şi fragmente ceramice provenite de la un vas (P04B62). 

Rezumând rezultatele cercetării de până acum din sectorul 
de E al secţiunii B putem spune că acesta corespunde unei 
"construcţii" de mari dimensiuni, săpătura acesteia oferindu-ne o 
imagine fragmentară, în primul rând datorită faptului că urmele 
distrugerii sale (dărâmătura, resturile de pereţi) au fost 
.manipulate" (demontarea pereţilor, .nivelare") într-un moment 
ulterior prăbuşirii. Singurele elemente care indică existenţa 
.construcţiei" sunt urmele unui perete pe fundul "şanţului" care o 
separă de .zona menajeră" de la V, fragmentele mari de chirpici 
provenite de la pereţii prăbuşiţi peste instalaţii şi elemente ale 
podelei (lut verzui sau galben) păstrate, mai ales, sub acestea. 
Deocamdată, am surprins doar câteva etape ale "biografiei" 
acestei construcţii. Prima etapă ar fi caracterizată de prezenţa 
unei vetre şi a unei gropi în care au fost depuse mai multe 
greutăţi de lut. intr-o a doua etapă, peste un strat de lut galben 
sau verde şi, într-un singur caz, direct peste vatra amintită mai 
sus, au fost construite o instalaţie de procesat cerealele, un 
cuptor, o vatră şi o altă structură (P02836) a cărei semnificaţie 
rămâne incertă. După incendierea şi prăbuşirea pereţilor 
construcţiei, peste fragmentele de chirpici au fost depuse o 
cantitate însemnată de oase de animale şi două femure umane. 
Probabil ulterior a fost demontat peretele de V al construcţiei, 
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urmele acestei acţiuni fi ind şanţul care o separă de ,zona 
menajeră". 
Sectorul de vest 

O altă "construcţie", cu propria sa "biografie", există in 
sectorul de V. Limita dintre aceasta şi "zona menajeră" este 
marcată, de asemenea, de un şanţ pe fundul căruia am găsit 
urmele unui perete. 

O primă secvenţă (surprinsă la cea. 1 m de la suprafaţa leii
ului) a "biografiei" acestei "construcţii" este reprezentată de o 
zonă de pământ ars şi concentrări de chirpici (P04843), 
mărginită la S de o succesiune de depuneri de lut brun-deschis 
amestecat cu verzui (P04842) şi de lut de culoare cenuşie 
(P04846) care acopereau in zona de lângă peretele de S al 
secţiunii , o aglomerare de chirpici ars. in partea de E, am găsit 
urma unui perete care apa�inea construcţiei, marcând limita 
dintre aceasta şi "zona menajeră". in interiorul construcţiei, in 
stratul de pământ ars şi printre fragmentele de chirpici, am găsit 
vase intregi, fragmente ceramice, 1 piesă de corn, 1 topor de 
silex, 1 piesă de cupru, perle de scoică şi os, oase de animale şi 
cochilii de scoici. 

Un strat de pământ ars la negru (gros de cea. 0,8 m) separă 
pe verticală această secvenţă de următoarea. Acest strat era 
acoperit de o masă constituită din fragmente de chirpici friabil, 
concentrate in centrul suprafeţei şi spre N (P0484). Fragmente 
ceramice, pietre, cochilii de scoici se aflau printre bulgării de 
chirpici şi sub aceştia. Uneori, materialul arheologic a fost 
descoperit peste chirpici aşa cum este cazul unui fund de vas. 
Prins in chirpici, un alt vas a fost găsit cu gura in jos. Depunerea 
P0484 înconjura şi, parţial, acoperea mai multe concentrări de 
bulgări masivi de chirpici ars aflate pe laturile de N şi V ale 
sectorului. O asemenea aglomerare (P0481 1 )  era constituită din 
5 vase (dintre care 2 mai mici aflate sub celelalte mai mari), 
acoperite de bulgări mari de chirpici ars. Vasele au fost depuse 
direct pe stratul de pământ ars la negru sau, uneori, pe o lutuială 
subţire şi friabilă de culoare galbenă. Sub un vas au fost 
descoperite seminţe carbonizate de cereale. intr-un alt vas era 
�epusă o dăltiţă de piatră iar sub el am găsit un os de animal. 
Intr-o altă aglomerare (P0481 2) erau depuse 3 vase ş i  1 
zornăitoare de lut in formă de broască ţestoasă. Un caz deosebit 
este contextul P04818: peste o aglomerare de mai multe vase 
acoperite de fragmente mari de chirpici am descoperit o vatră 
răsturnată, spartă pe loc. Lângă acest complex şi, posibil, aflată 
in relaţie cu el, am găsit o altă aglomerare de bulgări mari de 
chirpici (P0481 7). Un complex asemănător (P04819) se afla in 
capătul de V al sectorului . 

in următoarea etapă, ulterioară prăbuşirii "construcţiei", in 
masa de fragmente de chirpici ars din pereţi (P0484) au fost 
depuse 6 piese de silex (5 lame mici şi un răzuitor) care formau 
un mic "depozit". Lângă acest .depozit" a fost depusă un 
fragment de figurină antropomorfă cu vas pe cap. De asemenea, 
peste fragmentele de chirpici ars provenite din pereţii prăbuşiţi, 
în partea de N, a fost depus un strat de lut verzui compact 
(P0483) gros de O, 1 -0, 1 5  m, în care am găsit cioburi (spre 
deosebire de contextele descrise anterior, fără urme de ardere 
secundară) , piese de silex (1 topor, 1 lamă găsită in pozi�e 
verticală in acest strat) , câteva fragmente mici de lipitură de 
vatră, fragmente de gresie degradată, oase de animale, cochilii 
de scoici. O depunere asemănătoare dar mai subţire (P04814) 
apare şi în partea de S a sectorului, imediat sub solul vegetal. Şi 
în această zonă, depunerea de lut verzui acoperă stratul de 
bulgări de chirpici friabil, cu cioburi (P04815) , asemănător cu 
P0484. 
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Ţinând cont, pe de o parte, de faptul că am găsit in situ prea 
puţine urme de pereţi şi, pe de alta, de lipsa instalaţiilor (singura 
vatră găsită era spartă peste bulgării de chirpici ai contextului 
P0481 8), interpretarea acestui context arheologic drept 
",ocuinţă" ar fi o simplificare. Singurele elemente care sugerează 
existenţa unei "construcţii" sunt: prezenţa in situ a unor 
fragmente de podină din lutuială de culoare gălbuie, păstrate in 
special sub fundul vaselor din concentrările amintite mai sus; 
existenţa urmelor unui perete pe fundul şanţului care separă la E 
acest spaţiu de "zona menajeră"; însăşi prezenţa fragmentelor 
de chirpici şi arderea lor in situ indicată de existenţa pământului 
ars de sub ele; dispunerea "liniară" a aglomerărilor de bulgări 
mari de chirpici care acoperă vase întregi ar putea indica traseul 
pereţilor de N şi de V (de-a lungul cărora au fost puse vasele) ai 
acestei "construcţii". Putem spune chiar că fragmentele de 
chirpici din pereţii prăbuşiţi s-au conservat mai bine aici tocmai 
pentru că au format un "tot" împreună cu vasele peste care au 
căzut. in schimb, fragmentele din pereţii căzuţi direct pe 
,podină", descoperiţi de noi imediat sub solul vegetal (gros 0,05 
m), au fost mai expuse acţiunii factorilor post-depoziţionali. 

Sunt demne de reţinut contextele care sugerează intervenţii 
ulterioare prăbuşirii pereţilor construcţiei: depozitul de piese de 
silex care, prin contextul descoperirii lui, structura şi modul de 
aranjare al pieselor din componenţa sa, a fost depus intenţionat 
în chirpicul ars care aparţine pereţilor prăbuşiţi; vatra din 
contextul P048 18 a fost depusă peste grămada de bulgări de 
chirpici care acopereau mai multe vase intregi; depunerile de lut 
verzui care acoperă dărămăturile din chirpici ars şi a căror 
semnificaţie este greu de definit. 
Sectiunea F 

Aşa cum am spus mai sus, un alt obiectiv al săpăturilor 
arheologice de la Pietrele din 2004 a fost deschiderea unei noi 
suprafeţe în partea de S a tell-ului cu scopul de a defini o 
.evoluţie" în timp a acestuia. Astfel, în partea de SV a !eli-ului, 
intre "vulcan" (o groapă de mari dimensiuni săpată de localnici 
care afectează sfertul de SE al sitului) şi limita estică a 
săpăturilor lui Berciu (surprinsă de sondajele E2-E1 0) a fost 
deschisă suprafaţa F, orientată N-S, cu dimensiunile de 8 x 7 m. 

Imediat sub solul vegetal au apărut 3 concentrări de 
fragmente de chirpici ars în partea de NE (P04F3), V (P04F5) şi 
SV (P04F8), separate de o depunere omogenă de pământ 
cenuşiu, cu multe cochilii de scoici şi oase de animale. intr-un 
mod oarecum similar cu situaţia din suprafaţa 8, se contura 
existenţa unor "construcţii", cu .biografii" diferite, separate de 
depuneri de ,resturi menajere". 

Prima secvenţă (provizorie, deoarece aici s-a oprit săpătura 
din campania din 2004) a .spaţiului construit" din partea de est a 
secţiunii (P04F3) este reprezentată de existenţa unei construcţii 
neincendiate. Printre fragmentele de chirpici din pereţii nearşi ai 
acesteia, care apar mai ales in jumătatea de S (P04F60), am 
găsit oase de animale, cioburi, piese de silex şi pietre. Limita de 
� a construcţiei era marcată de o aglomerare de cioburi şi pietre. 
In partea de N, construcţia avea o vatră de formă rectangulară 
(P04F58). Vatra era mărginită de o gardină din lut gălbui doar pe 
latura de N. 

Ulterior, peste gardina şi lipitura vetrei a fost depus un strat 
de lut verzui (P04F5 1 )  pe care a fost construită o altă vatră. 
Aceasta era spartă in două fragmente mari, doar partea de 
lângă profilul de E al secţiunii păstrându-se in situ, lucru sugerat 
şi de existenţa pământului ars la roşu de sub ea doar aici. 
Celelalte fragmente ale vetrei se aflau pe gardina primei vetre. 
De altfel, în profilul de E al secţiunii am putut constata cum 
stratul de lut verzui suprapune lipitura arsă a primei vetre şi este 
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suprapus la rândul său de fragmentele păstrate din a doua vatră 
şi de pământul ars la roşu datorită funcţionării acesteia. în partea 
de S a  construcţiei continuă să apară fragmente de chirpici nears 
provenite din pereţii prăbuşiţi ai construcţiei (P04F53), printre 
care am găsit cioburi, pietre şi multe piese de silex. 

Dărâmătura acestei construcţii neincendiate a fost acoperită 
de o succesiune de depuneri de lut de culoare galbenă sau 
verzuie, cu foarte puţin material arheologic (P04F37, P04F41 ,  
P04F46, P04F47). Pe  o asemenea depunere de  lut gălbui 
(P04F37) am găsit un mic fragment dintr-o vatră distrusă şi 
câteva cioburi. 

Peste aceste depuneri a fost ridicată podina construcţiei 
incendiata (P03F16) ,  care ocupa practic acelaşi spaţiu ca şi 
prima construcţie, neincendiată. Cu toate că in secţiunea noastră 
am surprins doar partea de V a construcţiei, putem spune că 
aceasta era rectangulară, orientată N-S. Construcţia era 
înconjurată de depuneri de pământ verzui , scoici, oase la N 
(P04F18), V (P04F1 2) şi S (P04F1 1  ). Fragmentele de chirpici din 
pereţii prăbuşiţi ai construcţiei, arşi la roşu in partea superioară a 
dărâmăturii şi la negru in partea inferioară, acopereau resturile 
păstrate din podină şi din pereţii de nord şi vest. Peretele de N, 
gros de cea. 15 cm, era din lut slab ars, de culoare brună, uneori 
gălbuie. Peretele de V, gros de cea. 20 cm, păstrat in elevaţie 
doar pa�ial, pe o po�iune de cea. 1 m din traseul său, era 
construit din lut cu suprafaţa interioară făţuită. Po�iuni din acest 
perete au fost surprinse mai spre S sub forma a două zone cu 
pământ gălbui şi, respectiv ars la roşu, care marcau limita dintre 
o zonă cu pământ ars şi fragmente de chirpici (P04F1 7) şi "zona 
menajeră" P04F1 2. 

Podina construcţiei (o lutuială subţire de culoare gălbuie) s-a 
păstrat in special lângă pereţi, urcând uşor pe aceştia, unde am 
observat că a fost refăcută de două ori. Pe podină, in special in 
partea de N (marcând aici limita dintre construcţie şi "zona 
menajeră" P04F18) au fost depuse, uneori unul intr-altul sau 
unul peste altul, peste 25 de vase intregi sau întregibile, puternic 
arse secundar şi deformate, 1 cap de figurină antropomorfă, 1 
cap de figurină zoomorfă, 1 topor plat de piatră, 1 piesă din corn. 
într-un vas erau depuse 2 lame şi un răzuitor de silex puternic 
arse, 1 obiect nedeterminabil din lut şi 2 perle cilindrice, plate, 
din os sau scoică. De asemenea, direct pe podină a fost depusă 
o grămadă constituită din cea. 1 O kg de cereale. O .instalaţie" 
(P04F19) de formă ovală, cu pereţi subţiri din lut (asemănătoare 
unei gardine), era lipită de peretele de vest al construcţiei . in 
interiorul instalaţiei era depusă o "amforă" care conţinea mai 
multe piese de os. 

În partea de N a construcţiei, peste dărâmătura provenită din 
pereţii prăbuşiţi, intr-o depunere constituită din pământ de 
culoare brună amestecat cu pământ verzui (P04F9), au fost 
depuse mai multe vase întregi ,  uneori aflate unele într-altele, 
printre care şi un set format din mai multe ceşti. 

in partea de V a secţiunii F am descoperit resturile unei alte 
construcţii (P04F5), afectată de săpăturile lui Berciu. Construcţia 
era separată de cea descrisă mai sus de o "zonă menajeră". 
Este posibil ca resturile pereţilor prăbuşiţi să fie legate de 
"locuinţa nr. 1 ", descoperită de Berciu la adâncimea de 3 m 
(Berciu 1 956, 504). Săpăturile din 2004 au degaja! aceste resturi 
care acopereau o vatră circulară şi resturile dintr-o alta distrusă. 
Probabil în relaţie cu această construcţie, se află o zonă din 
partea de SV al secţiuni i în care am găsit fragmente de chirpici 
amestecate cu multe pietre care acopereau resturile unei vetre 
distruse (P04F8). 

Construcţiile din secţiunea F erau separate şi pa�ial 
suprapuse de o depunere de pământ galben-verzui (numit de 
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localnici "mâl de baltă") care conţinea o cantitate însemnată de 
oase de animale şi cochili i de scoici. Putem stabili câteva 
episoade ale ,biografiei" acestei depuneri (importante pentru 
înţelegerea semnificaţiei acesteia) prin raportarea la relaţia 
stratigrafică cu cele două construcpi . 

Un prim moment, provizoriu deoarece aici s-a oprit săpătura 
noastră din 2004, este legat de construcţia neincendiată din 
partea de E a secţiunii şi de construcţia incendiată din partea de 
V. Pe o zonă restrânsă aflată atât la N şi NE de gardina vetrei 
construcţiei neincendiate, cât şi la N de o zonă cu fragmente de 
chirpici ars (P04F65) provenite, probabil, din pereţii prăbuşiţi ai 
celelaltei construcţii, a fost depus un strat de pământ de culoare 
galben-verzuie, cu multe cochilii de scoici şi oase de animale 
(P04F56, F59). 

Într-o a doua etapă, acest tip de depunere se extinde, 
acoperind o parte a masei de chirpici ars P04F65. în partea 
inferioară depunerea apare ca un amestec de pământ verzui şi 
brun (P04F55, F40, F20). În acest moment această depunere 
separă resturile construcţiei incendiata din partea de V a 
secţiunii de construcţia neincendiată de la E. În partea de N a 
construcţiei neincendiate, .zona menajeră" este acoperită cu 
depuneri de lut galben-verzui cu foarte puţine materiale 
arheologice (P04F51 ,  F46-47, F41 , F38) până la nivelul pod inei 
construcţiei incendiata P04F16. 

Etapa ulterioară este legată de relaţia dintre . .  zona 
menajeră" şi ridicarea construcţiei incendiata P04F16. 
Depunerea (P04F1 2) separă în continuare masa de chirpici ars 
din partea de vest a secţiunii dar de astă dată de construcţia 
P04F16. O secţiune perpendiculară pe peretele de vest al 
construcţiei P04F16 arată că atât podina cât şi peretele căzut al 
acesteia suprapun depunerea F 12. in consecinţă, "zona 
menajeră" exista la momentul ridicării construcţiei şi a funcţionat 
până când aceasta s-a prăbuşit. De asemenea, "zona menajeră" 
se extinde atât spre V (unde acoperă masa de chirpici sub care 
se afla o vatră) cât şi peste bulgării de chirpici, pietrele şi 
fragmentele de lipitură de vatră de la colţul de SV al secţiunii . in 
partea de N a construcţiei F 16, peste succesiunea de depuneri 
de pământ gălbui, apare de asemenea o depunere cu pământ 
verzui (P04F1 8), cu multe oase de animale şi cochili i de scoici. 

Etapa ulterioară este legată de prăbuşirea construcţiei F 16. 
în partea de S a acesteia, peste fragmentele de chirpici ars de 
culoare brună, proveniţi din pereţii prăbuşiţi s-a depus, de 
asemenea, un strat de pământ verzui cu multe scoici şi oase de 
animale, cioburi fragmentate, figurine antropomorfe şi zoomorfe 
(P04F1 1 ) .  Pe un asemenea fragment de chirpici a fost 
descoperit capul unei figurine antropomorfe cu ochii in formă de 
"boabe de fasole". Aceleiaşi etape îi aparţine probabil o parte a 
depunerii P04F18  din partea de N a construcţiei . La secţionare 
am observat cum un fragment din peretele de N al construcţiei 
este suprapus de depunerea P04F1 8. Probabil, depunerea 
setului de ceşti (P04F9) peste dărâmătura construcţiei în zona 
peretelui de N apa�ine, de asemenea, acestei etape. 

Caracteristica principală a acestor depuneri este prezenţa 
constantă şi în cantităţi mari a cochiliilor de scoici, a oaselor de 
mamifere şi peşte, cioburi fără urme de ardere secundară, toate 
depuse intenţionat aici, lucru indicat şi de prezenţa altor categorii 
de piese din silex, os, corn, cupru, lut (figurine antropomorfe şi 
zoomorfe, fusaiole, greutăţi de lut), colţi de mistreţ. Este de 
remarcat numărul mare de piese li tice finite (topoare, lame, 
răzuitoare, vârfuri) în contrast cu prezenţa sporadică a resturilor 
de debitare (1 nucleu şi câteva aşchii) . numărul mare de piese 
de cupru şi existenţa unor piese exotice (1 piesă mică de formă 
discoidală din aur descoperită în P04F55 şi 1 brăţară din cochilie 
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de Spondylus găsită in depunerea de pământ verzui de lângă 
peretele de N al construcţiei F 1 6). in partea de S a acestei 
depuneri am găsit şi o concentrare de pietre (P04F45). Din 
punctul de vedere al variabilităţii contextuale al regimului de 
depunere al acestor obiecte putem spune că cea mai mare parte 
a lor apar în depunerea dintre cele două construcţii, nu in 
acestea ca atare. Adeseori piesele sunt depuse grupat, în 
anumite zone ale depunerii sau, în unele cazuri, sunt constituite 
în adevărate "depozite". Aşa este cazul , de exemplu, al depunerii 
P04F1 2  unde pe o zonă restrânsă de cea. 1 m2 (care acoperea o 
vatră aparţinând "spaţiului construit" din partea de vest a 
secţiunii) au fost depuse cea. 1 0  lame şi răzuitoare de silex. 
Ulterior, în aceeaşi zonă, a fost depus şi un străpungător de 
cupru cu mâner de os. De asemenea, în aceeaşi depunere, dar 
mai spre N, am găsit două piese de cupru lipite intre ele 

Prospecţiunile geomagnetice efectuate în timpul campaniei 
din 2004 atât pe suprafaţa tell-ului , cât şi pe o arie largă din jurul 
acestuia indică posibil itatea existenţei cimitirului aşezării (la cea. 
1 00 m V de Gorgana) şi a unui şanţ "de fortificaţie". De 
asemenea, dispunerea contrucţiilor pe suprafaţa tell-ului 
sugerează posibilitatea ca acestea să fi fost rid icate pe terase 
artificiale, fapt care deschide o nouă perspectivă asupra 
problemei "formării tell-ului". 

Ca şi în campania precedentă, materialul arheologic a fost 
prelucrat (din punct de vedere statistic, introdus în baza de date, 
desenat, fotografiat) in timpul desfăşurării săpăturilor: În 2004 
am descoperit peste 1 1  O vase întregi sau întregibile, cea. 61 000 
fragmente ceramice (4/5 prelucrate din punct de vedere 
statistic), peste 40 topoare de piatră şi silex, cea. 30 figurine 
antropomorfe şi zoomorfe, peste 1 500 lame de silex, cea. 30 
piese cupru intregi şi fragmentare. Studiul preliminar al oaselor 
indică preponderenţa oaselor de animale sălbatice faţă de cele 
domestice. 

Materialele arheologice descoperite se află in depozitul IAB 
din "Casa Academiei". [S. Oanţă-Marghitu, Al. Dragoman] 
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Situl, aflat pe un promontoriu de formă ovală cu înălţimea 
absolută de 534 m, este înconjurat din trei părţi de laturi abrupte, 
iar cea de-a patra, uşor accesibilă, a fost cea mai puternic 
fortificată. Pe această înălţime, care conferea o bună protecţie 
naturală şi o excelentă vizibilitate spre câmpie, s-au descoperit 
vestigii din eneolitic (cultura Cernavoda le şi Cucuteni 8), din 
epoca bronzului (cultura Monteoru), din sec. IV- I I I  a. Chr. (doar 
sporadic), dar cele mai impresionante vestigii cercetate datează 
din sec. 1 a. Chr.-1 p. Chr., când aici a existat o incintă sacră 
fortificată cu zid de piatră. 

În campania din 2004 s-H continuat cercetarea în secţiunile 
89, 812 ,  813, 814, 815, 8 18, 820, 821 ,  822, precum şi în 81 şi 
82 din zona fortificatiei. 

Întrucât nu s-a finalizat cercetarea sistemului de fortificaţie, 
se pot face doar observaţii preliminare: pe latura de NV, cea mai 
accesibilă, este vorba de un zid cu două paramente şi 
emplecton, probabil cu două faze de construcţie: de asemenea, 
s-au identificat unele elemente care ar sugera existenţa unei 
porţi în această zonă; pe latura de N, pe lângă zidul de apărare, 
ale cărui fundaţii au fost iden tificate pe aproape toată lungimea, 
este posibilă şi existenţa unor structuri de susţinere a pantei, pe 
laturile de E şi 8, mult mai abrupte, o parte a incintei a fost 
distrusă, datorită exploatării calcarului astfel că nu se mai poate 
stabili ce tip de fortificaţie a existat aici. 

Doar în sectiunea 89 a fost atinsă baza nivelului de cultură 
arheologică, situat pe stânca nativă. În acest loc stratigrafia, 
privită de la suprafaţă spre bază, se prezintă în felul următor: 
strat negru-măzărat cu material arheologic de factură dacică, 
strat cenuşiu ce contine cantităti foarte mari materiale 
arheologice de factură d�cică, indeosebi în complexele păstrate 
in situ; strat cenuşiu-gălbui, cu evidente urme de nivelare, ce 
conţine materiale arheologice dacice şi mult calcar pisat, 
probabil rezultat în urma ridicării zidului de incintă, pământ 
castaniu-cenuşiu, compact, pigmentat cu lipitură arsă şi 
cărbune, cu materiale arheologice monteorene, pământ brun, 
compact, clisos, cu materiale de factură eneolitică; în acest nivel 
există o mare cantitate de bolovani mari de calcar, multi dintre ei 
stând pe stanca nativă. 

În această campanie au fost descoperite şi cercetate, total 
sau parţial, 1 9  complexe, după cum urmează: 1 3  geto-dacice, 
1 2  din sec. 1 a. Chr.-1 p. Chr. (8 complexe de tip moviliţă cu ring 
de pietre la bază şi, în câteva cazuri, cu vetre in situ sau depuse, 
o vatră şi 2 gropi, o aglomerare şi un complex dificil, încă, de 
definit), plus un complex (C77) din sec. IV- I I I  a. Chr., 5 
aparţinând epocii bronzului (o vatră, o aglomerare de fragmente 
de vase şi 3 complexe de locuire) şi unul eneolitic (aglomerare 
de material arheologic/complex de cult ?). De asemenea, s-a 
încheiat cercetarea unor complexe descoperite în campaniile 
anterioare. 
Complexele geto-dacice. Cel mai numeros tip de complex îl 
reprezintă depunerea de tip moviliţă cu ring de pietre la bază, in 
această campanie descoperindu-se opt asemenea complexe, 
dintre care doar două aveau vetre in situ (C 79, C82). Au fost 
descoperite şi două complexe neafectata de depunerile din sec. 
1 p. Chr. (C 80 şi C 93) care, după inventar şi stratigrafie, se 
datează în sec. 1 a. Chr. 

Un tip de complex extrem rar întâlnit in săpături le de la 
Gruiu Dării îl reprezintă gropile (doar patru până acum!), anul 
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acesta identificându-se două exemplare din sec. 1 a.Chr.-1 p. 
Chr. 

in urma cercetării acestor complexe a rezultat un bogat 
inventar, reprezentat de vase şi fragmente de vase ceramice, 
podoabe din bronz şi fier, arme, piese de harnaşament, unelte, 
ustensile şi diverse obiecte din lut din fier, bronz, os, piatră, 
precum şi o cantitate mare de oase de animale. 

Tot în această campanie a fost descoperit şi un complex de 
formă ovală (C77) din sec. IV-I I I  a. Chr., aflat într-o alveolare (D 
= 1 ,2 x 1 m) ce conţinea, într-un pământ cenuşiu-negricios, o 
mare aglomerare de fragmente ceramice de la mai multe vase 
întregibile, bucăţi de lipitură arsă, grâu şi mei carbonizat, bucăţi 
de cărbune şi un vârf de săgeată din bronz cu trei aripioare. 
Inventarul, în marea lui majoritate descoperit în complexe, este 
bogat şi variat. 

S-au descoperit aproape toate tipurile olăriei dacice din sec. 
11 a. Chr.-1 p. Chr., modelate cu mâna sau cu roata, arse oxidant 
sau inoxidant: borcane, vase de provizii, ceşti-opaiţ, fructiere, 
cupe cu picior, kantharoi, străchini , boluri, strecurători, capace 
etc., decorul fiind plastic, incizat, lustruit, pictat ori realizat în 
tipar. 

Din fier, bronz, argint, piatră ori lut s-au găsit unelte şi 
ustensile (cuţite, cosoare, greutăţi, râşniţe, eule, fusaiole şi 
rondele etc.), podoabe şi accesorii vestimentare (fibule, cercei, 
inele, pandantive, brăţări, mărgele, ace de păr etc.) , piese de 
harnaşament (psalii, pinteni), arme (vârfuri de săgeţi, cuţite), 
apoi monede dacice şi romane, scoabe, cuie şi piroane etc. 
Complexe din epoca bronzului. În această campanie au fost 
identificate şi patru complexe apa�inând epocii bronzului, 
respectiv culturii Monteoru. in secţiunea 89, la adâncimea de -
2,2 m, a fost descoperit Complexul 76 - o vatră de formă ovală 
(diametru!= 0,7 x 0,5 m), precum şi podina unei locuinţe 
rectangulare (C 94); din păcate, cea mai mare parte a acestei 
locuinţe se altă în malul de NV, astfel că nu-i cunoaştem 
dimensiunile exacte, deşi el s-a observat foarte clar în profilul de 
NV, ca o dungă gălbuie, lungă de 3,7 m şi lată de cea. 0,1 m. 
Acest complex a fost suprapus, parţial, de un bordei (C 89), ce 
conţinea un număr mare de fragmente ceramice de factură 
monteoreană timpurie, care ajungea până la adâncimea de -2,8/-
2,85 m. 
Complexe eneolitice. in carourile A ş i  D ale suprafeţei 89, la 
adâncimea de -2,2/2,4 -2,6 m, a fost identificat un interesant 
complex eneolitic, pus în evidenţă de o mare aglomerare de 
material arheologic, situat peste/şi printre bolovani de diverse 
dimensiuni, unii ajungând la jumătate de metru lungime. S-au 
recoltat numeroase fragmente ceramice provenind de la vase 
globulare, unele pa�ial întregibile, fragmente de vase decorate 
pe buză cu şnurul, un vas în miniatură, un altăraş întregibil din 
lut, o figurină zoomorfă din lut şi una antropomorfă din os, m plus 
craniu de bour. După scoaterea materialului arheologic şi a 
bolovanilor s-a ajuns la stânca nativă, printre fisurile căreia mai 
puteau fi găsite destule fragmente ceramice eneolitice. Este greu 
de precizat ce reprezintă acest complex însă în mod sigur nu era 
un complex de locuire. Prezenţa in cantitate foarte mare a 
materialului arheologic şi semnificaţia unor piese descoperite aici 
ne oferă indicii pentru plasarea acestui complex in sfera cultică, 
întrucât el nu prezintă caracteristicile unui complex de locuire . 

Piesele descoperite au intrat în patrimoniul MJ Buzău, in 
laboratoare efectuându-se operaţiunile de conservare-restaurare 
a lor şi, aproape in totalitate, au fost deja desenate. 

S-au folosit mijloace clasice şi moderne de inregistrare a 
descoperirilor: staţii GPS, staţie totală, aparate foto clasice şi 
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digitale, camere video etc., s-au efectuat analize ale faunei 
îndeosebi din complexe. ' 

S-au luat, de asemenea, măsuri primare de protecţie şi 
conservare a zidurilor şi a complexelor descoperite, prin 
sprijinire şi acoperire cu pietre, folii de plastic şi pământ; s-au 
pus indicatoare de metal privind locul unde se altă situl şi faptul 
că este un monument protejat de lege. 
Planşa 30. 
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Gruiu Dării, judeţul Buzău ( 1 ) , Buzău, 2001 ; 
V. Sîrbu, V. Dupoi, S. Matei, Pietroasa Mică, com. Pietroasele, 
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V. Sîrbu, D. Ştefan, C. Garganciuc, S. Matei, A Dacian Sacred 
Enc/osure in Carpathian Mountains - Pietroasele-Gruiu Dării, 
GAA 2003, Enter the Past. Vienna 2003, BAR International 
Series 1 227, Vienna, 2003, p. 72-75; 
V. Sîrbu, ObseTVaţii privind incinta sacră dacică de la Pietroasa 
Mică-Gruiu Dării, com. Pietroasele, judeţul Buzău, în Prinos lui 
Petre Diaconu la 80 de ani, Brăila, 2004, p. 1 83-2 14. 

Abstract: 
Topography. The site is located on a cape (elevation 534 m) of 
the lstriţa mountain, part of the Curvature Carpathians, which 
was almost truncated in shape, with three steep sides and an 
easily accessible slanted fourth side (to the W and NW). 
Enclosure. Only about 2,500 square meters of the enclosure are 
preserved today because its southern and eastern sides were 
affected by limestone quarries along the ages. It may have 
spanned 3,500 - 4,000 square meters in the Dacian period. 
Fortification system. Since the southern and eastern sides of the 
enclosure were profoundly affected by the limestone quarries, 
one cannot deduce anything about the fortification that was here 
once. Even it the slopes may have been steep in the ancient, 
some sort of protection was required here as well. 

The fortification on the northern side was even more 
affected, but it is clear it was !here once, as proven by the 
vestiges found during the excavations, as well as by the stone 
walls fallen on the northern terrace (since the research is in ils 
beginning, we cannot provide any more details). 

On the other hand, still impressive wall vestiges span for 
about 50 meters in length on the easily accessible northem and 
north-western sides. One can notice two construction stages. At 
first, the wall was erected directly on the native rock, as no 
traces of a foundation ditch could be seen in the area 
researched. 

The lat1er-phase wall is about 2.20 m in length, and the 
inside face of the wall which represents for the most part the 
foundation, is preserved, about 1 .20 m tall. The tiles, usually 
polished on the side exposed to view, have been joined with a 
white-yellowish past. The emplecton consists of small and 
medium-sized rocks, held together with yellow soil. 
Stratigraphy and chronology. The oldest vestiges belong to the 
final Aeneolithic (the Cernavoda IC and Cucuteni B cultures) and 
!hen to the various stages of the Monteoru culture from the 
Bronze Age. 
There are not many vestiges from the 41h - 3'd centilries B.C., 
only isolated items, but well dated: Greek amphorae stamps, 
fibulae, coins, Dacian vessels. 
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The 1 si century B.C. -1 si century A.D. are well documented 
in terms of stratigraphy and complexes, as well as by a wide 
range of items, and the dozens of fibulae among them are 
reliable chronological buoys. 
Types of complexes. Only four types of complexes could be 
dated back to the Dacian period: a) mound-like deposits, usually 
with rings and fireplaces on the inside, b) piles of materials 
without rings, c) isolated fireplaces d) only 4 pits!. 
In the 22 areas excavated between 2001 and 2004 (totaling 350 
square meters), one found 79 Dacian complexes, most of them 
of the mound type 62. The previous excavation campaigns, !rom 
1 97 4-1 989, which researched an area of a boul 800 square 
meters, found the same type of complexes, but their number 
cannot be exactly determined 
We will now discuss the types of complexes. 
a) Mound-type votive deposits with a ring on the bottom (46 
cases) are the mosi numerous and varied, include the richest 
inventory and raise the mosi complicated problems, meaning 
they can be considered standard complexes. 
Round or oval, with diameters ranging between 0.40-1 .80 m, 
they have a ring of stones at the bottom, often laid down on an 
area of yellow soi!, obviously deposited !here. The stane ring is 
more or less compact and consists of stones of various sizes, 
often even of grinder or grinder fragments of the Hellenistic
Roman type. Mosi of these deposits have been covered, more or 
less compact, with rocks and vessel fragments. The height of 
these complexes, probably truncated or hemispheric in size, is 
difficult to determine because of the erosion in time. The current 
height ranges between 0.20 and 0.60 m. One found inside these 
complexes pieces of dwelling walls or of vessels, rocks, animal 
bones, rarely coal, plus archaeological inventory - entire of 
fragmented items. We are often dealing with entire items, 
including ceramic vessels, sometimes broken in situ. 
b) Complexes without rings at the bottom ( 1 6  cases) consist of 
agglomerations of rocks (e.g. C48), of animal bones, some 
anatomically joined (e.g. C49), of burnt fragments !rom the 
dwelling walls (e.g. C24), of vessel fragments, animal bones and 
stones (e.g. C61 ). 
,c) lsolated fireplaces in situ ( 10  cases). Also, in ali the areas 
excavated, but in different concentralions (e.g. in S1 8, of 5 
complexes, 5 were fireplaces), one found isolated fireplaces. 
The inventory discovered so far is very rich and varied, formed of 
complete objects deposited and pottery broken in situ. Although 
!here are "richer" and "poorer" complexes, we couldn't speak in 
this case of hoards or deposits. Being mostly found in mound 
type complexes, with stane rings at the bottom, the inventory is 
formed of: pottery (almost ali the known types for this period), 
tools and utensils (knives, grinders, whetstone, weights, stitches, 
handles, etc.), clothes accessories and jewelry (fibulae, rings, 
earrings, pendants, bracelets, necklaces, beads, hair pins, links, 
etc.), weapons (arrow heads, spear heads, curb knives) and 
harness gear (bridles and spurs). 

The site type. The most important question is: what type of a 
monument was Gruiu Dării? Was it a fortress, a settlement, a 
necropolis or a sacred enclosure? 

It wasn't a fortress, as it is located far away !rom any means 
of communication and any important Dacian settlement; 
moreover, we haven't found any dwelling or military camps and 
the weaponry is very poor. 

It wasn't a settlement, because no typical complexes, such 
as huts, surface dwellings, workshops have been found. As we 
have already said, the remains of dwelling walls were always in 
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secondary position, either put in the mound type complexes, or 
isolated, in the layer, in situ. 

It wasn't a necropolis, because nothing was found to prove 
it. 

Consequently, we must state !here was a sacred enclosure, 
and ali the discoveries made so far are in favor of this 
conclusion. During 1 8  years, the surface excavated - almost 
1 1 00sqm, which means a third of the total surface of the 
enclosure, the archaeologists found nothing but votive deposits 
and isolated fireplaces. 

These materials (lragments of walls and fireplaces, animal 
bones, stones) as well as their rich and varied inventory have 
been deposited, as a rule, in mound shaped complexes. The 
clay found under such complexes, and the stane rings delimiting 
them make us think of cultural acts meant to show the sacred 
character of the future depasit. The presence of the fireplaces, 
inside or between the deposits, is an argument for the essential 
part the fire played in the rituals performed in this enclosure. 

The content of the mound-like complexes and the categories 
of objects show us that the remains of the dwellings and their 
inventory deposited here came !rom settlements of a large 
geographical area. The analysis revealed the lael that they 
made a selection because while some categories are missing or 
are very rare, some others are plenty. 

What is beyond any doubt is that, given ils monumentality 
and the richness of the votive deposits, Gruiu Dării was an 
important sacred center (temenos) and that analyzing and 
interpreting the vestiges will substantially enrich our knowledge 
about the spiritual life of the Geto-Dacians. 

Fauna de la Gruiu Dării 
Adriana Stan, Adrian Bălăşescu 

Fauna provine din 25 de complexe arheologice (C2, C3, C5, 
C 1 5, C 1 6, C 17, C 19, C38, C41 , C43, C44, C45, C46, C47, C48, 
C63, C73, C75, C78, C79, C83, C86, C87, C92, C93) şi ea 
numără peste 900 de resturi faunistice determinate specific. 
Cantitatea de material descoperită in aceste complexe variază 
de la 4 resturi in C47 până la 1 62 în C45. Din cele 25 de 
complexe analizate din punct de vedere arheozoologic până in 
acest moment avem doar 8 complexe care au peste 40 de 
resturi determinate (C2= 48 NR, C3= 69 NR, C43= 45 NR, C45= 
1 62 NR, C46= 64 NR, C63= 56 NR, C73= 40 NR, C79= 55NR ). 
Din aceste motive credem că acestea ar putea reprezenta o 
prioritate pentru viitorul studiu arheozoologic al sitului de aici. 

Fauna este reprezentată, mai ales, de resturi de mamifere 
care numără peste 99% din eşantionul analizat. Această situatie 
s-ar putea datora şi faptului că majoritatea materialului a f�st 
prelevată direct ("la ochi") , la fel cu celelalte artefacte 
arheologice. Probabil o sitare a sedimentului arheologic, din 
anumite complexe arheologice importante, ar fi dus la o 
recoltare intr-o cantitate mai mare a resturilor de mici dimensiuni 
car� aparţin moluştelor (scoici şi melci), peşti, reptile şi păsări. 

In cadrul faunei de mamifere s-au identificat peste 1 2  taxoni, 
din care şapte specii domestice: cal domestic (Equus caballus), 
măgar? (Equus asinus) , vită domestică (Bos taurus), oaie (Ovis 
aries), capră (Capra hircus) , porc (Sus domesticus) , câine 
( Canis familiaris) şi cinci specii sălbatice: urs ( Ursus arctos), 
mistreţ (Sus serata), cerb (Cervus e/aphus), castor (Castor fibe(j 
şi iepure (Lepus europaues). 

Ponderea speciilor domestice ca număr de resturi reprezintă 
peste 90%. În acest moment al studiului nu am considerat 
necesar să calculăm şi numărul minim de indivizi, dacă ne 
gândim că cercetarea arheologică şi arheozoologică de la Gruiu 
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Dării încă continuă. Dintre speciile domestice, in acest moment 
al studiului, predominante sunt resturile de suine (38%) . urmate 
de ovicaprine (27,5%) şi bovine (23,5%). 

Vânatul este slab reprezentat, sub 1 O% ca NR, dintre 
ace�tea predominante sunt resturile de mistreţ şi cerb. 

In cadrul repartiţiei fragmentelor faunistice pe elemente 
anatomice, resturile craniene reprezintă 32,5%, cele ale coloanei 
vertebrale - 8,2%, cele ale membrelor acoperite de carne 
(scapulă, coxal, humerus, femur, radius, ulnă, tibie şi fibulă)-
33,5%, iar cele ale membrelor sărace in carne (carpiene, 
tarsiene, metapodii şi falange)-25,8%. 

În complexele mai bine reprezentate (> 40 NR) resturile 
craniene au o pondere care variază intre 25% (C45 şi C63) şi 
41 % (C2). O pondere a resturilor craniene de 25%-30% credem 
că este normală intr-un sit in care studiem resturi menajere ale 
comunităţilor preistorice. 

O situaţie mai specială prezintă complexul C45 care este cel 
mai bogat ( 162 NR) şi unde resturile oaselor lungi ating 42%, 
restul fiind reprezentat de fragmente osoase care provin din 
regiuni seci de carne (carpiene, tarsiene, metapodii, falange). 

1 72. Pietroasele, corn. Pietroasele, jud. Buzău 
Punct: SCVV Pietroasa- Necropola 2, Valea Bazinului, 
Edificiul cu hypocaust 
Cod sit: 48496.05, 48496.06, 48496. 12 
Colectiv: Eugen-Marius Constantinescu - responsabil , 
Gabriel Stăicuţ, Laurenţiu Grigoraş (MJ Buzău), Mihaela 
Denisia Liuşnea (UDJ Galaţi) 

Cercetările arheologice din campania 2004 s-au desfăşurat 
in perioada 6 iulie - 1 3  august; între 6-1 9 iulie la lucrări au 
participat şi studenţi din anul 1 ai Facultăţii de Istorie-Teologie a 
UDJ Galaţi, aflaţi in practica de an. 

În campania 2004 s-au făcut cercetări in sectoarele: c. 
Staţiunea de Cercetări Viti-Vinicole Pietroasa, Sectorul 
Administrativ, coordonator de sector prof. dr. Eugen-Marius 
Constantinescu; d. Valea Bazinului, responsabil de sector 
Laurenţiu Grigoraş; e. Edificiul cu hypocaust, responsabil de 
sector lect. dr. Mihaela Denisia Liuşnea. 
Sectorul c. Statiunea de Cercetări Viti-Vinicole Pietroasa. 
Sectorul Administrativ, 

Cercetările au continuat in perimetrul Necropolei 2 prin 
deschiderea secţiunii S IX, cu dimensiunile 26 x 2 m, amplasată 
la 0,5 m E de secţiunea S VI I I  paralelă cu aceasta. La 
adâncimea de -1 ,4 m, in urma răzuielii, s-au identificat gropile a 
trei morminte de inhumaţie. Gropile mormintelor M 28 şi M 29 au 
apărut doar in mică parte in suprafaţa secţiunii S IX şi, ca atare, 
nu au fost dezvelite, urmând să fie cercetate in campania 
viitoare. În carourile 6-7, la adâncimea de -1 ,6 m a fost 
identificată groapa mormântului M 30, care era parţial acoperită 
de canalul de termoficare aferent blocului de locuinţe al staţiuni i , 
fapt care a îngreuna! cercetarea complexului. 

Stratigrafia in secţiunea S IX este asemănătoare cu cea 
consemnată in secţiunile deschise in campaniile anterioare. Sub 
stratul de cernoziom măzăros, gros de 0,3-0,35 m, se află un 
strat de depuneri aluvionare negru-gălbui granulat, cu grosimi 
intre 0,7 şi 0,9 m, care stă pe un strat de cernoziom antic, gros 
de 0,3-0,4 m, sub care se află un strat argilos de culoare 
maroniu-gălbuie, gros de 0,25-0,6 m, format peste sterilul 
arheologic, loess nisipos de culoare galbenă, surprins la 
adâncimi cuprinse intre -1 ,75 -1 ,9 m. În carourile 8-1 3, sub 
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stratul de pământ maroniu-gălbui, la adâncimea de -1 ,8 - 1  ,9 m, 
a apărut un strat de pământ negru compact, cu urme de 
vegetaţie descompusă, fără vestigii arheologice, gros de 
aproximativ 0,5 m, care stătea peste sterilul arheologic. 
Mormântul 30: copil, inhumat, decubit dorsal, orientat S 2780%o. 
Oasele scheletului au fost puternic afectate de acizii din sol şi, 
parţial, deranjate de animalele pământului. Groapa, de formă 
dreptunghiulară, cu colţurile uşor rotunjite, avea dimensiunile 
1 ,44 x 0,7 m şi a fost săpată până la adâncimea de -1 75 m fată 
de nivelul actual de călcare. I nventarul mormântului e;a compus 
din: mărgică cvasi-sferoidală din pastă de sticlă de culoare 
albastră, uşor ciobită; se afla deasupra oaselor umărului drept; 
fibulă din bronz, cu piciorul intors pe dedesubt, resort bilateral 
mediu, corpul arcului lăţit spre resort; depusă in zona gâtului; 
brăţară din bronz in formă de verigă, confecţionată dintr-o sârmă 
rotundă in secţiune, cu capetele infăşurate, ruptă in mai multe 
fragmente; la încheietura mâinii drepte; obiect din fier, distrus 
prin oxidare; observat sub forma unei pete consistente de 
rugină, in zona braţului stâng; castron lucrat la roată din pastă 
fină de culoare cenuşie, arsă uniform, având buza evazată cu 
marginea rotunjită, corp bitronconic şi fund inelar; depus la 
picioare. 

Inventarul mormântului este tipic pentru cultura Sântana de 
Mureş şi asigură incadrarea cronologică a acestuia in sec. IV p. 
Chr. [E.M. Constantinescu, G. Stăicuţ) 
Sectorul d. Valea Bazinului. 

Situl este amplasat pe o terasă din stânga Văii Urgoaia, la V 
de platoul pe care este situat cătunul Udroieşti aparţinând de 
satul Pietroasa Mică, platou de care este separată printr-o pantă 
foarte abruptă, cu stâncă de calcar la suprafaţă şi cu diferenţa 
de nivel de cea. 30 - 35 m. Terasa are o formă alungită, cu axul 
lung pe direcţia NV-SE şi coboară uşor de la E spre V, diferenţa 
de nivel intre cele două laturi fiind de aproximativ 3 m. 

În campania anului 2004 am continuat cercetarea S 1/2003 
având dimensiunile de 55 x 2 m, redeschisă pe o suprafaţă de 
35 x 2 m. Cercetarea suprafeţelor S 111 999, cu dimensiunile 25 x 
2 m (epuizată in decursul campaniilor 1 999, 2002, 2003, cu 
rezultate publicate1) şi S 1/2003, trasată in prelungirea S 1/1 999, 
a avut şi are ca obiectiv prioritar sondarea stratigrafică a 
platoului de deasupra Văii Urgoaia, realizată pe direcţia E-V. 
Cercetarea acestor suprafeţe a condus la completarea 
informaţiilor obţinute în campaniile anterioare, precum şi la 
descoperirea unor noi complexe. 

Pornind de la E spre V, situaţia stratigrafică şi a complexelor 
se prezintă după cum urmează: în carou riie 1 6-1 8 s-a săpat intr
un pământ negru-cenuşiu, amestecat cu pietre din calcar şi 
gresie, unele de mari dimensiuni, până la adâncimea de -1 , 1 3  -
1 ,25 m. Secţiunea este traversată N-S, in suprafaţa carou lui 1 8, 
de o conductă metalică care alimentează cu apă bazinul de 
colectare aflat la cea. 30-35 m sub terasă. Conducta, cu 
diametru! de O, 1 m, a apărut la adâncimea de -0,82 m. Şanţul 
săpat pentru îngroparea acesteia a afectat parţial unul din 
complexele antice, descris mai jos, in umplutură fiind antrenat 
material ceramic divers, preponderent fragmente de olane 
romane, care provin, probabil, din reţeaua de alimentare cu apă 
a castrului şi a aşezării civile, datate în sec. IV p. Chr. , aflate la 
circa 250-300 m spre S-E2• La E de conductă şi la aproximativ 
de 1 m de aceasta (carourile 1 7  şi 1 8) a fost identificat, la 
adâncimea de - 1 , 1 3  m, complexul CPL 1/2004, având 
dimensiunile de 1 ,63 m (E-V) şi 0,9 m (N-S). Acesta pare a fi o 
depunere rituală, care constă dintr-o amenajare de pietre de 
formă aproximativ triunghiulară, in interiorul căreia, in 
extremitatea vestică, a fost aşezat un cap de animal domestic de 
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talie mare, probabil cal. Printre pietrele folosite la realizarea 
acestui complex, dintre care unele prezintă uşoare urme de 
ardere, au apărut fragmente ceramice şi de lipitură arsă, care ar 
putea sugera ideea unei conexiuni intre CPL 1/2004 şi CPL 
1 1/2004 (probabil complex de locuire, cercetare neepuizată), aflat 
in imediata vecinătate. 

În carourile 1 9-24 situaţia stratigrafic-arheologică se prezintă 
astfel: de la suprafaţa solului până la adâncimea de -0,4 -0,5 m 
s-a săpat intr-un pământ negru - castaniu , granulat, ce conţine 
material arheologic din perioada Evului Mediu; sub acest strat se 
află o lentilă de pământ galben-verzui de O, 1 -0,2 m grosime 
amestecat cu piatră măruntă de calcar; de la adâncimea de -0,7 
-0,75 m urmează un strat de pământ negru-cenuşiu compact, 
care conţine fragmente ceramice aparţinând inceputului La 
TEme-ului (fragmente de borcane, castroane) şi La Time-ului 
clasic, ultimele fiind cele mai n umeroase (fragmente de borcane, 
căni, fructiere, vase de provizii ) . 

În această zonă (carourile 1 9-24), la adâncimea de -0,94 -
1 ,3 m a fost localizat complexul CPL 11/2004. Pentru cercetarea 
acestui complex, pe profilul sudic al secţiunii , in dreptul carourilor 
1 9-21 ,  respectiv 22-24, au fost deschise două casete: C1 cu 
dimensiunile de 1 ,5 x 2,95 m şi C2 având dimensiunile de 1 ,5 x 
3,5 m. Complexul CPL 1 1/2004 s-a evidenţiat ca o arie pe care 
erau concentrare insule (porţiuni) compacte de lipitură arsă şi 
roci calcaroase de dimensiuni medii şi mici, a căror dispunere 
pare a fi rezultatul unei activităţi coordonate. Sub rezerva 
stadiului preliminar al cercetării, CPL 1 1/2004 pare a constitui 
resturile unei locuinţe prăbuşite, lucru sugerat de dispunerea 
materialelor arheologice in plan (grund) şi pe profi l , cât şi de 
identificarea, in umplutura complexului, a unor bucăţi de lipitură 
arsă cu urme de nuiele. Dimensiunile CPL 1 1/2004 vor fi 
înregistrate prin extinderea cercetării, având in vedere faptul că 
acest complex continuă atât in profilul nordic, cât şi in cel sudic. 
Nu a fost identificată nici o instalaţie de încălzit, dar in profilul de 
N al secţiunii , la adâncimea de -1 ,3 m, a fost surprinsă o lentilă 
de cenuşă având dimensiunile de 0,7 m lungime şi 0,05-0,06 m 
grosime. 

Inventarul complexului CPL 1 1/2004 constă din numeroase 
fragmente ceramice, a căror analiză conduce spre ideea 
contemporaneităţii cu CPL 1/2004, majoritatea acestora putând fi 
încadrate in La Tene-ul clasic. Au fost descoperite numeroase 
fragmente de oase de păsări şi de animale domestice de talie 
mică şi câteva obiecte metalice: o verigă din bronz, o tijă din fier 
şi un fragment metalic in care este incastrată o cochilie de melc, 
toate aflându-se in suprafaţa C1 , la adâncimea de -1 ,05 -1 , 1  m. 

Extremitatea de V a CPL 1 1/2004 este traversată şi afectată 
de o văioagă care colectează o parte din apa scursă de pe 
versanţii ce mărginesc platoul. Acesta este motivul pentru care, 
in această porţiune a complexului, materialul arheologic este 
eterogen, provenind din diferite epoci, evident spălat de pe 
versantii inconjurători . 

În carouri le 25-30 s-a săpat până la adâncimea de 1 ,3 m 
într-un pământ castaniu, foarte tare, amestecat cu pietre. Acest 
strat conţine numeroase oase de animale şi puţine fragmente 
ceramice din Evul Mediu. Urmează un strat de pământ negru 
compact cu foarte puţine materiale arheologice, săpat, 
deocamdată, până la adâncimea de -1 ,48 -1 ,5 m (nivelul la care 
s-a oprit săpătura). Secţiunea este traversatâ N-S, in suprafaţa 
carourilor 26 şi 27, de o altă conductă metalică, pozată la 
adâncimea de -1 m, ce alimenta bazinu l de colectare a apei, 
aflat in marginea sudică a platoului. 

in carouri le 26-28, la adâncimea de -1 ,45/-1 ,5 m, a fost 
identificat complexul CPL 11 1/2004. Acesta se prezintă sub forma 
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a două înşiruiri (succesiuni) de pietre dispuse paralel la distanţă 
de 0,8-1 m. Cele două înşiruiri de pietre par a se inchide inspre 
profilul de N al secţiunii , intr-o zonă in care a apărut o 
amenajare sub formă de potcoavă (litera U), realizată din lut ars, 
sfărâmicios, de culoare roşu aprins. Acest ansamblu se poate să 
provină de la un cuptor de redus minereul, in carourile 25 şi 26 
fiind descoperiţi 3 bulgări de zgură metalică. Întreaga arie 
ocupată de CPL 1 1 1/2004 prezintă puternice urme de arsură. 
Campaniile viitoare vor valida sau nu ipotezele formulate in 
acest stadiu al cercetării. 

Informaţiile dobândite in campania 2004 permit conturarea 
unei imagini mai nuanţate asupra zonei arheologice Pietroasele. 
[L. Grigoraş, E. M. Cconstantinescu] 
Sectorul e. Edificiul cu hypocaust. 

În campania 2004 s-au continuat lucrările de întreţinere şi 
conservare la edificiul cu hypocaust, ce se află la cea. 400 m E 
de castrul roman, începute in anul precedenf3. Cu această 
ocazie s-a definitivat şi planul general al Edificiulu i . 

Reamintim, pe scurt, faptul că edificiul respectiv a făcut 
obiectul investigaţiilor arheologice începute in 1 975 de Gh. 
Diaconu şi Eugen - Marius Constantinescu, continuata de 
Magda Tzony4 şi de Bogdan Filipescu. În cursul 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 elită5, in acest punct, la n ivelul sec. I I- I I I  p. Chr. 

Lucrările de întreţinere realizate in anii 2003 şi 2004 au 
permis o nouă analiză a edificiului, conducând la concluzia că 
planurile publicate in 1 977 şi 1 980 pot fi completate, ceea ce am 
şi făcut, profitând de faptul că unele ziduri sunt încă in picioare, 
până la o înălţime de 0,5-1 ,2 m. 

Amănuntele observate la faţa locului privind tehnica de 
construcţie şi planul însuşi al edificiului confirmă existenţa unor 
etape diferite de construcţie, cel puţin două, dacă avem in 
vedere materialul tegular refolosi! la construcţia zidurilor din 
parte estică a edificiului - fragmente de cărămizi pavimentare 
sau olane, cărămidă pisată grosier in liantul care leagă blocurile 
de piatră etc. Prezenţa cărămizii pisate in compoziţia mortarului 
acestor ziduri, ne face sa credem ca refacerea datează de la 
începutul sec. IV. 

Reamintim, de asemenea, că edificiul are mai multe 
încăperi, pentru care am păstrat siglarea Magdei Tzony, pe care 
am completat-o. 

Sala notată A de M. Tzony, cu dimensiunile de cea. 4,4 x 5 
m, prevăzută cu hypocaust şi două nişe, una descrisă in 1 980, 
alta descoperită pe latura de sud a încăperii, adăpostea un 
labrum (bazin cu apă călduţă), având in vedere că se află 
îngropat în pardosea, în imediata apropiere a primului rând de 
suspensurae (pilae), peste care era realizată pardoseala sălii. 

Din păcate, peretele prin care Sala A comunică cu sala B, 
prin intermediul a trei guri boltile, realizate din cărămidă, în 
partea inferioară a unui perete din piatră a fost în mare parte 
distrus, de către localnici, după 1 990. Bolţile au dispărut. 

Sala B, cu dimensiunile de 4,7 x 4,08 m, a fost probabil un 
ca/darium, având in vedere vecinătatea cu laconium, gurile 
pentru aerul fierbinte şi canalul din peretele sudic ( tubt) ,  cu 
dimensiunea de 0,3 m, dispus la cea. 1 ,27 m de peretele de E, 
care făcea legătura cu două canale ce străbăteau o altă 
încăpere, notată de noi cu G, pe sub pardoseală. 

La N, incăperea B comunică, printr-o deschidere de 1 ,3 m, 
cu o altă încăpere, D, care a fost cercetată doar parţial, o parte 
fiind suprapusă de actuala şosea dintre Pietroasele şi Şarânga. 
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Sala G. in această încăpere au fost descoperite două canale 
de drenaj, pentru realizarea cărora s-au folosit cărămizi 
pavimentare sparte pe lungime şi dispuse pe cani, pe două şiruri 
paralele, la o distanţă una de alta de 0,09 m. Deasupra acestor 
şiruri erau dispuse cărămizi intregi cu dimensiunile de 0,37 x 
0,26 m. Un prim canal 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 în 
care era practicată o deschidere cu dimensiunile de O, 1 5  m. Sala 
putea să fi fost tepidarium (încăpere cu transpiraţie uşoară), 
canalele fiind destinate circulaţiei aerului cald. 

Am notat cu F încăperea ce se află la est de sala G şi la S 
de sala E. Lăţimea încăperii este aceeaşi cu a sălii G, de 4,6 m, 
pe care am considerat-o un posibil apodyterium (vestiar). 

La N, incăperea F comunică printr-o deschidere de 0,7 m cu 
incăperea E, care are dimensiunile 3,7 x 5 m, iar aceasta cu 
incăperea C, printr-o deschidere tot de 0,70 m, cele două 
deschideri fiind dispuse pe aceeaşi linie. La E de sala E este un 
alt zid ce delimita probabil un alt spaţiu, care nu a putut fi urmărit 
deoarece este suprapus de un zid modern de piatră aparţinând 
proprietăţii vecine. 

incăperea E este o sală cu paviment asemănător celui din 
incăperea C, cu aceeaşi caracteristică, adică dispunerea diferită 
a cărămizilor pavimentare cu dimensiunile de 0,35 x 0,27 x 0,05 
m, incastrate in mortar, deasupra canalului de aducţie ce pleacă 
din incăperea D, străbate sala C, cu dimensiunile 4,8 x 5 m, 
apoi sala F chiar pe mijloc şi al cărui capăt dublu, cu o 
suprapunere pe verticală, a fost identificat sub pragul deschiderii 
dintre cele două încăperi F şi E. La capăt, conductele sunt 
realizate din cărămizi pavimentare, din care s-a realizat un 
jgheab de scurgere, acoperit cu alte cărămizi ca şi in cazul 
canalelor din incăperea G [M. D. Liuşnea, E M. Constantinescu) 

Note: 
1 .  E. M. Constantinescu , M. D. Liuşnea, L. Grigoraş, G. Stăicuţ, 
S. Matei, Şantierul arheologic Pietroasele. Campania 2002, 
Mousaios 8, Buzău, 2003, p. 1 05-1 1 6; E. M. Constantinescu, M. 
D. Liuşnea, L. Grigoraş, G. Stăicuţ, Şantierul arheologic 
Pietroasele. Campania 2003, Mousaios 9, Buzău, 2004, p. 1 01 -
1 1 4. 
2. Gh. Diaconu, Castrul de la Pietroasele, Mousaios 3, Buzău, 
1 981 , p. 35 - 40; M. Tzony, Termele de la Pietroasele, Mousaios 
3, Buzău, 1 981 , p. 4 1 - 49. 
3. Raportul a fost publicat in CCA 2004, p. 235-236, 442. 
4. Gheorghe Diaconu, Magda Tzony, Eugen-Marius 
Constantinescu şi Vasile Drâmbocianu, L'ensemble 
archeologique de Pietroasele, Dacia NS 21 , 1 977, p. 1 99-207 
5. Ce îşi avea sediul la Durostorum (Silistra), pe Dunăre. 

173. Pietrosu, corn. Costeşti, jud. Buzău 
Punct: La Arman 
Cod sit: 46536.01 
Colectiv: Eugen-Marius Constantinescu - responsabi l, 
Gabriel Stăicuţ (MJ Buzău) 

Situl arheologic din punctul La Arman este situat in marginea 
de NE a satului Pietrosu, comuna Costeşti, pe un pinten de 
terasă ce înaintează spre malul drept al pârâului Călmăţui, la 
cea. 8 km SSV de municipiul Buzău. 
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În campaniile din anii 2003-2004 cercetările au urmărit 
determinarea limitei de N a zonei de locuire. Pentru aceasta, 
secţiunea S 1 (dimensiuni 40 x 2 m ), deschisă in campania 
1 998, a fost prelungită cu încă 92 m spre N. 

Complexele arheologice cercetate in cele două campanii 
cronologic-cultural se încadrează astfel: neolitic mijlociu - gropile 
96, 99, locuinţele L 7 şi L 8; Hallstatt - groapa 1 04; cultura 
Sântana de Mureş - gropile 97, 1 00, 1 0 1 ,  1 02, 1 03, 1 05, 1 06, 
1 07, 1 08, 1 09, 1 1  O, 1 1 1 ,  1 1 2, 1 1 3, 1 1 4, 1 1 5, 1 1 6; civilizatia 
medievală românească - groapa 98. 

· 

Complexe neolitice: 
Groapa 96 apare parţial in carourile 2 1 -22, la adâncimea de 

-0,25 m faţă de nivelul actual de călcare şi continuă dincolo de 
limita estică a secţiunii S 1 . Are formă ovală in plan şi de pară in 
secţiune, coborând până la adâncimea de -0,9 m; este parţial 
tăiată de Gr. 97. Umplutura gropii este pământ cenuşiu compact 
in care, spre fund, erau amestecaţi bulgări de pământ galben. 
Materialul arheologic, sărac, constă din mici fragmente ceramice 
din pastă grosieră aparţinând culturii Boian, oase de animale şi 
păsări. 

Groapa 99 identificată in carourile 26-27, la adâncimea de -
1 ,35 m are formă ovală in plan, cu dimensiunile 1 ,25 x 1 ,66 m. 
Materialul arheologic din umplutura sa constă din fragmente 
ceramice din pastă grosieră şi fină, dintre care se evidenţiază 
fragmentele unui vas globular, cu decor incizat alcătuit din linii in 
formă de meandre, 8 pietre cu marginile rotunjite (trecătoare ?), 
prezentând urme de folosire, un nucleu din silex de culoare 
maronie, cioplit in parte, precum şi o canti tate mare de oase de 
animale. 

Locuinţa 7 a apărut parţial in S 1 ,  in carourile 24-25 şi se 
continua în profilul de E, cercetarea sa în întregime impunând 
practicarea unei casete. Groapa locuinţei avea formă 
rectangulară, cu dimensiunile 1 ,86 x 1 ,73 m, a apărut la 
adâncimea de -1 ,45 m faţă de nivelul actual de călcare şi cobora 
până la -1 ,84 m. Spre mijlocul laturilor de SE şi NV avea câte o 
groapă de par. in umplutura bordeiului s-au descoperit 
numeroase fragmente ceramice aparţinând unor vase de uz 
comun, ornamentale cu barbotină, cu brâuri alveolate, motive 
excizate şi incizate in formă de meandre, tablă de şah, dinţi de 
lup, fragmente din pastă fină, lustruită, ornamentale prin caneluri 
superficiale, o dăltiţă din rocă vulcanică de culoare cenuşie, 
având formă dreptunghiulară şi tăiş arcui! şi o cantitate 
apreciabilă de oase de animale de talie mare. 

Locuinţa 8 surprinsă parţial in S 1 in carourile 27-28 continua 
spre E şi V dincolo de limitele secţiunii . A apărut la adâncimea 
de - 1 ,3 m fată de nivelul actual de călcare, sub forma unei gropi 
cvasi-rectangulare şi cobora până la -2,1 m. in colţul de NV, 
groapa locuinţei L 8 este suprapusă de Gr. 1 00. Inventarul 
locuinţei consta din fragmente ceramice aparţinând culturii 
Boian, 3 fragmente de lame din silex şi numeroase oase de 
animale, unele fragmentare. 
Prima epocă a fierului-Hallstatt 

Groapa 104 a apărut parţial in S 1 in carou riie 37-38, la 
adâncimea de -0,7 m şi cobora până la -1 ,6 m faţă de nivelul 
actual de călcare; are formă rotundă in plan, cu diametru! de 
0,72 m şi cilindrică, cu fundul albia!, in profi l . Umplutura gropii 
era un pământul maroniu tasat, in care erau depuse fragmente 
ceramice dintr-un vas bitronconic de mari dimensiuni. Lucrat din 
pastă fragilă in care au fost amestecate cioburi pisate, pietricele 
şi resturi de plante, aplicată in straturi suprapuse, vasul are 
culoare cenuşiu-neagră mată la exterior şi galben-cărămizie la 
interior: este decorat in zona diametrului maxim cu o bandă de 
caneluri largi, înclinate de la stânga spre dreapta, inspre gât are 
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o bandă de caneluri, mai puţin accentuate, înclinate de la 
dreapta spre stânga, iar sub diametru! maxim, dispuse în cruce, 
patru apucători semicirculare; buza este modelată unghiular cu 
faţa superioară uşor convexă, fundul simplu. Dimensiunile: 
diametru fund = 1 4,6 cm; diametru maxim= 53 cm: înălţime = 53 
cm. Groapa mai conţinea o cantitate redusă de oase de animale 
şi chirpici. 

Prin aspect - negru-cenuşiu la exterior, galben-cărămiziu la 
interior şi prin decor - benzi de caneluri oblice, vasul aparţine 
culturii Babadag I I I  (sec. VI I I-VII a. Chr.). Această descoperire 
confirmă existenţa unor colectivităţi Babadag în nord-estul 
Munteniei, descoperiri aparţinând acestora fiind înregistrate la 
Izvorul-Dulce, corn. Merei 1 şi Grindul Cremenea, corn. 
Gherăseni2. 
Complexe aparţinând culturii Sântana de Mureş: 

Groapa 97 surprinsă parţial în caroul 21 . Are formă rotundă 
în plan şi de clopot în profil, atingând adâncimea de -1 ,03 m faţă 
de nivelul actual de călcare. Umplutura este pământ negru 
măzăros, în care mai apar, spre partea inferioară, bulgări de 
pământ galben. Materialul arheologic constă în câteva fragmente 
ceramice lucrate la roată, de culoare cenuşie, din pastă fină şi 
grosieră. Taie Gr. 96. 

Groapa 1 00 identificată în carouri le 28-29, suprapune 
locuinţa L 8 şi continuă dincolo de profilul vestic al S 1 .  A fost 
surprinsă la adâncimea de -1 ,2 m şi coboară până la -1 ,84 m 
faţă de nivelul actual de călcare. Materialul arheologic: 5 
fragmente de toartă de amforă, fragmente galben-cărămizii din 
pereţi de amforă din pastă fină, bine arsă, lucrată la roată, unul 
cu urme de vopsea roşie, chirpici şi oase de animale în cantităţi 
reduse. 

Groapa 1 01 - L 9 apărută în carourile 32-33, la adâncimea 
de -0,8 m, coboară până la 1 , 1 m. Partea surprinsă în S 1 are 
formă cvasi-rectangulară în plan, continuând la V de limita 
acesteia. Umplutura este un pământ cenuşiu tasat. Materialul 
arheologic este compus din fragmente ceramice cenuşii din 
pastă fină şi zgrunţuroasă-specia ciment, bine arsă, şi, în mai 
mică măsură, fragmente de culoare cărămizie, lucrate la roată şi 
la mână, oase de animale, pietre şi chirpici în cantităţi mari. 

Groapa 1 02 suprapune partea de V a gropii 1 01 -L 9, având 
adâncimea de -1 m. Plasată între Gr. 10 1  şi profilul estic al S 1, a 
fost cercetată parţial. Conţinea material arheologic puţin, 
constând din fragmente ceramice cenuşii şi cărămizii, din pastă 
fină şi aspră, lucrate la roată, şi oase de animale, fragmentare. 

Groapa 1 03 cercetată în carou riie 39-40, s-a observat la 
adâncimea de -0,78 m şi coboară până la -1 m. Are formă 
circulară în plan. in umplutură s-au găsit fragmente ceramice 
cenuşii din pastă fină, lucrate la roată, bine arse, printre care şi 
fudul unui vas, altele din pastă grosieră, având ca degresant 
pietricele şi nisip, lucrate la roată şi la mână, cantităţi reduse de 
chirpici şi oase de animale de talie mare. 

Groapa 1 05 apare parţial în S 1 ,  în carourile 48-49, şi 
continuă dincolo de profilul de E. Are formă oval-alungită în plan 
(diametru de 1 , 1 2  m) şi de clopot în secţiune. A fost surprinsă la 
adâncimea de - 1 ,7 m şi coboară până la -2,4 m faţă de nivelul 
actual de călcare. Taie parţial Gr. 1 08. Umplutura era pământ 
negru-cenuşiu tasat, în partea superioară, maroniu închis cu 
lentile de lut galben, în partea inferioară. Materialul arheologic 
constă în fragmente ceramice cenuşii, din pastă fină şi specia 
ciment, lucrate la roată şi la mână, galbene şi galben-cărămizii 
lucrate la roată, brocuri de zgură, oase de animale şi chirpici. in 
umplutura gropii erau antrenate şi câteva fragmente ceramice 
neolitice, lucrate din pastă grosieră. 
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Groapa 1 06 a apărut în caroul 48. Are formă rotundă în plan, 
cu diametru! de 0,5 m şi conică, cu fundul plat, în secţiune. A 
apărut la adâncimea de -1 ,7 m şi cobora până la -1 ,92 m faţă de 
nivelul actual de călcare. Umplutura era pământ negru afânat şi 
conţinea fragmente ceramice cenuşii lucrate la roată şi la mână, 
fragmente ceramice cărămizii, lucrate la roată, din pastă fină, 
bine arsă, oase de animale şi chirpici în cantităţi reduse. Alături 
de materialul ceramic aparţinând sec. IV-V p. Chr., în umplutura 
gropii au fost găsite şi fragmente ceramice din pastă grosieră, 
lucrată la mână, atribuite culturii Boian. 

Groapa 1 07 a fost identificată în caroul 49. Are formă 
circulară în plan, cu diametru! de 0,75 m, şi cilindrică în profil. 
Umplutura sa conţinea material ceramic relativ redus, fragmente 
cenuşii, din pastă grosieră, având ca degresant pietricele şi 
nisip, lucrate la roată şi la mână, cenuşii din pastă fină lucrate la 
roată şi galben-cărămizii din pastă fină şi grosieră lucrate la 
roată şi la mână. Inventarul gropii era completat de câteva oase 
de animale şi chirpici. 

Groapa 1 08 a apărut tot in caroul 49. Are formă ovală in 
plan şi cilindrică, cu fundul plat, in secţiune. cu dimensiunile 1 ,3 
x 1 , 1  m. Este parţial tăiată de gropile 1 05 şi 1 07. Umplutura este 
pământ negru tasat. Materialul arheologic constă in fragmente 
ceramice cenuşii, lucrate la roată şi la mână, din pastă fină şi 
grosieră, fragmente ceramice cărămizii din pastă fină, bine arsă, 
precum şi oase de animale de talie mare, chirpici şi pietre. 

Groapa 1 09 identificată parţial in caroul 50, continuă sub 
profilul vestic al S 1. Are formă ovală in plan. A fost surprinsă la 
adâncimea de -1 ,54 m şi coboară până la -2,9 m faţă de nivelul 
actual de călcare. Taie Gr. 1 1 0. Materialul ceramic este bogat şi 
constă din fragmente cenuşii lucrate la roată şi la mână, din 
pastă fină şi grosieră, câteva fragmente cărămizii din pastă fină, 
bine arsă, oase de animale de talie mare şi chirpici. 

Groapa 1 1  O a apărut parţial în caro urile 50-51 şi continuă 
dincolo de limita de V a S 1 ;  in partea de S este tăiată de Gr. 
1 09. Identificată la adâncimea de -1 ,5 m coboară până la -2,4 m 
faţă de nivelul actual de călcare. Are formă circulară în plan şi 
cilindrică, cu fundul aproape plat, în secţiune. Umplutura era 
pământ maroniu tasat. segmentat înspre partea inferioară de 
lentile de lut galben. Materialul arheologic era format din 
fragmente ceramice cenuşii lucrate la roată, din pastă fină şi 
zgrunţuroasă, unele fiind decorate cu linii incizate în val sau 
orizontale, puţine fragmente ceramice cărămizii, lucrate la roată 
şi la mână, din pastă fină şi grosieră, având ca degresant scoică 
pisată, brocuri de zgură, oase de animale de talie mare şi 
chirpici. 

Groapa 1 1 1  surprinsă in caroul 52, are formă circulară in 
plan (diametru! 0,4 m) şi cilindrică, cu fundul rotunjit, în secţiune. 
Umplutura era pământ negru tasat. Apare la adâncimea de -1 ,4 7 
m şi coboară până la -2, 1  m. Materialul arheologic consta in 
câteva fragmente ceramice cenuşii specia ciment, lucrate la 
roată, chirpici şi un fragment de os de animal. 

Groapa 1 1 2  s-a văzut la adâncimea de -1 ,5 m şi cobora 
până la -2,39 m, în caroul 52. Are formă oval-alungită în plan, cu 
dimensiunile 1 , 1 4  x 0,68 m, şi cilindrică, cu fundul rotunjit, in 
secţiune. Umplutura era pământ negru tasat cu lentile de lut 
galben la partea inferioară şi conţinea fragmente ceramice 
cenuşii din pastă fină şi specia ciment lucrate la roată şi la 
mână, un fragment cărămiziu, din pastă fină, chirpici, pietre şi 
puţine oase de animale. in umplutura gropii erau antrenate şi 
fragmente ceramice lucrate la mână, din pastă grosieră, arse 
neuniform aparţinând epocii neolitice. 

Groapa 1 1 3  identificată parţial în caroul 53, continuă sub 
profilul de E al S 1. Are formă ovală în plan şi cilindrică, cu fundul 
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plat, în secţiune. Apare la adâncimea de -1 ,47 m şi coboară 
până la -2,2 m faţă de nivelul actual de călcare. Umplutura este 
pământ negru tasat în partea superioară şi maroniu închis spre 
partea inferioară. Conţinea puţine fragmente ceramice, cenuşii şi 
cărămizii, din pastă fină şi grosieră, lucrate la roată, cărbuni, 
chirpici şi oase de animale de talie mare. 

Groapa 1 1 4 a apărut parţial în carourile 54-55 şi continua 
sub profilul vestic al secţiunii . Are formă ovală în plan şi 
cilindrică, cu fundul plat, in secţiune. Identificată la adâncimea de 
-1 ,58 m coboară până la -2,54 m fată de nivelul actual de 
călcare. Materialul arheologic constă di� numeroase fragmente 
ceramice cenuşii, preponderent lucrate la roată, din pastă fină şi 
grosieră, un fragment cu decor incizat, 5 fragmente ceramice 
cărămizii lucrate la roată, câteva brocuri de zgură, cantitate 
relativ redusă de chirpici şi oase de animale de talie mare. La 
umplerea gropii au fost antrenate câteva fragmente ceramice 
neolitice, din pastă grosieră. 

Groapa 1 1 5  a apărut parţial în S 1, în carourile 55-56, şi 
continuă sub profilul estic al acesteia. Are formă rotundă în plan 
şi cilindrică, cu fundul rotunjit, în secţiune. Surprinsă la 
adânc imea de -1 ,46 m, coboară până la -2,37 m. Umplutura este 
pământ negru tasat, în care apar, spre partea inferioară, lentile 
de lut galben. Materialul arheologic constă din fragmente 
ceramice cenuşii din pastă fină şi specia ciment, lucrate 
preponderent la roată, precum şi câteva cărămizii, din pastă fină, 
bine arsă, oase de animale de talie mare, fragmentare, dinţi de 
rumegătoare şi puţini chirpici. 

Groapa 1 1 6 surprinsă parţial în S 1, în carourile 55-56. Are 
formă ovală în plan şi cilindrică în profi l . A apărut la adâncimea 
de -1 ,46 m şi cobora până la - 1 ,93 m faţă de nivelul actual de 
călcare. Umplutura era pământ negru tasat, segmentat în partea 
inferioară de lentile de lut galben. Materialul arheologic constă 
din fragmente ceramice cenuşii, din pastă fină şi grosieră, având 
ca degresant nisip şi pietricele, lucrate la roată şi la mănă, 
galbene şi galben-cărămizii lucrate la roată, chirpici şi oase de 
animale în cantităţi mici. in umplutură erau antrenate şi 
fragmente ceramice neolitice, din pastă grosieră, arse neuniform. 
Civilizaţia medievală românească: 

Groapa 98 a apărut în carou! 23, la adâncimea de -0,9 m, 
fiind suprapusă de o fundaţie d in beton, şi coboară până la -2,92 
m faţă de nivelul actual de călcare. Are formă circulară, în plan şi 
oval-alungită, cu umăr şi fundul rotunjit, în secţiune. Umplutura 
era pământ negru afânat în care s-au găsit fragmente ceramice 
roşii, bine arse, din pastă fină, lucrate la roată, chirpici şi oase de 
păsări şi de animale de talie mică. in umplutură erau antrenate 
fragmente ceramice din pastă grosieră şi fină, lucrate la mână, 
specifice culturii Boian, precum şi 4 aşchii de silex. 

in secţiunea S 1 au fost surprinse şi două gropi recente, în 
carourile 43 şi 45, la adâncimea de -0,8 m, precum şi un şanţ 
recent care străbate secţiunea pe direcţia E-V, în carou! 44, la 
aceeaşi adâncime. 

Note: 
1 .  E- M. Constantinescu, SCIVA 29, 1 ,  1 978, p. 1 23; Tombe 
d'incineration decouverte a lzvoru Dulce - Merei, dep. de Buzău, 
comunicare prezentată la Al I I I-lea Simpozion Internaţional de 
Arheologie Funerară, Tulcea 1 5 - 20 sept. 1 97 4, 4 p., 1 pl. 
2. E. M. Constantinescu, în CCA 1 997, p. 20-21 , nr. 39, pl. XVI I ,  
1 0-1 2. 

1 74. Platoneşti , corn. Platoneşti, jud. lalomiţa 
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Punct: Platoul Hagieni - Valea Babii 
Cod sit : 94410.02 
Colectiv: Elena Renţa, Simona Munteanu (MJ lalomiţa) 

Colectivul de cercetare, din care a făcut parte şi Simona 
Munteanu, restaurator la MJ lalomiţa, şi-a propus continuarea 
lucrărilor în partea vestică a mamelonului investigat cu un an in 
urmă dar şi efectuarea unor sondaje spre limita estică a 
acestuia. 

in campania anului 2004 au fost trasate patru secţiuni , 
orientate N-S, perpendiculare pe marginea terasei, care au 
insumat o suprafaţă cercetată de cea. 1 85 m2. 

Stratigrafia. Nu s-au înregistrat deosebiri de esentă 
comparativ cu cea cunoscută din secţiunile anilor 2001 -2003. ' 

Stratul de pământ arat are o grosime cuprinsă între O, 1 5  m 
şi 0,3 m şi suprapune un strat de pământ cenuşiu-negricios, 
granulat, a cărui grosime oscilează între 0,2 m şi 0,6 m, 
subţiindu-se treptat spre marginea terasei. La partea superioară 
a acestuia au fost descoperite câteva fragmente de amfore 
greceşti iar spre baza sa, împreună cu materiale din prima 
epocă a fierului, câteva fragmente ceramice din bronzul târziu, 
cultura Coslogeni, de la vase de uz comun, lucrate din pastă cu 
cioburi pisate, arse oxidant şi decorate cu brâu alveolat sau 
simplu, triunghiular în secţiune. in afară de fragmente ceramice 
şi de oase de animale, reduse cantitativ, în strat au fost 
descoperite şi resturi de la construcţii, respectiv bucăţi de chirpic 
din care unele cu impresiuni de nuiele. 

Următorul strat de pământ, de culoare cenuşie-gălbuie, are 
grosimea de O, 1 5-0,3 m şi suprapune pământul galben al 
terasei , steril din punct de vedere arheologic. 

Campania arheologică 2004 a prilejuit descoperirea celei de
a treia locuinţe de suprafaţă, care, chiar dacă nu a fost cercetată 
integral, poate fi apreciată ca având o formă rectangulară, cu 
laturile de cea. 3 m. 

S-a conturat la baza stratului de cultură sub forma unei 
lentile de pământ amestecat cu multă cenuşă, material ceramic 
fragmentar specific culturii Babadag, chirpic, pigmenţi de 
cărbune, mici cărbuni. După îndepărtarea acestui strat, la baza 
sa au fost descoperite resturi de podea sub forma unui strat de 
pământ de câţiva centimetri grosime, cenuşiu-gălbui, bine 
bătătorit. Gropile menajere descoperite, reduse la număr, au 

· formă cilindrică sau tronconică şi dimensiuni modeste. 
Ponderea în cadrul inventarului arheologic descoperit o 

deţine materialul ceramic fragmentar. Pasta din care sunt lucrate 
vasele de uz comun are în amestec cioburi pisate, arderea este 
oxidantă iar miezul este de culoare cenuşie sau cenuşie
negricioasă. Fragmentele ceramice descoperite aparţin unor 
vase de dimensiuni mici şi mijlocii, având o formă tronconică sau 
un profil arcui!, suprafeţele exterioare uşor zgrunţuroase, o 
tratare mai îngrijită, chiar o uşoară lustruire, remarcându-se la 
suprafeţele interioare. Decorul acestei categorii de vase este 
compus dintr-un brâu alveolat aplicat în imediata apropiere a 
gurii. Pe unele fragmente brâul era întrerupt de apucători cu o 
alveolă pe mijloc. in câteva cazuri a fost documentat şi un decor 
alcătuit din linii oblice crestate, tot sub forma unui brâu ce 
înconjoară gura vasului. De asemenea, tot în ceea ce priveşte 
decorul, o frecvenţă slabă o înregistrează şi vasul decorat cu 
bandă alveolată sau crestată aplicată oblic, începând imediat de 
sub bllză. 

O categorie intermediară de vase, luând drept criteriu pasta, 
care, deşi are cioburi pisate in compoziţie, este de o calitate şi 
de o ardere mai bună, este compusă din vase bitronconice, 
străchini şi căni. Fragmentele de vase bitronconice sunt de 
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culoare gălbuie, cenuşie-gălbuie sau negre la exterior şi gălbuie 
in interior şi sunt ingrijit lustruite. Descoperirea in una din gropile 
aşezării a mai multor panouri a permis reconstituirea parţială a 
unui vas cu corpul bine dezvoltat şi gâtui inalt, de culoare 
gălbuie, având benzi decorate la baza gâtului. Pe un prim 
registru figurează decorul specific culturii Babadag, compus din 
cercuri imprimate, despărţite de tangente. O bandă aplicată 
crestată oblic, având pe ea două mici proeminenţe triunghiulare , 
uşor orientate in sus, aşezate diametral opus, desparte primul 
registru de cel de-al treilea, care este compus tot din cercuri şi 
tangente imprimate, mărginite de un chenar din linii oblice 
reduse imprimate, având pe el două proeminenţe conice aşezate 
diametral opus şi mărginite la bază de cinci incizii semicirculare 
care continuă sub forma unei ghirlande pe toată circumferinţa 
vasului. Deasupra liniei de maximă arcuire sunt amplasate două 
torţi verticale, doar una dintre acestea păstrându-se. Pe alte 
fragmente, aparţinând tot vaselor de formă bitronconică, decorul 
de la baza gâtului constă din câteva linii circulare paralele 
incizate la baza cărora erau desenate triunghiuri concentrice 
incizate, aşezate cu vârful in jos. 

În alte asocieri ale elementelor de decor incizate şi 
imprimate, apar linii circulare incizate, mici cercuri imprimate 
care înconjoară vasul mărginite de linii scurte oblice imprimate 
,dispuse pe două rânduri, urmate de opt linii incizate amplasate 
sub formă de val. Pe două fragmente ceramice, probabil tot de la 
vase bitronconice, este documentat decorul compus din 
triunghiuri incizate haşurate, având in vârful orientat în jos, un 
mic cerculeţ imprimat. Un fragment de la gura unui vas este 
decorat pe buză cu linii oblice imprimate sub care se află un alt 
şir de linii oblice imprimate, aşezate in sens contrar. 

Din cele constatate până in prezent in cei trei ani de când au 
inceput cercetările in aşezarea din prima epocă a fierului de la 
Platoneşti-Valea Sabii decorul canelat ocupă un rol cu totul 
secundar. Pe un singur fragment de vas bitronconic apar 
caneluri dispuse in ghirlandă. Tot in legătură cu această formă 
de vas trebuie să adăugăm că pe câteva fragmente descoperite 
erau amplasate, pe linia de maximă curbură, apucători orizontale 
cu vârful rotunjit şi orientat in sus. 

Fragmentele de străchini, de culoare gălbuie sau cenuşie
gălbuie, lucrate din pastă cu cioburi pisate, lustruite, sunt, în 
general, nedecorate, exceptând doar câteva care au pe bază 
caneluri oblice. 

Din pastă de bună calitate, cu nisip fin in compoziţie, erau 
lucrate ceştile cu torţi supraînălţate. Au formă bitronconică, 
culoare gălbuie sau cenuşie şi sunt lustruite. Decorul , de cele 
mai multe ori incizat şi mai rar imprimat, este, de regulă, 
amplasat pe diametru! maxim dar uneori şi pe gât. Cel mai 
frecvent este decorul format din mănunchiuri de linii oblice 
incizate, aşezate in sens contrar, de multe ori încrustate cu 
pastă albă. Pe alte exemplare sunt întâlnite linii circulare incizate 
asociate cu linii scurte oblice imprimate, zig-zag sau mici cercuri 
imprimate. Fragmentele de torţi de la ceşti indică şi o decorare a 
acestora, fie sub formă de linii verticale, triunghiuri haşurate sau 
romburi incizate. 

În cursul cercetărilor din anul 2004 au mai fost descoperite 
un fragment de fusaiolă de formă bitronconică, lucrată din pastă 
cu cioburi pisate, de culoare gălbuie-cenuşie şi lustruită, două 
fragmente de râşniţe şi trei fragmente de trecătoare de râşniţă 
din piatră, iar in locuinţă, două piese din bronz, o seceră cu 
buton şi o bară cu secţiunea dreptunghiulară şi capetele 
subţiate. 

Aşezarea din prima epocă a fierului de la Platoneşti-Valea 
Sabii, aflată in curs de cercetare se inscrie in aria culturală 
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Babadag, inventarul arheologic descoperit încadrând-o în faza a 
doua din evoluţia acestei culturi. 

Tot in campania anului 2004 a fost continuată cercetarea 
complexului funerar din sec. IV-II I a. Chr. din care au fost 
descoperite două morminte. 

Deşi cercetarea sa nu a fost încheiată, suntem in măsură a 
aprecia dimensiunile şanţului circular descoperit în anul 2002. 

Astfel, diametru! suprafeţei circulare mărginită de şanţ pe 
care au fost descoperite cele două morminte de inhumatie1 este 
de cea. 1 3,5 m. Deschiderea şanţului la gură, oscilea�ă între 
1 ,25 m şi 2,4 m, fundul situându-se între -1 ,35 m şi -1 ,6 m faţă 
de nivelul actual de călcare, iar pere1ii sunt înclinaţi, fapt care-i 
dă in secţiune forma literei 'V". In umplutura sa au fost 
descoperite puţine oase de animale de talie mare şi fragmente 
de amfore greceşti in cantitate redusă. Cercetarea complexului 
funerar urmează a fi continuată in anul 2005. 
Planşa 31 .  

Note: 
1 .  E. Renţa, Platoneşti. corn. Săveni, jud. /alomiţa. Punct: Platoul 
Hagieni, în CCA 2004, p. 236 -237. 

1 75. Plosca, corn. Bistreţ, jud. Dolj 
Punct: Cabana de metal 
Cod sit: 70931 .  02 
Colectiv: Ion Motzoi-Chicideanu - responsabil (IAB), 
Monica Chicideanu-Şandor (FIB), Florin Ridiche (M 
Olteniei), Mihai Constantinescu (CCA Bucureşti), Marius 
Vintilă Băsceanu ,  Daniel Popescu, I rina Popescu 
(absolvenţi Univ. Craiova) , Bogdan Cristea (student F IB) 

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, comuna Bistreţ, judeţul 
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 2004 s-a suspendat cercetarea în 
aşezarea din bronzul timpuriu situată la cea. 1 50 E de cimitirul 
Gârla Mare - sectorul Cabana de metal 2 - , datorită, pe de-o 
parte nivelului crescut al apei, iar pe de altă parte colectivului de 
cercetare redus 

Săpătură de salvare exhaustivă, in vederea salvării 
obiectivului afectat de eroziunea datorată apei din lacul Bistreţ. 
Cercetările din 2004 le-au continuat pe cele din anii 1 999-2003. 

Finanţarea: IAB cu fonduri (40.000.000 lei) puse la dispoziţie 
de MCC şi M Olteniei cu fonduri puse la dispoziţie de către 
Consiliul Judeţean Dolj. 

În cursul anului care a trecut apa lacului Bistreţ, a ros în 
continuare din malul de S în zona obiectivului arheologic, astfel 
că in sectorul de V malul se găseşte la cea. 1 5  m mai spre S 
faţă de limita din 1 999. 

Subliniez faptul că Ferma Piscicolă Dunăreni din Cârna 
intenţionează să menţină un nivel ridicat al apei din bazinul 1 al 
lacului Bistreţ, fapt care va contribui la continua erodare a 
malului de S şi, prin aceasta, la distrugerea obiectivului in cursul 
lunilor de iarnă. 

Identificarea, in cursul campaniei precedente, in zona de SV 
a cimitirului a unui grup consistent de morminte a determinat 
deschiderea unor suprafeţe de cercetare pentru investigarea 
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acestei zone. Astfel au fost deschise suprafeţele S. I I I -J ,  cu 
dimensiunile de 21 x 3,2 m, orientată E-V, paralelă cu secţiunea 
S. I I-J din 2003. Au mai fost deschise apoi suprafeţele S . I I-K ş i  
S. I-L, ambele cu dimensiunile de 8 ,5  x 3 ,5  m, paralele ş i dispuse 
pe axa N-S, perpendiculare pe secţiunea S. I-K/2002. A rezultat 
astfel o suprafaţă de cercetare de 1 26,7 m2. Pentru întocmirea 
planului general s-a fixat în teren o coloană de jaloane care a 
fost utilizată ca axă de triangulaţie. Axa de triangulaţie, plasată 
pe marginea de S a  secţiunii S . I I I-J a fost orientată E-V. Pe baza 
axei de triangulaţie a fost redactat un plan general al săpăturilor 
din 2004, care a fost, ulterior, racordat pe calculator la planul 
general al săpăturilor arheologice de la Plosca, punctul Cabana 
de metal. 

Din punct de vedere stratigrafic situaţia este următoarea: 
imediat sub vegetalul actual se întinde un strat gros în medie de 
0,4 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 în 
medie de 0,2 m, urmat apoi de un strat de nisip galben, steril 
arheologic. În 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. În cursul săpăturii din 2004, 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 probabil depunerea din care au fost săpate 
gropile funerare. 

Locuirea Basarabi este reprezentată in cele trei suprafeţe 
cercetate prin cioburi răspândite, câteva bucăţi de chirpic şi rare 
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. 76 - 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 1 968- 1971 pentru construirea digului. Mormântul a fost 
"tăiat" de ruptura malului . S-a redactat un desen de profil şi s-a 
făcut un diapozitiv. Mormântul este constituit dintr-un vas cu 
funcţia de urnă, acoperit cu un castron aşezat, iniţial cu gura in 
jos, sub care se mai găseau fragmente de la un alt castron. Sub 
urmărul urnei se mai găsea o ceaşcă cu o toartă. 
M. 77 - descoperit la -0,2 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 funcţia de urnă, o ceaşcă cu o toartă, aşezată sub 
nivelul pântecului urnei, la partea de S a acesteia, o pixidă 
situată către NV şi încă o ceaşcă aşezată lângă urnă către NNE. 
După dimensiunile oaselor calcinate din urnă, mormântul a 
aprţinut unui adult. 
M. 78 - descoperit la -0,08·0,09 m, de la nivelul actual de săpare, 
nederanjat deşi se afta imediat sub stratul vegetal actual, foarte 
aproape de suprafaţă. Groapa mormântului nu a putut fi 
surprinsă nici pe plan şi nici pe profi l . Mormântul era constituit 
dintr-o amforă cu patru torţi, 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. În această cană s-a găsit o ceaşcă cu o 
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toartă. În interiorul acestei ceşti s-au găsit câteva oase şi un 
molar calcinate. La cea. O, 1 m S de urnă şi la cea. O, 1 m 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 0,05 m 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 aparţinut unui copil . 
M. 79 • a fost descoperit la -0, 1  m de la nivelul actual de călcare, 
fiind grav distrus de lucrările din 1 968- 197 1 .  Către S, intregul 
complex funerar suprapune Cpl. 31 . Conturul gropii nu a fost 
surprins nici pe plan nici în secţiune. 

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 mai spre NV se aftă 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 coaste 
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. 
Între oase s-au găsit o pixidă şi o ceaşcă. 

Judecând dupa dimensiunile şi cantitatea oaselor M. 60a a 
aparţinut unui adult, iar M.60b unui copil. 
M. 80 - a fost descoperit la -0, 1  m de la nivelul actual de 
călcare. Groapa nu a putut fi observată nici pe plan şi nici in 
profi l .  Mormântul se găsea parţial sub martorul dintre S. 1-J şi 
S . l i-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. În 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 amforă cu patru 
terţi, sub fundul ei găsindu-se un ciob. Printre oasele calcinate s
a găsit un ac din os. 

La partea superioară a grămezii de oase calcinate se 
găseau fragmente de calotă craniană. După cantitatea oaselor 
mormântul a fost de adult. 
M. 81 - a  fost descoperit la -0, 1  m de la nivelul actual de săpare. 
Nici în acest caz groapa funerară nu a putut fi surprinsă. Este 
constituit dintr-o amforă etajată cu patru torti, 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 
calcinate ocupau aproape intreg interiorul urnei, până la gât, 
după dimensiuni fiind vorba de un mormânt de adult. 
M. 82 - 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 profi l .  
Este constituit dintr-un vas- urnă şi castron care a servit drept 
capac, aşezat cu gura în jos, în 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 în sus. 

La demontare s-a observat că deasupra oaselor arse, care 
ocupau cea. 3� din urnă, se găseau fragmente de calotă 
craniană şi de oase lungi. După dimensiunile şi cantitatea 
oaselor calcinate este posibil să fie vorba de un adult. Printre 
oasele calcinate s-au găsit câteva oase trecute prin foc ce par a 
fi de animal. 
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M. 83 - a  fost descoperit la la -0,96 m de la de la nivelul actual 
de săpare. Conturul gropii nu a putut fi observat nici pe plan şi 
nici pe profil . Este constituit dintr-un vas - urnă, un castron care a 
servit drept capac, găsit spart în gura urnei şi o ceaşcă aflată în 
interioul urnei peste oasele calcinate. Printre oasele calcinate s
au găsit un fragment de inel de buclă şi alte două spirale, toate 
din metal. După dimensiunile şi cantitatea oaselor calcinate este 
posibil să fie vorba de un juvens. 

Ca de obicei, colectivul şantierului a făcut cercetări de 
suprafaţă şi verificări ale obiectivelor arheologice din zona 
imediat învecinată lacului Bistreţ. Nivelul foarte ridicat al apei din 
acest an, a împiedicat o cercetare satisfăcatoare 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 
indundat complet zona aşezării de pe malul de S 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 în totalitate a aşezării 
Coţofeni din punctul Botu puriceanului . 

in urma cercetărilor arheologice din anii 1 999-2004 în 
punctul Cabana de metal, s-a descoperit un cimitir de incineraţie 
aparţinând culturii Gârla Mare cu 75 de morminte, corespunzând 
la 83 de înmormântări 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 1 985-1 993, de aşezarea din punctul 
Prundu Măgarilor-Rampa boţogului cercetată între 1 993-1 996 şi 
de cele din anii 1 955-1 956 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. 

În cursul cercetărilor a fost întocmit un plan general al 
săpăturii la scara 1 /50, care a fost ulterior racordat la planul 
general al săpăturilor din punctul Cabana de metal. Pentru 
fiecare mormânt a fost redactat câte un plan la scara 1 /5, iar la 
cele mai multe şi câte un profil la aceiaşi scară. Complexele au 
fost înregistrate pe planuri şi profile la scara 1/10, iar pentru o 
porţiune a martorului dintre S.J-1 şi J-1 1 s-a desenat un profil 
pentru înregistrarea complexelor 33-35. Toată documentatia 
grafică este în curs de prelucrare digitală. Observaţi ile făcute 

'
în 

timpul săpăturilor au fost consemnate în jurnalul de şantier. 
Docull'lentaţia grafică a fost completată cu documentaţie foto 

(diapozitive color) făcută cu mijloace proprii. 
Tot materialul arheologic a fost spălat, ambalat şi etichetat în 

timpul cercetării. După încheierea campaniei materialul a fost 
transportat la Bucureşti, la IAB. Materialul osteologie, ambalat şi 
spălat preliminar pe şantier, a fost transportat la CCA 
Bucureşti . [ ! .  Motzoi-Chicideanu, M. Şandor-Chicideanu] 
Planşa 32. 

Note: 
1 .  Rezultatele campaniilor 1 999-2003 au fost făcute publice prin 
rapoartele publicate în volumele CCA pentru anii respectivi, iar 
primele 35 de morminte au fost publicate deja în lucrarea Monica 
Şandor-Chicideanu, Cultura Zuto Brdo-Gârla Mare. Contribuţii la 
cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea Mijlocie şi Inferioară, 
Cluj, 2003. 

Abstract: 
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In July 2004 were started in a new campaign the 
archaeological researches on the southern bank of the lake 
Bistreţ, Plosca village, on the point Cabana de metal. The main 
objective of the researches is a cinerary cemetery that belonged 
to Gârla Mare culture. In the 2004 campaign were discovered 
another eight cinerary tombs. 

The ritual is quite uniform, the tombs consisting !rom an urn 
vessel, a lid covering the urn and, often, an adjacent vessel, 
usually represented by one handled cups or so-called pixidae. 
Sometimes in the urn there were discovered fragments of 
bronze jewelleries such as pins or earrings, but destroyed on the 
pyres. Unfortunately, the cemetery was already destroyed by the 
water, so the surface available today for archaeological 
investigations is quite restricted. However, the cemetery from 
Plosca - Cabana de metal, till now with 83 burials corresponding 
to 97 individual graves, appears to be one of the greatest such 
cemeteries of Middle Bronze Age on the Lower Danube, i .e. 
Gârla Mare culture. Not far from the point Cabana de metal, also 
in the same region, years ago two others Gârla Mare cemeteries 
were studied in the points Grindu Tomii and Ostrovogania. In 
!hal way the area of the lake Bistreţ appears to be the mosi 
important funerary zone for the entire Gârla Mare culture. 

176. Poduri, corn. Poduri, jud. Bacău 
Punct: Dealul Ghindaru 
Cod sit: 24640.01  
Colectiv: Dan Monah - responsabil, Felicia Monah (IA 
laşi) , Dragomir Nicolae Popovici, Cătălin Bem (MNIR), 
Gheorghe Dumitroaia, Constantin Preoteasa, Roxana
Eiena Munteanu (CMJ Neamţ), Daniel Garvăn, Mihaela 
Gheorghe (Fundaţia "Cucuteni pentru Mileniul I I I ) ,  Adrian 
Bălăşescu, Valentin Radu, Constantin Haită (MNIR -
CNCP), Vasile Cotiugă (UAIC laşi) 

Campania de săpături arheologice din 2004 s-a desfăşurat 
in condiţii deosebit de grele datorită timpului deosebit de ploios. 
Am fost nevoiţi, uneori, să întrerupem săpăturile timp de două 
săptămâni. Deşi ne propusesem să efectuăm cercetări în 
ambele casete am fost nevoiţi să ne concentrăm eforturile mai 
ales în caseta A. Din cauza ploilor repetate nu am putut avea 
continuitate în munca noastră şi o serie de detalii nu au putut fi 
observate aşa cum am fi dorit. 

Eforturile noastre s-au concentrat, mai ales, asupra casetei 
A unde am continuat investigarea locuintelor din etapa Cucuteni 
A1 depistate în campania trecută1 . În a�est an săpăturile s-au 
desfăşurat în jumătatea sudică a casetei A unde erau semnalate 
şi parţial decopertate câteva locuinţe atribuite etapei Cucuteni 
A1 . În cursul cercetărilor au fost identificate noi constructii care 
aparţin etapei Cucuteni A1 care, însă, au fost doar 

'
parţial 

degajate, urmând ca investigarea lor să fie continuată în anul 
următor. 

În caseta 82 am continuat cercetarea vestigiilor locuinţelor 
L75, L82 şi au fost parţial decopertate L92 şi L93. Şi în această 
campanie lucrările au fost finanţate de Fundaţia "Cucuteni 
pentru Mileniul I I I" din Bucureşti. 
Caseta A 

În caseta A săpăturile din această campanie s-au desfăşurat 
în nivelul de depuneri din etapa Cucuteni A1 . Toate complexele 
de locuire investigate în acest an pot fi datate în etapa Cucuteni 
A1 . Bineinţeles au fost şi cazuri, sporadice, de materiale ce 
proveneau din nivelul Cucuteni A2 care, însă, au fost descoperite 
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în nivelul de depuneri. lntruziunea unor materiale din nivelul 
superior este firească intr-un tel/. 
Locuinţa 87 

Această construcţie se află in partea de E a casetei A, 
acoperind carourile 8-F 1 3-16 . Locuinţa a fost de formă 
dreptunghiulară cu lungimea de aproximativ 9 m şi lăţimea de 5-
6 m. Axul longitudinal se afla pe direcţia NE-SV. Rămăşiţele 
construcţiei se prezintă sub forma unei mase compacte de 
chirpic ars la roşu cu unele po�iuni de culoare neagră. Colţul de 
V era mai ridicat decât restul dărâmăturilor. Vestigiile construcţiei 
erau perforate de numeroase gropi provenind din nivelele 
superioare, precum şi de un număr de ganguri de animale. 

Aşa cum era firesc, am procedat la demontarea stratului 
subţire de dărâmături provenind de la pereţii locuinţei. Acest strat 
era foarte bine tasat şi a fost înlăturat cu destula dificultate. in 
colţul nordic la construcţiei au fost găsite câteva plăcuţe de 
vatră. În apropiere de această zonă a fost descoperită vatra care 
era străpunsă de două gropi. La mică distanţă de instalaţia de 
încălzire au fost găsite câteva fragmente ceramice care par să 
semnaleze un mic complex de vase. În apropiere, dar spre N, a 
fost găsit un vas cu o formă mai deosebită lângă care se afla o 
piatră, iar spre NV de acestea un fragment de perete in elevaţie. 
Inventarul locuinţei pare să se concentreze la E şi SE de vatră, 
zonă unde au fost găsite mai multe fragmente ceramice, un mic 
vas şi un topor de piatră. Un alt topor a fost descoperit in caroul 
C1 6 in apropierea colţului sudic al construcţiei. 

Din cauza gropilor şi a altor deranjamente am avut mari 
dificultăţi in delimitarea perimetrului construcţiei şi chiar la 
identificarea vetrei a cărei prezenţă ne-a fost semnalată, in 
special, de aşa zisele "plăcuţe de vatră" care însă nu se aflau if) 
situ. Vatra pare să se fi aflat in colţul estic al locuinţei dar 
resturile ei erau puternic deranjate, păstrându-se pe o suprafaţă 
de 0,5 x 0,5 m. Era o construcţie simplă, alcătuită din chirpic pus 
direct pe platformă. Din făţu iala vetrei se păstrau doar câteva 
plăcuţe. Dacă resturile menţionate provin cu adevărat de la vatră 
aceasta este destul de neobişnuită, fiind construită direct pe 
platformă. 

După demontarea dărâmăturilor a putut fi observată 
platforma construcţiei care era perforată de mai multe gropi şi, 
pe alocuri, era fracturată datorită tasării. Au fost remarcate, pe 
alocuri, lutuieli, probabil refaceri ale podelei, dar acestea nu 
acopereau intreaga suprafaţă păstrată a platformei. Grosimea 
platformei varia intre 1 5  şi 20 cm, fiind construită pe trunchiuri de 
copaci cu diametru! de 8-1 O cm. Trunchiurile erau dispuse 
transversal pe axul lung la locuinţei şi nu se păstrau decât in 
unele zone. Ca şi in L73c cercetată in campania 2003 a fost 
găsit un fragment de bârnă carbonizată pe lungimea de 25 cm 
aflată in zona mediană a construcţiei. Aceasta era dispusă pe 
axul longitudinal, fiind suprapusă de trunchiurile de copaci care 
alcătuiau structura transversală a platformei. Structura de lemn a 
platformei era aşezată pe o nivelare realizată prin depunerea 
unui strat de siltit. 

În caroul E 15 a fost descoperită o "căsuţă" cu înălţimea de 
1 5  cm şi diametru! aproximativ de 1 0  cm. Aceasta avea o 
deschizătură de formă aproximativ ovală şi un soi de postament 
circular uşor înălţat. Piesa era in intregime inglobată în chirpicul 
platformei, fiind, după toate probabilităţile, folosită la săvârşirea 
unui ritual de fundare a construcţiei. Exemplarul nostru are unele 
analogii cu piese din culturile Gumelnita şi Vinca. 

În apropierea coţului sudic al L87,
· 
in nivelarea pe care a fost 

construită locuinţa, a fost descoperit un schelet incomplet de 
copil. Resturile umane se aflau intr-un pământ de culoare 
cenuşie şi nu au fost observate urme de groapă. Oasele erau 
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grupate pe o suprafaţă restrânsă de aproximativ 0,5 pe 0,4 m. 
Cadavru! copilului pare să fi fost culcat pe partea dreaptă in 
poziţie chircită. Lucrătorul care acţiona in sectorul respectiv nu a 
înţeles situaţia şi a demontat o parte din oase. A fost recoltată 
partea dreaptă a craniului cu frontalul aflat în conexiune cu osul 
temporal şi o bucată din occipital. Se păstrează o parte din osul 
nazal. Din emisfera stângă se păstrează 28 de fragmente 
osoase, unele dintre acestea purtând urme de ardere. Se 
păstrează şi două fragmente de mandibulă care permit 
reconstituirea acesteia. A fost remarcat un incisiv aflat în erupţie 
care ne-a permis, in coroborare cu dimensiunile craniului, să 
apreciem că este vorba de un copil. Şi pe maxilarul superior am 
observat câţiva dinţi in erupţie. Rămâne ca analiza antropologică 
să precizeze vârsta scheletului recoltat in această campanie. Au 
mai fost recoltate femurul drept cu capătul ars, două oase 
humerale, tibiile, 1 6  fragmente de vertebre, omoplatul stâng, 32 
fragmente de coaste şi câteva coste intregi, precum şi osul 
sacral. Printre oasele umane au fost găsite şi patru fragmente de 
oase de animal. Nu putem să precizăm dacă intre oasele umane 
şi cele de animal există o relaţie, mai ales că, la acelaşi nivel dar 
la 20 cm de acestea au fost găsite câteva oase mari provenind 
de la animale. Scheletul uman a fost recuperat in propo�ie de 
80%. 

Inventarul arheologic recoltat din L 87 este destul de puţin 
dar ne permite să atribuim locuinţa etapei Cucuteni A1 . 
Complexu1 1 /2004 

Din nivelul Cucuteni A1 au fost cercetate resturile 
complexului nr. 1 care se grupau în carourile L3-7. Masa de 
chirpic intra sub taluzul de E al casetei şi, probabil, făcea parte 
dintr-o locuinţă care va fi cercetată in anii viitori. Resturile 
complexului se prezentau sub forma unei aglomerări de chirpic 
ars de formă neregulată şi cu grosimea destul de redusă (3-4 
cm). Masa de chirpic era străpunsă de mai multe gropi. 
Complexul era suprapus de L89, cele două construc�i fiind 
separate de un strat subţire (0,03-0,04 m) de pământ de culoare 
brună. La demontarea chirpicului nu au fost descoperite 
materiale arheologice care să permită datarea complexului, dar 
prin poziţia sa stratigrafică credem că apa�ine nivelului Cucuteni 
AL 
Complexul 2/2004 

Acest complex se găseşte in apropierea L86 dar pare să fie 
anterior locuinţei. Complexul este format dintr-un strat de chirpic 
nears şi o vatră cu două faze de utilizare. Vatra se afla in 
carou riie 1 1 0-1 1 ,  iar în caro urile 1 ,  J , K 9-1 1 se afla un strat 
destul de subţire de lut nears. Este posibil ca resturile 
complexului să indice existenţa unei locuinţe nearse care 
suprapunea locuinţa incendiată nr. 89 şi era, la rândul ei 
suprapusă pa�ial de L86. În apropierea vetrei se găsea o 
groapă umplută cu cenuşă. Groapa era de formă ovală şi în 
cenuşă au fost găsite două fragmente de statuete antropomorte 
şi o statuetă, de mici dimensiuni , întreagă (înălţimea de 2 cm). 
Statuetele sunt de factură precucuteniană. Prin demontarea 
resturilor complexului nr. 2 a fost începută şi degajarea locuinţei 
nr. 89, operaţie care va fi continuată anul viitor. 
Caseta B - Locuinţa 75 

Construcţia a fost identificată în anul 2000 când o parte a ei, 
puternic deranjată de gropile de braconaj , a fost cercetată atât în 
caseta A cât şi în caseta B. in campania 2000 caseta B a fost 
deschisă atât pentru a efectua o cercetare detaliată cât şi pentru 
a cerceta vestigiile locuinţei 75 pentru care aveam unele 
informaţii privind existenţa unor instalaţii metalurgice. O serie de 
observatii ne-au semnalat existenta unei constructii cu două 
nivele. In campaniile trecute colegul Cătălin Bem ' a cercetat 
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vestigiile locuinţei 75, insistând, în spec�al, asupra a ceea ce am 
considerat a fi etajul construcţiej3. In campania 2004 am 
continuat această investigaţie asupra parterului locuinţei. 
Opera�unile de curăţare şi degajare a resturilor construcţiei ne: 
au condus la concluzia că parterul ocupa doar suprafaţa marcata 
de carourile M 3-4 şi N 3-4. Sub aceste vestigii apar urmele unei 
noi locuinţe. Relaţia dintre resturile celor două locuinţe va fi 
elucidată în campania viitoare. 
Locuinta 82 

Cea mai mare parte din această locuinţă se afla în caseta A 
şi a fost săpată în campania 2000. Anul acesta a fost cerceta!ă 
doar o porţiune de aproximativ 3 m2 care a apărut în caseta 8. In 
portiune aflată în martorul dintre casetele A şi B chirpicul avea o 
gro�ime de circa 1 0  cm. Partea nord-estică a chirpicului este mai 
ridicată şi coboară destul de mult în extremitatea estică. Locuinţa 
a avut axul orientat N-S, iar în extremitatea nordică a fost 
identificată o mică porţiune de platformă pe care nu au fost 
găsite fragmente provenind de la pereţi. Din păcate, resturile 
construcţiei erau puternic deranjate de gropi de dimensiuni 
diverse. 
Locuinta 92 

Re�turile acestei locuinţe au apărut în jumătatea sudică a 
casetei B, prelungindu-se în taluzul sudic al casetei. Din 
construcţie se păstrează platforma de chirpic ars cu o grosime 
de cea. O, 1 m. Este interesant că pe platformă nu au fost găsite 
resturi de dărâmături provenind de la pereţi. Amintim faptul că în 
campania 2002, în carourile P, R 6 a fost găsit un complex 
format din 5 vase care au fost atribuite acestei construcţii .  Deşi 
resturile locuinţei sunt distruse în proporţie de 50% de diverse 
gropi , unele datorate probabil braconajelor, s-a putut stabili că 
platforma era de formă dreptunghiulară cu laturile de 8 pe 5-6 m. 
Chirpicul platformei a fost puternic ars şi avea o grosime de 
peste O, 1 5  m. Platforma a avut o structură de lemn la care s-au 
folosit atât trunchiuri întregi de copaci cât şi trunchiuri despicate 
median. Diametru! bârnelor variază între 1 5  şi 20 cm, acestea 
fiind plasate transversal pe axul locuinţei care era orientat N-S. 
Din păcate, în porţiune cercetată în acest an nu a fost găsit 
inventar. 
Locuinta 93 

Sub vestigii le L 75 au fost observate urmele unei noi locuinţe 
care a primit nr. 93. Din cauza deranjamentelor provocate de 
braconieri nu s-a putut stabili cu exactitate poziţia unei vetre care 
a fost, iniţial considerată ca aparţinând L75. Acum considerăm 
că vatra menţionată aparţine locuinţei 93 care este puternic 
deranjată de gropile braconierilor şi de numeroase crotovine. 
Trebuie să menţionăm că L 93 este suprapusă parţial atât de 1 
75 cât şi de L92. Ultimele locuinţe aparţin nivelului Cucuteni 81 . 
in stadiul actual al cercetărilor nu putem preciza datarea 
locuinţei. Am observat, însă, că în jumătatea sudică a locuinţei 
nu se află resturi provenind de la pereţi , resturile de distrugere 
se concentrează în jumătatea nordică unde apar şi framente 
ceramice care nu au fost demontate. Tot în această zonă a fost 
remarcată o râşniţă de dimensiuni mari (61 cm lungime şi 28 cm 
lăţime) puternic arsă. 

Aşa cum am mai spus cercetările din campania 2004 s-au 
defăşurat cu dificultate din cauza timpului nefavorabil care ne-a 
împiedeca! să atingem scopurile propuse. Cu toate condiţiile 
nefavorabile am reuşit să obţinem unele informaţii cu privire la 
modul în care au fost construite locuinţele din etapa Cucuteni A1 
şi am obţinut rezultate mai modeste în ceea ce priveşte 
construcţiile din etapa Cucuteni 81 . 

Adresăm şi pe această cale mulţumirile noastre Fundaţiei 
"Cucuteni pentru Mileniul I I I" şi Preşedintelui fundaţiei Dr. Romeo 
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Dumitrescu pentru finanţare şi pentru ajutorul material şi moral 
pe care ni le-au acordat pentru efectuarea cercetărilor din 
campania anului 2004. [D. Garvăn, C. Preoteasa, M. Gheorghe, 
D. Monah] 

Note: 
1D. Monah et al. , Poduri, corn. Poduri, jud. Bacău. Punct: 
Dealul Ghindaru, în CCA 2004, p. 242-244. 
2 Pentru detalii privind L75 şi săpăturile din caseta B vezi D. 
Monah et al., în CCA 2001 , p. 1 90-1 97; idem, CCA 2002, p. 243; 
idem, CCA 2003, p. 244. 
3 Vezi C. Bem, D. Monah, în CCA 2002, p.243. 

1 77. Poiana, corn. Tăuteu, jud Bihor 
Punct: La Pădure 
Cod sit: 31707.01 
Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Autostrada" 

Colectiv: Ioan Crişan - responsabil , Gruia Fazecaş, Călin 
Ghemiş (MTC Oradea), Radu Arcuş, Angela Costescu, 
Bogdan Bobână, Anca ! leş, Ioana Muţiu (masteranzi Univ. 
Alba Iulia), Sava Victor (student UBB Cluj) 

Situl de la Poiana .La pădure" se află pe sectorul 3C al 
viitoarei autostrăzi Braşov-Borş, între Km. 020+080 - 025+500. 
Având în vedere spaţiul întins pe care s-au desfăşurat 
cercetările, zona a fost împărţită conven�onal în tronsoane, 
pentru a uşura înregistrarea descoperirilor şi a materialului 
arheologic descoperit. Astfel, situl propriu-zis a fost denumit 
.tronsonul 1 " (km. 022+000 şi 022+250), iar restul suprafeţelor 
atribuite acestui şantier au fost incluse în tronsoanele 2-4, care 
sunt sterile din punct de vedere arheologic, ele făcând obiectul 
descărcării de sarcină istorică, conform contractu lui. 

Situ i l  se află pe terasa superioară a răului Bistra, la cea. 1 ,5 
km E de cursul său actual, într-o zonă care oferea suficiente 
condiţii de habitat - expunere, surse de apă precum şi o 
oarecare protecţie. De asemenea el este situat într-o zonă ce 
domină valea Bistrei, la ieşirea acesteia dintr-un mic defileu. Aici 
a fost identificat un sit ce se întinde pe o arie de cea. 4 ha, 
arheologic multistratificat, ce conţine urme de locuire aparţinând 
neoliticului, eneoliticul mijlociu (cultura Bodrogkeresztur), 
eneoliticului târziu (cultura Coţofeni), bronzului mijlociu (cultura 
Otomani), bronzului târziu (grupul lgriţa, cu multe importuri Suciu 
de Sus - Lăpuş). Datorită arăturilor de mare adâncime făcute în 
anii '60 este aproape imposibil de determinat grosimea nivelelor 
de depunere şi realizarea unei stratigrafii. Au putut fi delimitate 
doar complexe care apar în grund începând de la adâncimea de 
-0,5 m. O excepţie o constituie marginea vestică a acestei 
terase, înspre pădure, unde complexele apar mai la suprafaţă. 
Datorită faptului că dimensiunile aşezărilor din diferite epoci ce 
se suprapun aici diferă de la epocă la epocă, nu sesizăm 
aceeaşi frecvenţă a materialelor arheologice pe întreaga 
suprafaţă a situ lui . Astfel au fost rare până acum situaţiile în care 
nivelurile să fie surprinse într-o succesiune dată. 

Tronsonul de autostradă aferent şantierului arheologic de la 
Poiana "La Pădure" nu a putut fi definitivat datorită faptului că 
statutul terenurilor nu a fost lămurit (aici la data efectuării 
cercetărilor noastre nefiind expropriate porţiuni importante din 
suprafaţa care trebuia cercetată). O altă cauză a constituit-o 
întârzierea finanţării, la care se adaugă condiţiile met�orologice 
improprii cercetării arheologice din luna noiembrie. In aceste 
condiţii în situl arheologic propriu-zis (tronsonul 1 )  au fost săpate 
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23 de suprafeţe ce acoperă o arie de 1 3 1 7  m2 iar în celelalte 
tronsoane, sterile din punct de vedere arheologic, au fost 
deschise un număr de 54 de secţiuni ce acoperă o suprafaţă de 
1 297,5 m2. 

in ceea ce priveşte repertoriul descoperirilor arheologice, 
menţionăm descoperirea a patru locuinţe: o locuinţă neolitică 
(grupul Suplacu de Barcău), una apa�inând culturii 
Bodrogkeresztur, două apa�inând epocii bronzului (cultura 
lgriţa), toate fiind de suprafaţă. De asemenea au fost descoperite 
două vetre în aer liber: una cu căţei de vatră (cultura lgriţa) şi 
una în context neo-eneolitic. La acestea se adaugă numeroase 
gropi menajere şi de provizii apa�inând tuturor epocilor 
semnalate în acest sit. Ca material special descoperit 
menţionăm, un ac de cupru şi un topor de luptă din andezit. Atât 
din nivelele de cultură cât şi din complexe a rezultat un bogat 
material ceramic şi litic. 

in condiţiile de mai sus cercetarea noastră s-a axat mai mult 
pe urmărirea limitelor cât mai exacte a aşezării şi a stabilirii 
succesiunii stratigrafice, problema locuirii efective rămânând ca 
un deziderat de viitor până la clarificarea situaţiei juridice a 
terenurilor2 pe care se află această aşezare. 
Planşa 320. 

Note: 
1 .  Situl arheologic de la Poiana "La Pădure", este inedit, el 
nefiind semnalat până în prezent în literatura de specialitate. De 
asemenea în intervalul cercetărilor desfăşurate aici, cu ocazia 
unor periegheze au fost descoperite un număr de alte patru situri 
în imediata apropiere a sitului de la Poiana "La Pădure" 
apa�inând epocii eneolitice (un târnăcop de aramă de la 
Tăuteu), şi epocii bronzului şi perioadei post-romane. 
2. Deşi a existat posibilitatea ca cercetările noastre să fie extinse 
după culegerea recoltei de toamnă, proprietarii parcelelor în 
discuţie nu ne-au permis accesul aici. 

1 78. Pruniş, corn. Ciurila, jud. Cluj 
Punct: La Cruce 
Cod sit: 57270.01 
Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Autostrada" 

Colectiv: Zoia Maxim - responsabil, Adriana lsac, Rodica 
Gaciu, Diana Bindea, Tudor Tomescu (MNIT) 

Punctul La Cruce (altitudinea de 547,5 m), reprezintă pantele 
sud-vestice ale Şesului Sclivaşului, fiind mărginit: la V de Pârâul 
Ciurilii; spre sud de drumul judeţean DJ1 07V; la E Şesul 
Sclivaşului; iar spre N de dealul terasa! Pe Coastă, cu altitudinea 
maximă de 663.5 m. 

Acest loc, cu expunere sudică, are vizibilitate perfectă până 
departe spre Cheile Turzii (spre SE) şi satul Filea (spre V), 
dominând Valea Hăjdatelor care la ora actuală este bara! de un 
sistem de lacuri bogate în peşte, chiar vis-a-vis de situl 
arheologic. Lacurile 2 şi 3 sunt alimentate şi de apele curate ale 
Văii Ciurilii care curge cu debit mare tot timpul anului şi care se 
află in imediata vecinătate a aşezării neolitice. 

Peste Valea Ciurilii se va construi un pod pentru autostradă, 
la km. 32+750 - 32+850. 

in urma cercetărilor de teren efectuate de Mihai Wittenberger 
in toamna anului 2003, iar apoi in primăvara lui 2004, pe traseul 
autostrăzii la punctul La Cruce - denumită de arheologi, aici fiind 
o intersecţie spre localitatea Şutu şi Pruniş (drum de pământ) ,  de 
o parte şi alta a drumului judeţean - au fost descoperite materiale 
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ceramice şi fragmente de chirpici datând din perioada târzie a 
neoliticului şi din epoca romana. 

Lucrările în această zonă au început în 1 5  septembrie prin 
deschiderea a patru secţiuni de control stratigrafic, in dreptul 
marcajelor de pe Autostradă. 
Secţiunea S1 (20 x 1 x 0,8 m), perpendiculară pe autostradă, de 
la borna sudică de 32+650 m. 
Secţiunea S2 (68 x 1 x 0 ,8 m) ,  perpendiculară pe autostradă, în 
dreptul bornelor de 32+700 m. 
Secţiunea S3 (68 x 1 x 0,5 m), perpendiculară pe autostradă, in 
dreptul bornelor de 32+750 m. 
Secţiunea S4 (68 x 1 m), perpendiculară pe autostradă, in 
dreptul bornelor de 32+600 m. 

După cunoaşterea stratigrafiei d in zonă (mai ales acolo unde 
s-a început construirea podului), datorită descoperirii unor urme 
de locuire din epoca neo-eneolitică şi romană (datată cu 
monedă în vremea împăratului Hadrian), s-a trecut la 
decopertarea mecanică a stratului vegetal, arabil (0, 1 5-0,2 m), 
dintre S. 3 si S .  2 pe suprafaţa autostrăzii (68 x 50 x 0,2 m), fiind 
notat cu S5, iar de la S2 spre S1 s-a decapat la adâncimea de -
0,1 -0, 1 5  m o suprafaţă (S6) de 25 x 8 m pentru a se putea 
cerceta cele patru complexe care intrau în profilul estic. 
Strafigrafia generală este: 
- O -O, 1 5  (0,2) m, strat arabil de culoare brună - închisă (spre 
partea vestică) şi negru-brun (spre E), cu material ceramic in 
poziţie secundară şi cu blocuri mari de calcar provenind de la o 
construcţie romană, distrusă de arăturile succesive; 
-0, 1 5  (0,2) -0,3 (0,4) m, strat în care apar: spre E resturi de 
locuinţe de suprafaţă neolitice, iar spre V un nivel de calcare din 
zona unei gospodării romane ( Vi/la rustica) ,  strat de culoare 
brună, care pe profilul vestic al secţiunii S3 se observă o 
rămăşiţă de strat cu tentă cenuşie având o grosime de 5-7 cm, 
din epoca romană; 
-0,3 (0,4) -0,5 (0,6) m strat brun-roşcat, foarte compact, lutos, 
steril, în care, din loc în loc, se adâncesc bordeie şi gropi se 
stâlpi; 
-0,5 (0,6, pe alocuri chiar de la -0,3) -0,8 m, strat galben roşcat 
foarte lutos, steril din punct de vedere arheologic. 

Conform stratigrafiei ne aflăm la marginea unei aşezări 
neolitice şi in zona unei villae rusticae romane. Aceste locuiri se 
întind spre E pe Şesul Sclivaşului şi Fântâna Badelui (pe traseul 
autostrăzii), precum şi spre S şi N faţă de Autostradă. Oamenii 
şi-au intemeiat aici aşezări deoarece: in apropiere a fost sursă 
de apă potabilă, in unele locuri se observă vegetaţie de baltă (pir 
şi stuD între Şesul Sclivaşului şi Pe Coastă; expunere sudică; 
vizibilitate bună; pădurea aproape; bălţi cu peşti; pământuri 
fertile (încă din neolitic se constată un accentuat proces de 
humificare care precede locuirea de aici, fiind parţial 
contemporan cu locuirea neolitică mijlocie de la punctul Tăieturi, 
spre Filea). 

Până în prezent s-au cercetat pa�ial o serie de complexe, 
constând din platforme de locuinţe, gropi de stâlpi, bordeie, 
paveje şi şanţuri. 
Complexele cele mai importante până în această fază a 
cercetărilor sunt: 
- Z01 , (S1 , C1 8-20, -0,3 m), platformă de locuinţă neolitică, 
formată din pietriş de râu, bucăţele de chirpici, fragmente 
ceramice împrăştiate pe orizontală, probabil un nivel de călcare. 
- Z02, (S1 , C 16- 17, -0,4 m), groapă cu bucăţi mari de chirpici 
aflate in poziţie verticală şi oblică, pare să fie o groapă mare de 
stâlp, sau un colţ de bordei, neolitic. 
• Z03, (S1 , C8·1 O, ·0,3 m), rest pe pavaj format din câteva pietre 
de calcar, neolitic. 
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- Z04, (51 ,  C 14, -0,7 m), groapă cu diametru de 0,35 m, care 
porneşte de la baza stratului de cultură neolitic, plin de calcar 
descompus in urma arderii (piatră de var), fiind foarte 
asemănător cu gropile de lut de la Zau de Câmpie, gropi care 
serveau p"entru păstrarea materiei prime pentru olărit (grupul de 
sinteză culturală lclod-Petreşti, foloseşte culoarea alba in 
decorarea ceramicii). 
- Z05, (82, C6·8, .0,3 m), platformă de locuinţă neolitică formată 
din fragmente de chirpici şi ceremică. 
- Z06, (S2, C 10- 16, -0,25 m), platformă de locuinţă in care sunt 
fragmente ceramice pe orizontală, lipitură de podină cu 
amprentele suportului pe care a fost pus un fragment de piatră 
calcaroasă cu urme de uzură, precum şi un canal de uşă, sau o 
bordură. 
- Z07, (S2, C2, -0,6 m), groapă de stâlp, formă dreptunghiulară, 
umplutură de culoare negru-brun. 
- Z08, (S2, C4-5, -0,7 m), groapă dreptunghiulară cu umplutură 
uniformă, de culoare negru-brun in care sunt, pe alocuri, 
pietricele de râu. Groapa a fost săpată in stratul brun roşcat şi 
galben. 
- Z09, (S2, C1 8-22, -0,6 m), bordei neolitic, anterior locuinţei de 
suprafaţă notată cu Z06. Umplerea bordeiului este uniformă, cu 
pământ negru-brun, cu multe fragmente ceramice cu aspect 
predominant al grupului lclod. 
• Z1 1 ,  (82, C50, -0,6 m), margine de bordei neolitic, care intră in 
profilul estic al secţiunii, destul de sărac in material ceramic. 
- Z12, (53, C4-5, -0,3 m), margine de bordei sau şanţ neolitic, 
umplutura este un pământ brun, in partea estică, care se intinde 
in suprafaţa S5 se constată două gropi cu diametru de 0,4 m 
umplut cu pământ negru. 
• Z19, (S5, C41 K, -0,3 m), resturile unei locuinţe neolitice, lângă 
care se observă urmele de gropi de stâlpi de la pereţi. materialu l 
arheologic, destul de puţin, constă din chirpici ş i ceramică, cea 
mai mare parte a locuinţei a fost distrusă de arăturile adânci. 
• Z20, (55, C45D, -0,4 m), groapă umplută cu pământ negru şi 
fragmente ceramice. Se aseamănă cu gropile de stâlpi de la 
locuinţele din aşezarea contemporană de la Ţaga 
• Z21 ,  (S5, C43D, -0,4m), identică cu groapa de la Z20, groapă 
umplută cu pământ negru şi fragmente ceramice. 
• Z22, (85, C39G, -0,3 m), groapă umplută cu pământ negru şi 
foarte multe fragmente ceramice şi bulgări mari de chirpici, este 
in apropierea unei locuinţe de suprafaţă. 
• Z23, (85, C37D, -0,3 m), resturile unei locuinţe care a fost in 
cea mai mare parte distrusă de lucrările agricole. in partea 
sudică a acestei locuinţe s-a descoperit un cuţit din silex cu 
retuşe pentru prinderea in mâner, iar pe cele două margini s-au 
aplicat, succesiv, retuşe fine, abrupte. Această piesă este in 
stare perfectă de conservare. 

in suprafeţele deschise au apărut şi alte complexe (gropi de 
diferite dimensiuni, bordeie şi locuinţe de suprafaţă), care sunt in 
curs de delimitare şi cercetare. Astfel din primul nivel de locuire 
sunt in curs de cercetare cinci bordeie, dintre care Z.34 
păstrează amprentele de la parii şi stâlpii ce căptuşeau 
incăperea de locuit. Din ultimul nivel de locuire au fost 
identificate 7 locuinţe de suprafaţă dintre care patru au două 
încăperi. Dimensiunile locuinţelor sunt: 6 x 5 m (Z46); 7 x 4 m 
(Z1 9, Z32, Z33, Z39, Z54) şi 8 x 5 m (Z6). 

Aşezarea neolitică aparţine grupului cultural de sinteză lclod
Petreşti, ce se află la graniţa dintre neoliticul târziu şi eneoliticul 
timpuriu. Aşezări contemporane cu locuirea de la punctul La 
Cruce, au fost cercetate la: Vlaha (tot pe Valea Hăşdatelor), 
Baciu - str. Nouă (Valea Nadăşului), Şardu, Fundătura, Mintiul 
Gherlii şi Ţaga. Acest orizont cultural se caracterizează p;in 
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implantarea peste grupul lclod a elementelor noii culturi cu 
ceramică pictată, care vine din zona sudică, cultura Petreşti. 
Locuirile acestui orizont cultural sunt pe terasele înalte ale unor 
ape curgătoare, sau a unor bălţi (Ţaga, Zau de Câmpie, Ciurila). 

Obiectivele cercetărilor viitoare sunt: finalizarea cercetării 
complexelor din suprafeţele deschise; extinderea secţiunii S.6 
pe tot traseul Autostrăzii, unde este şi centrul aşezării neolitice; 
prelucrarea matematico-statistică a intregului material ceramic, 
osteologie şi litic; analiza geologică a utilajului litic; reconstituirea 
grafică a locuinţelor şi a aşezării in vederea publicării. 

Materialul rezultat din cercetarea arheologică este in curs de 
prelucrare şi inventariere la MNIT 

Abstract: 
The archaeological point "La Cruce" (high 547.5m), consists 

in the south-western slope of the Şesul Sclivaşului bordered on 
the West by Pârâul Ciurilii, on the South by the district road DJ. 
1 07V, on the East by Şesul Sclivaşului and on the North by the 
hill, on terraces Pe Coastă, with the maxim hight of 663.5 m. 

This archaeological point, with South exposition, has a 
perfect visibility so far as Cheile Turzii (to the South-East) and 
the village Filea (to the West), overlooking the Hăşdate Valley. 

Over Ciurila Valley it will be build a bridge for the high way, 
at 32+750-32+850 km. 

Mihai Witlenberger discovered the setllement in the autumn 
of 2003. The name "La Cruce" was given to this archaeological 
point by archaeologists, because in this point !here is a cross to 
Şutu and Pruniş villages (country road), side by side of the 
county road. In this point there were discovered archaeological 
remains from Late Neolithic and Roman Age. In 2004 there were 
dug six archaeological sections. 
The general stratigraphy is: 
-O -0.15 (0.2) m, dark brown arable bed (on the Western side) 
and black - brown arable bed (on the Eastern side), being 
composed of potlery in secondary position and great calcareous 
stone from a Roman building, destroyed along the time. 
-0. 1 5  (0.2) - 0.3 (0.4) m; on the East there are surface dwellings 
remains from Neolithic and on West the remains of a Roman 
vi/la rustica; this level is brown and on the Western part of the 
section 5.3 we can see a remain of a grey level of 5-7 cm, from 
Roman Age. 
-0.3(0.4) 1 0.5 (0.6) m, brown - red level, very compact, clayey, 
sterile, in which there are few pit houses and cavities for pillars. 
-0.5 (0.6, in few cases even from 0.3) - 0.8 m, a yellow - red 
level, very clayey, sterile of the archaeological point of view. 

According to the stratigraphy, we are on the border of a 
Neolithic setllement and in the area of a vil/ae rusticae, near the 
Roman road wich connected the Roman camps Potaissa and 
Gilău. These settlements stretch to the East on Şesul Sclivaşului 
and Fântâna Badelui (on the h ighway line), and, on few places, 
to South and North. The settlements were built here because: 1 )  
they had a very good water; the setllements had South 
exposition; a very good visibility; big forests near by; lakes rich in 
fish; arable lands (the "humification" process from here is 
contemporary with the Middle Neolithic setllement from Filea). 

Last year were researched few complexes consisting in 
dwellings, postholes, pit houses, pavements and fosses. So, 
from the first level of setllement, 5 pit houses were researched, 
the Z34 one having the remains of the pillars. From the last 
settlement level we identified seven surface setllements, four of 
the type with two rooms, of 6 x 5 m (Z46), 7 x 4 m (Z1 9, Z32, 
Z33, Z39, Z54) and 8 x 5 m (Z6). 
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The Neolithic settlement belongs to the cultural level lclod -
Petreşti, to the border of the Late Neolithic and Early Aeneolithic. 
Contemporary settlements with the settlement from the 
archaeological point "La Cruce" were founded at: Vlaha, Baciu 
(street Noua), Şardu, Fundătura, Mintiul Gherlii and Ţaga. This 
new cultural horizon means on the new elements of the culture 
of the painted pottery from the Petreşti level. These settlements 
were built on the high terraces of the rivers or on the border of 
some lakes. 

1 79. Racoş, corn. Racoş, jud. Braşov 
Punct: Piatra Detunată (Durduia) 
Cod sit: 4 1 710.04 
Colectiv: Florea Costea - responsabil, Lucica Olga Scurtu, 
Mihaela Cioc (MJI Braşov), Angelica Bălos (MCDR Deva) 

Cercetările sistematice din acest sit s-au desfăşurat in 
paralel cu acelea de pe Tipia Ormenişului, in perioada 1 iulie -
25 august, cu sprijinul financiar al MCC şi al CJ Braşov. Ele au 
vizat două obiective principale: dezvelirea integrală a construcţiei 
intramurane in care in campania din 2003 fuseseră găsite 
vestigii in situ şi investigarea acelei zone a sitului in care 
bibliografia mai veche amintea existenţa unui turn roman. 

Continuarea investigării locuinţei dezvelită parţial in 
campania 2003 a necesita! o serie de lucrări premergătoare, 
dintre care cea mai dificilă a fost sacrificarea arborilor din zonă. 
Deoarece aceştia nu au putut fi tăiaţi in totalitate, săpătura nu s
a putut extinde pe toată suprafaţa construcţiei. 

Cu toate acestea, in campania recent încheiată s-au obţinut 
informaţii mulţumitoare asupra "mobilierului" şi a inventarului 
mobil din construcţie. Ele au devenit posibile in urma trasării unei 
secţiuni (S 1 1/2004) paralelă cu secţiunea din 2003 şi începută de 
la acelaşi metru (din amonte), intre ele lăsându-se un martor de 
0,5 m. Lungimea ei finală a fost de 5,30 m iar lăţimea de 2 m. 

Până la m. 1 ,  7 stânca a fost aplatizată cu dalta, cu scopul ca 
spaţiul rezultat să fie folosit pentru depunerea recipientelor 
ceramice mari (chiupuri), din care s-au găsit câteva fragmente 
de pere� şi două funduri (vase modelate cu mâna). Încăperea 
(locuinţa propriu-zisă) incepe la m. 1 ,  7 şi continuă până in 
apropierea zidului cetăţii, inregistrând o lungime de aproximativ 
6 m. Lăţimea ei nu este clară, deoarece nici in secţiunea din 
2003, nici în cea din 2004 nu a fost descoperit un perete propriu
zis, cu paiantă şi lipitură de lut. Se poate vorbi însă de o 
compartimentare a unui eventual complex de locuit, argumentele 
in acest sens fiind: o bârnă carbonizată descoperită in campania 
precedentă in Caseta 1 /2003 şi alta pe aceeaşi linie descoperită 
la m 4 al secţiunii din acest an; de-a lungul martorului, în S 
1 1/2004, se aflau mai multe vase dacice sparte pe loc, pe un şir 
perpendicular pe acela al vaselor descoperite anterior. 
Respectivul şir trimite la existenţa unui raft - poliţă sau a unui 
simplu suport din lemn pentru vesela care in mod obişnuit era 
folosită la prepararea alimentelor şi erau ţinute in apropierea 
vetrei. 

Însumarea lăţimii celor două secţiuni şi cea a martorului 
dintre ele este de 5,5 m, dimensiune depăşită de lăţimea 
construcţiei, deoarece in cuprinsul lor nu a apărut un perete 
despărţitor. 

Şi "mobilierul " din interior s-a conturat precis, vatra 
continuând până aproape de jumătatea grosimii martorului , ca şi 
"patul" din pietre mărunte de calcar, care este de fapt o 
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continuare a ei la o cotă mai joasă cu 0,2-Q,25 m şi are o formă 
de trapez neregulat. 

Construcţia - locuinţă a apa�nut cu certitudine unui militar 
cu un rang superior ostaşilor de rând, in ea fiind descoperit un 
trofeu luat de la o căpetenie romană: este vorba despre o 
apărătoare de ceafă dintr-un coif pe care este inscripţionat 
numele unităţii Claudia. Repertoriul ceramic (chiupuri, vase -
borcan, ceşti, fructiere, vase cu două to� de tip Kantharos etc.) 
depăşeşte numai in suprafaţa cercetată cifra de 50, vasele 
făcând din plin dovada amploarei măsurilor luate de luptătorii 
daci de pe Durduia în vederea sus�nerii unui asediu cât mai 
îndelungat. 

La inceputul cercetărilor arheologice sistematice de la 
Racoş au fost efectuate mai multe sondaje şi in zona 
mamelonului mic de pe Durduia, cu scopul de a se verifica 
afirmaţiile lui Orban Balazs referitoare la existenţa in acest punct 
a unui turn roman (acelaşi autor vorbea despre un turn similar 
peste Olt de cetate, in locul numit de săteni "Câmpul 
Amanetat") .  Deoarece o asemenea construcţie nu a fost 
identificată atunci (deşi câteva fragmente ceramice romane au 
fost descoperite in cetate) ,  în campania 2004 au fost reluate 
cercetările in acest loc, fiind trasate o secţiune (S 1/2004) şi o 
casetă (C1/2004). 
S 1/2004. Este orientată 240° şi a avut iniţial lungimea de 1 O m şi 
lăţimea de 2 m. Capătul ei estic se află la 6,5 m de peretele 
stâncii care coboară vertical in râul Olt. 

Având inainte de intervenţia omului forma unui colţ de 
stâncă, mamelonul a fost aplatizat in epoca dacică. Piatra a fost 
in aşa fel dislocată încât către Olt a rămas o bordură nu prea 
înaltă dar asigurătoare pentru cei de pe platoul rezultat. 
Deoarece suprafaţa rezultată nu era suficientă pentru 
construcţiile care urmau a fi ridicate, blocurile de calcar 
prevalate au fost aşezate in straturi succesive şi in trepte pe 
panta dinspre şaua care desparte mamelonul de cetatea 
propriu-zisă. În urma lucrărilor s-a obţinut o suprafaţă care are in 
plan forma literei D, cu hasta de-a lungul Oltului. Lungimea 
hastei este de 30 m iar lăţimea maximă a suprafeţei (la 
jumătatea arcului de cerc) este de 16,5-1 7 m. 

După defrişarea zonei s-a observat clar că dacii (şi nu 
romanii) au construit aici un edificiu cu laturile lungi de peste 1 O 
m şi o lăţime apropiată de această dimensiune. În partea cea 
mai înaltă, parţial pe stâncă, parţial pe un pat de pietre mici de 
calcar, a fost construită o încăpere mai mică, ale cărei laturi nu 
depăşesc lungimea de 6 m. Este foarte probabil ca aceasta din 
urmă să reprezinta turnul propriu-zis, incinta mai mare putând fi 
destinată unor anexe sau locuinţe ale celor care asigurau garda 
permanentă. Locul este foarte bine ales din punct de vedere 
strategic, de aici putându-se supraveghea o bună parte a văii 
Oltului şi ţine legătura "la vedere" cu toate cele 4 fortificaţii 
contemporane din defileu. 

Este posibil ca pe mamelon să fi fost construite două turnuri 
(din păcate zona a fost parţial răscolită, poate tocmai prin 
sondajele făcute de Orban Balazs pe la jumătatea secolului al 
XIX-lea). 

În concluzie, în campania 2004 în perimetrul sitului de pe 
Durduia au fost identificate şi alte construcţii cu rost militar în 
afara cetăţii propriu-zise. Ele sunt doar reperate, detaliile 
constructive, dimensiunile şi orientarea lor exactă urmând a se 
obţine in urma continuării cercetărilor. Acestea pot fi extinse pe 
toată suprafaţa platoului, aici existând doar o vegetaţie minoră, 
fără arbori. 
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180. Radovanu, corn. Radovanu, jud. Călăraşi 
Punct: Gorgana a doua 
Cod sit: 104760.01  
Colectiv: Done Şerbănescu • responsabil (MCG Olteniţa), 
Cristian Schuster, Alexandru Morintz, Cătălina Semuc 
(IAB), Ionuţ Semuc ( Institutul de Etnografie şi Folclor 
"Constantin Brăiloiu") 

Au fost reluate cercetările arheologice in situ! din punctul 
Gorgana a doua, care a fost locuit la sfârşitul epocii bronzului de 
purtătorii civilizaţiei Radovanu şi in a doua epocă a fierului, in 
secolele 1 1-1 a Chr, când aici a funcţionat una din importantele 
fortificaţiile getice de pe cursul inferior al răului Argeş. Cercetările 
s-au defăşurat in sectorul al 1 1-lea şi s-au efectuat prin două 
secţiuni lungi de câte 32 m şi late de 2 m, secţiunile XXI-XX şi 
secţiunea XXI I I  lungă de 33 m şi lată de 4 m. Din cauza timpului 
nefavorabil cercetarea celor trei sectiuni nu a fost finalizată. 

În secţiunile XXI şi XXI I ,  trasate paralel intre ele şi ambele, 
perpendicular pe marginea de E a promontoriului, au fost 
descoperite şi cercetate parţial cinci construcţii getice, foarte 
probabil locuinţe de suprafaţă, L20-24, iar in secţiunea XXI I I  a 
mai fost descoperită o locuinţă din aceaşi epocă. Toate 
locuinţele cercetate aparţin nivelului al doilea de locuire getic. 
Ele erau construite in sistemul tradiţional, din paiantă, a cărei 
structură se compune din pari bătuţi in pământ, iar spaţiul dintre 
ei era umplut cu trestie sau nuiele aşezate vertical, peste care se 
aplica, pe ambele feţe ale construcţiei, o lipitură de lut 
amestecată cu paie de cereale mărunţite, a cărei grosime era de 
8-10 cm. Pereţii locuinţei, care aveau o grosime, ce depăşea 20 
cm, erau apoi neteziţi cu un strat de lut fin de 3-5 cm şi apoi 
spoiţi. Pe fragmentele de chirpic recuperate in timpul cercetării 
se conservă amprentele parilor, stufului şi nuielelor, care formau 
"armătura" internă a pereţilor. Spaţiul , pe care au fost construite 
locuinţele a fost in prealabil pregătit prin adăugarea unui strat de 
nivelare din lut galben, cu grosimi variabile. Podeaua locuintelor 
era formată din lut nivelat şi bătut. În interiorul locuintelor au 

'
fost 

descoperite vetre circulare cu diametru! cuprins intre 0,9-1 m, 
făţuite pe lut bătut sau pietre de râu, precum şi unele aglomerări 
de pietre, al căror rost, deocamdată, nu poate fi apreciat cu 
exactitate. Toate locuintele cercetate au fost abandonate in urma 
incendierii lor. În locuin \e s-au descoperit vase sparte pe loc, un 
chiup cu diametru! de 1 ,2 m ingropat parţial, râşniţe plate, 
fusaiole, greutăţi, unelte şi obiecte din metal, piatră sau bronz, 
precum şi 5 monede din bronz şi argint ş.a. 

Materialul ceramic din epoca getică este foarte bogat şi 
variat, fi ind reprezentate aproape toate formelor de vase din 
repertoriul ceramicii modelate cu mâna sau la roată, arse oxidant 
sau inoxidant din perioada clasică. Cele mai des întâlnite forme 
sunt borcanele, căţuile, fructierele modelate cu mâna care unori 
au piciorul ajurat, fructierele modelate la roată, străchinile, 
balurile, strecurătorile, capacele, cupele getice cu decor in relief, 
fragmente de amfore de producţie locală ş.a. Produsele 
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elenistice de import constau indeosebi din fragmente de amfore 
de tip Cos, Pseudocos, Heraclea Pontica sau alte centre 
neidentificata incă, fragmente de baluri cu decor in relief sau alte 
vase de dimensiuni mici. 

Din stratul din epoca bronzului, care in secţiunile trasate se 
află la adâncimea de .0,85/-1 m, au fost recoltate numeroase 
fragmente ceramice, lame şi răzuitoare din silex, fusaiole, 
precum şi trei valve de tipar lucrate dintr-o rocă cu mult siliciu. 

Prin secţiunile trasate s-a constatat că pe actuala latură de E 
a aşezării geto-dacice fortificate, nu există urmele şanţului cu 
profil in forma literei U, intreceptat pe laturile de S şi V. Acesta, 
dacă a existat in antichitate pe această latură, a fost distrus in 
urma alunecărilor de teren, frecvente in zonă şi vizibile pe 
laturile sitului. 
Planşa 33. 

Bibliografie: 
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Zusammenfassung: 
Die Forschung vollzog sich zwischen dem 1 3. September 

und 9. Oktober 2004. Nach einer Unterbrechung von zwei 
Jahrzehnten wurde die Erforschung des wichtigen 
Grabungsortes Radovanu-"Gorgana a doua" neu aufgenommen. 
Dieser befindet sich auf der Terrasse des ehemaligen rechten 
Argeşflur..bettes. Die Siedlung wurde van den 
spătbronzezeitlichen Menschen der Radovanu-Kultur und spăter 
in dem 2. Abschnitt der Eisenzeit ( 1 1 . · 1 . v. Chr.) ,  bewohnt. Hier 
befand sich in dieser zweitgenannten Zeit eine der wichtigsten 
getischen Befestigungen am Unteren Argeş. Unsere 
Forschungen konzentrierten sich auf den 1 1 .  Sektor und fGhrten 
zur Entdeckung von 5 getischen Oberflăchenhăusern. In diesen 
und in der Kulturschicht wurde eine betrăchtliche 
Keramikmenge, meistens fragmentarisch, die von 
verschiedenen GefâBformen stammen, zwei groBe 
VorratsgefăBe, die teilweise noch eingescharrt waren, 
Werkzeuge, Metal·, Stein-, Knochen- und Tonobjekte und weiter 
5 silberne und bronzerne Munzen, die am Ende des 2. und in 
der ersten Hălfte des 1 .  Jhs. lm Umlauf waren, gefunden. 

Aus der bronzezeitlichen Schicht (zwischen 0,85-1 m Tiefe) 
stammen zahlreiche Scherben, Stein-, Knochen- und Tonobjekte 
und drei SteinguBmodelle. lm Jahr 2005 werden die 
Forschungen in den drei Schnitten weitergefuhrt. 

181 .  Rapoltu Mare, corn. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara 
Punct: Măgura Uroiului 
Cod sit: 90762.01 
Colectiv: Adriana Pescaru - responsabil, Angelica Bălos, 
Adriana Ardeu, Roxana Stăncescu, Ştefan Andrei, Raluca 
Nicol icea (MCDR Deva), Viorel Papp, Petronela Straja, 
Alexandru Bărbat (Univ. Alba Iu l ia) 

Situ! arheologic de la Măgura Uroiului este situat la 
confluenţa răului Strei cu Mureşul, zonă cu foarte bună 
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vizibilitate asupra celor două cursuri de apă. La baza dealului 
Măgura Uroiului a fost descoperită, in anul 2001 , o aşezare 
fortificată, pe două terase. Din cercetările anterioare au fost 
identificate complexe aparţinând culturii Coţofeni, culturii 

· Wietenberg şi inceputului primei epoci a fierului. Pe înălţimea 
Măgurii Uroiului este vizibilă o fortificaţie cu val dublu, de tip 
promontoriu bara!, ce nu a fost încă cercetată. Datorită locului 
foarte bun (cale de comunicaţie, pământ fertil in jur - lunea 
Mureşului, păduri, carieră de andezit-augit), aşezarea a fost 
populată in mai multe epoci şi probabil, pe termen lung. Până in 
acest moment cercetările desfăşurate nu au putut determina 
fazele ocupaţionale şi relaţiile dintre acestea .. 

Campania arheologică din acest an s-a desfăşurat in 
perioada 9 august - 1 1  septembrie, având ca obiectiv cercetarea 
locuinţei descoperite in campania 2003, aflată sub val şi a 
posibilului şanţ din faţa valului. 

Campania a debutat cu trasarea a două secţiuni, S2/2004 
(4,5 x 3 m) şi S3/2004 (6 x 2 m). Prima secţiune a fost trasată 
paralel cu 51/2001 ,  cu martor de 1 m şi începând de la m. 9 al 
sec�unii vechi. La partea superioară a fost descoperită structura 
de piatră a fortificaţiei sub care se afla o lentilă de lut cu o 
structură dură. Materialul descoperit aparţine inceputului primei 
epoci a fierului şi constă in fragmente ceramice, oase, obiecte de 
bronz şi de os. Din locuinţa aparţinând primei epoci a fierului au 
fost recuperate materiale specifice, iar pe profil şi in plan au fost 
identificaţi stâlpi de lemn ce au făcut parte din structura locuinţei. 
De asemenea au fost înregistrate şi două gropi cu material de 
aceeaşi factură. 

S3/2004 a fost trasată in prelungirea secţiunii 51 /2001 , cu un 
martor de 2 m, in exteriorul fortifica�ei, pentru a surprinde un 
eventual şanţ. În partea estică a sec�unii a fost descoperit un 
perete de chirpic şi lângă, fragmente de la câteva vase ce au 
fost spart� pe loc, indicând o locuinţă pe care am notat-o 
L 1 /2004. In colţul sud-vestic a apărut o aglomerare de pietre 
căzute din fortificaţie, la nivelul superior al stratului de cultură. 
Materialul arheologic este compus din fragmente ceramice, 
resturi osteologice, scoici, majoritatea foarte arse, ceea ce indică 
o distrugere violentă a locuinţei L 1 .  Complexul, cu vase sparte 
pe loc, aparţine epocii dacice. Au fost descoperite vase lucrate 
cu mâna, din pastă grosieră şi vase lucrate la roată, din pastă 
fină. În exteriorul locuinţei a fost descoperită o vatră cu grosimea 
crustei de 0,14 m şi cu un strat de cărbune şi cenuşă gros de 0,2 
m. 

Complexele descoperite au fost înregistrate prin desen plan, 
profil şi fotografiere digitală. Materialele descoperite au fost 
depozitate la MCDR Deva. 

Urmează să se continue analiza statistică pe materialul din 
prima epocă a fierului, începută in anul 2003, iar vasele din 
locuinţa dacică, după restaurare, vor fi analizate din punct de 
vedere tipologie. 

În campania 2004 ne-am propus şi s-au efectuat, în scopul 
sporirii cantităţii de informaţie, prospecţii magnetometrice cu 
monitorizare a variaţiilor ambientale in valorile de câmp magnetic 
pe Terasa 1, pe o suprafaţă de 1 ,5 ha, ceea ce reprezintă o mare 
parte din aceasta (Mag 1 ) . Prospecţiile au fost făcute de către 
specialiştii Laboratorului Mobil de Prospecţii Arheofizice al Univ. 
Alba Iulia - lAS. Au fost identificate anomalii şi asocieri de 
anomalii ce indică prezenţa unor complexe de interes arheologic 
in unităţile cercetate (Mag2). Urmează ca in campaniile viitoare 
să verificăm datele obţinute. 

Tot in campaniile viitoare trebuie să cercetăm toată locuinţa 
dacică ce a oferit un material bogat şi interesant (vase lucrate cu 
măna şi la roată) şi fortificaţia de pe dealul Măgura Uroiului. 
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Planşa 33. 
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Abstract: 
The campaign from the summer of 2004 continued the 

research started in 2001 and 2003, with the goal of uncovering 
the house dating from the beginning of lron Age, which was 
already discovered. 
In order to verify the area in front of the earthwork wall, a section 
was made (53/2004), showing the presence of a house from the 
Dacian Age as well as a fireplace outside it. The recovered 
material consists mostly in coarse, hand made ceramics, but 
also in fine, wheel processed one. 

In this campaign, the specialists from the Systemic 
Archaeology Institute from Alba Iulia made magnetometrical 
prospecting on the first terrace. By this investigation, some 
magnetic anomalies were detected, possibly suggesting 
archaeological complexes. Further campaigns will verify this. 

182. Răcarii de Jos, corn. Brădeşti, jud. Dolj 
Cod sit: 71 108.01 
Colectiv: Eugen S. Teodor (MNIR), Dorel Bondoc (M 
Olteniei), Dan Bălteanu (Craiova), studenţi Univ. Craiova, 
Univ. Alba Iulia 

În campania 2003 - prima după abandonul sitului in 1 992 -
s-a trasat S. 1 ,  reluând cercetarea nefinalizată de colectivul 
militar, pe acelaşi traseu, pe segmentul perpendicular pe 
jumătatea sudică a curtinei răsăritene. În esenţă, se stabilise 
existenţa a cel puţin două şanţuri de apărare pe latura de front a 
fortificaţiei ,  pentru etapa de piatră; a fost pusă in evidenţă o 
etapă anterioară, cu palisadă şi turn cu bază de piatră, cu şanţ 
dublu spre exterior, urmând aparent traseul fortificaţiei târzii . 
Dacă cercetarea sistemului de apărare fusese finalizată, lucrările 
au trebuit continuate la V de agger, pentru a stabili etapele de 
constructie din interior. 

În c�nsecinţă, au fost redeschise primele 1 1  carouri (22 m 
lungime), pe o lăţime de 5,2 m (faţă de 4,4 anterior). În ordinea 
lor istorică, s-au constatat următoarele faze de existenţă a 
sitului: 

Faza întâi este reprezentată de un şanţ de apărare găsit in 
interior, în carourile 3-7, lat de 7,85 m, adânc de -2,34 m. El 
reprezintă un stadiu încă neatestat până acum, probabil un 
castru de campanie, mai mic decât cel din epoca provinciei. În 
carourile 1 -3 nu au putut fi identificate nici un fel de urme ale 
unei berme sau ale valului, care au fost complet distruse de 
lucrările de nivelare efectuate cu ocazia amenajării castrului 
mare de pământ. Momentul construcţiei castrului mic nu este 
edificat de nici o descoperire semnificativă; momentul nivelârii 
şanţului şi al amenajărilor ulterioare este însă data! cu două 
monede, după anul 1 56. 

A doua fază este reprezentată de castrul mare de pământ, 

ale căror elemente de fortificare le reprezintă şanţul dublu (însă 
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mic: cea. 4,5 m lăţime, 1 ,4 m. adâncime; pentru aceste elemente 
descripUve vezi ilustraţia pentru anul 2003), urme ale unei 
palisade, un turn cu bază de piatră (pe mijlocul laturi i !) , un val 
modest, însă nu şi o bermă. În general, elementele de fortificare 
ale acestei faze reflectă amăgitoarea convingere că obiectivul 
militar, aflat departe de frontieră, nu era expus unor riscuri reale. 
Spre interior, este amenajată Via sagularis, îngustă de numai 
cea. 2 m, cu infrastructură de lut şi nisip şi cu şanţ de scurgere 
spre agger, din pietre cu diametre maxime de 1 0-1 2 cm. Mai 
spre interior există o clădire care acoperă aparent toată lăţimea 
secţiunii, sprijinită pe 4 stâlpi de lemn cu diametru! de 30 cm, 
dispuşi câte doi la distanţe de 3,8 (E-V), respectiv 3,4 m; dată 
fiind sarac1a materialului arheologic, presupunem o 
funcţionalitate de genul grajdurilor. La V de grajduri există o alee 
construită din pietriş, refăcută de-a lungul timpului de cel puţin 5 
ori, grosimea totală rezultată fiind de cea. 30 cm, pe o lăţime 
maximă de 4,25 m. Aleea a funcţionat inclusiv in faza următoare. 
Ca elemente de datare a fazei avem o fibulă de bronz întreagă şi 
câteva fragmente de terra sigillata care nu depăşesc secolul l i .  

A treia fază este reprezentată de castrul mare de piatră. 
Transformarea castrului nu pare rezultatul unei forţe majore (o 
distrugere semnificativă), ci, probabil, este o decizie determinată 
de creşterea elementelor de risc. în concluzie, şanţul principal 
are acum o deschidere de 1 0,3 m şi o adâncime de 2,45 (vezi 
ilustraţia din 2003), fiind dublat spre exterior de cel puţin încă un 
şanţ. Şanţul este separat de zid de o bermă lată de 3 , 1 5 m, cu 
incintă din două paramente şi emplecton, cu o înălţime estimată 
de 4,6 m (inclusiv creneluri). Corespunzător creşterii defensei, se 
înalţă şi valul. Acesta pare momentul când garnizoana pare să 
fie cea mai numeroasă, fiindcă restructurările interioare 
mărturisesc criza de spaţiu. Via sagularis este mutată cu cea. 2 
m. spre E, până in marginea valului. Se construiesc barăci cu 
două rânduri de camere, spre interior, cu lăţimi de 3,5, respectiv 
2,8 m, pereţii fiind ridicaţi pe un nucleu de chirpic, probabil 
placaţi cu cărămidă, cu acoperire de ţiglă. Această cladire este 
complet distrusă de un incendiu, trecând printr-o nivelare şi 
reconstrucţie, aproximativ pe acelaşi plan; cândva, la acest 
moment, sunt construite două camere suplimentare, spre V (de 
2,25, respectiv 2 ,1 O m; toate dimensiunile intre paramente, de la 
E la V), ocupând inclusiv o jumătate din aleea dintre barăci, 
pentru jumătatea sudică a secţiunii. Adausul are însă viaţă 
scurtă, fiindcă, la piJţin timp, aleea este refăcută pe lăţimea 
iniţială. În extremitatea vestică a secţiunii incepe un alt rând de 
barăci, însă relaţia stratigrafică in acea direcţie este compromisă 
de S.2/1 992 (trasat N-S). in ciuda faptului că există mult inventar 
arheologic rezultat din acest nivel, nu există elemente certe de 
datare, mai ales pentru palierul inferior. 

A patra fază înseamnă, pentru jumătatea sudică a castrului, 
pierderea funcţiei militare. Am deschis o a doua secţiune 
(S.2/2004), in poziţie simetrică cu S. 1 ,  spre N, la aceeaşi curtină 
de E. Lucrările acolo sunt in stadiu incipient, dar corelarea 
datelor obţinute acolo, cu cele din S. 1 ,  a fost de real ajutor 
pentru înţelegerea situaţiei. Partea sudică a curtinei răsăritene 
este complet demantelată, deoarece piatra de calitate superioară 
a curtinei, nefiind locală, era de neînlocuit pentru eventuale 
lucrări de refortificare in altă parte. Mai vechea aserţiune a unei 
refaceri a jumătăţii nordice a castrului se adevereşte, prin 
apariţia in S.2/2004 a unui turn, probabil adosat curtinei, aflat 
deci la jumătatea laturii nordice a curtinei răsăritene. 
Reconfigurarea fortificaţiei, prin restrângerea frontului , nu se 
produce însă in sec. IV, cum s-a pretins, ci imediat după invazia 
carpică. in jumătea sudică, abandonată militar, nu se mai 
realizează nici o nivelare, ci se iau in ocupaţie făşiile libere de 
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ruine, respectiv drumurile dintre barăci sau Via sagularis. Pe 
aceasta din urmă se ridică două locuinte, in tehnici diferite. În 
mijlocul aleii se sapă o fântână, cu bordură de cărămidă (însă 
nezidită la interior!). în proximitate este posibil să fi funcţionat şi 
un cuptor de olar. De pe acest nivel (sau de la nivelul de contact 
cu faza anterioară) s-au recuperat, din diverse puncte de pe 
ambele secţiuni, nu mai puţin de nouă (9) monede, de la 
Elagabal la Herennia Etruscilla. Din motive pe care nu le vom 
dezvolta aici, presupunem că faza a patra se construieşte 
imediat după invazia carpică (adică 249), însă funcţionează 
numai câţiva ani. Numărul mare de monede pierdute ne fac să 
presupunem că părăsirea sitului s-a produs in condiţiile unor 
mari dezordini. 

A cincea fază este teoretică. in ciuda faptului că vechile 
rapoarte pretind o prezenţă numismatică foarte consistentă 
pentru sec. IV, cercetările noastre din două campanii nu au 
produs nici un argument valabil pentru o datare certă in sec. IV. 

A şasea fază de ocupare a sitului este reprezentată de 
bordeiele de sec. VI. Ele sunt raportate de toate cercetările 
anterioare, rămăşiţe ale unui asemenea complex fiind găsite şi 
în carourile 1 1 - 1 2  ale S. 1 ,  perforând valul. Cercetările 
perieghetice au produs astfel de materiale şi in afara castrului. 
Planşa 34. 

1 83. Răducăneni, corn. Răducăneni, jud. laşi 
Punct: Bâzga - Cetăţuie 
Cod sit: 98694.03 
Colectiv: Vicu Merlan - responsabil; Paul Salomeia (MM 
Huşi) 

Bâzga este un sat component al localităţii Răducăneni din 
judeţul laşi. Localitatea se afla la limita bordurii estice a 
Podişului Central Moldovenesc cu Câmpia Jijiei, in 
microdepresiunea Bohotinului. Situl este amplasat pe un 
fragment de terasa mijlocie pe partea dreaptă a pârâului 
Bohotin . Acesta suprapune un platou incadrat de două pârâuri: 
Beşleaga şi Băzguţa. În latura nordică imediat sub mal cele 
două pârâuri îşi unesc albiile, albie comună care se uneşte la un 
km cu cea a pârâului Bohotin. Situl are mai multe niveluri 
arheologice însă cel mai reprezentativ este cel aparţinând 
culturii Cucuteni A3. Celelalte niveluri aparţin culturii Hallstatt, La 
Tene, Sântana de Mureş şi Răducăneni; 

Situl a fost descoperit prin periegheze de inv. N icolae Buţa 
şi cercetătorul Vasile Chirica fiind menţionat şi în Repertoriul 
Arheologic al judeţului laşi, voi. 1 1 ,  1 985. Siturile cucuteniene au 
o densitate relativ mare în microdepresiunea Bohotinului fiind 
întâlnite din 2 in 2 km. Cele mai apropiate de situl de la Bâzga 
sunt cele din punctul Poiana Albinei şi Bacalui-Râtul Porcului; 

Starea de conservare a sitului este precară avându-se în 
vedere că sectorul nord-vestic a fost afectat integral de 
alunecările de teren ( 1/3 din suprafaţa sitului) alunecări care 
distrug in continuare situl in acestă porţiune; 

Obiectivul cercetării noastre este de a salva vestigiile 
arheologice, de a le restaura, conserva şi prelucra ştiinţific. 

În urma săpăturilor de salvare din august-septembrie 2004 
(finantata de Fundatia "Cucuteni pentru Mileniul II I") a fost 
decopertată o suprafaţă de 30 m2 (L = 1 5m, 1 = 2m); în caroul 1 
şi 2 al secţiunii S1 la cea. 0,40 m a fost surprinsă o . locuinţă 
geto-dacică pe latura nord-vestică a acesteia (2,5 m2). In caroul 
7 a apărut un complex de pietre şi un altul in caroul 1 1 .  La 
capătul sud-vestic al secţiunii S1 intre caroul 1 4  şi 1 5  de la 
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adâncimea de -0,4 m s-a conturat o groapă G1 care se continuă 
şi în afara secţiunii. Se adânceşte concentric până la -1 ,2 m. În 
umplutura gropii G1 s-au descoperit bucăţi mari de chirpic 
negricios cu urme de pari şi n uiele, câteva pietre mari şi mult 
material ceramic fragmentat. Materialele sunt de provenienţă 
halstattiană. in carou! 1 O s-au descoperit două ulcele întregi bile 
şi două fusaiole din lut ars. in nivelul de sec. IV-I I I  a. Chr. s-au 
descoperit şi unelte şi arme din fier ( vârfuri de cuţite, cuie mari, 
fragmente de brăţară, un vârf de săgeată etc). Vârful de săgeată 
este puternic oxida!. Are forma unui penduncul cu trei nervuri, 
fiind folosit la stăpungerea întăriturilor de apărare a corpului. 
Între nivelul geto-dacic şi cel cucutenian au fost descoperite 
materiale aparţinând Halstattului iar deasupra celui getic, 
fragmente ceramice sporadice ale culturilor Sântana de Mureş şi 
Răducăneni. in nivelul cucutenian cea mai mare densitate de 
material ceramic s-a descoperit în carou! 9 şi 1 O din care pot fi 
întregile câteva vase. Pereţii acestora sunt puternic corodaţi de 
aciditatea solului nemaipăstrând pictura iniţială. O mică 
aglomeraţie de fragmente ceramice s-a descoperit şi în caroul 1 3  
dar nici acestea n u  mai păstrau urme de pictură. S-au găsit două 
obiecte din cupru: în carou! 4 un obiect puternic oxida!, de formă 
aproximativ pătrată cu o grosime de 2-3 mm (lungime = 1 0  cm; 
lăţime=9 cm). La partea superioară obiectul păstrează urmele a 
două nituri. Este posibil să fi fost un suport de oglindă sau să fi 
avut alta destinaţie. in carou! 5 în malul vestic al secţiunii S1 s-a 
descoperit o fusaiolă bitronconică din aramă, oxidată parţial. 

Pentru oprirea distrugerii vestigiilor arheologice din acest sit 
am efectuat săpături chiar în partea afectată de alunecările de 
teren, iar pentru a împiedica accesul căutătorilor de obiecte 
arheologice, platoul unde este situate situ! a fost achiziţionat de 
la proprietarul locului de către Fundaţia Cucuteni pentru Mileniul 
I I I  care va susţine financiar în continuare obiectivul propus. Locul 
a fost împrejmuit şi pus sub pază. 

Abstract: 
The archaeological site from Bazga-Cetăţuie is placed in 

Răducăneni, laşi county. There are many levels but two of them 
are the most important levels: the superior level, Geto-Dacian; 
the inferior level, Cucuteni culture. On the superior level we 
discovered weapons and tools, a house, two stane complexes 
and a residual whole. On the inferior level we discovered a 
ceramic complex at -8 m underground and two objects made of 
iron. 

1 84. Reşiţa, jud. Caraş Severin 
Punct: Moroasa 
Cod sit: 50807.01 
Colectiv: Dumitru Ţeicu (MBM Reşiţa) 

Biserica de la Reşiţa, dealul Moroasa este cunoscută în 
literatura istorică încă de la finele veacului al XIX-lea, când a fost 
semnalată în monografia Reşiţei scrisă de profesorul Şandor 
Mihalyk. Ruinele bisericii sală au fost dezgropate în anii 1 970-
1 971 şi ulterior au fost conservate într-un mod absolut impropriu. 
Zidul estic al altarului şi o parte a zidului nordic al navei şi 
altarului au fost refăcute cu piatră ecarisată de la pavelele 
şanţului şi cu bolţari din spumă şi ciment. 

Investigaţia arheologică a vizat zona de S şi E de la o 
distanţă de cea. 60 m de zidurile bisericii de la Reşiţa Moroasa. 
S-a urmărit verificarea limitelor externe ale necropolei amenajate 
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în jurul bisericii. Cercetările n-au identificat monumente în acest 
spaţiu ceea ce dovedeşte faptul că necropola s-a extins pe o 
suprafaţă de cea. 1 0- 15  m în jurul bisericuţei. Stratigrafic s-au 
constatat urme de la nivelul de distrugere al monumentului fără 
material arheologic. 

S-au înlăturat zonele defectuos conservate din zidurile 
altarului, de pe latura de V a navei şi de pe latura sudică, acolo 
unde s-a intervenit în mod nefiresc cu bolţari de ciment şi piatră 
faţetată de granit. S-a adus nisip, piatră de calcar din zonă 
pentru refacerea zidurilor în aceste porţiuni. Spaţiul bisericii 
absolut neîngrijit acoperit de bălării a fost curăţat şi s-a pus un 
strat subţire de nisip. in preajma monumentului urmează să fie 
pus, cu ajutorul Primăriei Reşiţa, un panou indicator cu privire la 
ruina acestui monument de arhitectură ecleziastică din veacul al 
XV-lea. Pentru zona investigată de la E şi S de biserică am 
propus acordarea certificatului de descărcare de sarcină 
arheologică conform legislaţiei în vigoare. 

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

Staţiunea pe care o cercetăm de nouă ani este situată în 
punctul ,.La cazărmi" pe malul drept al răului Blahniţa, pe 
teritoriul comunei Rogova din judeţul Mehedinţi. Primele 
cercetări au fost făcute în 1 995 şi au continuat până în 2004, cu 
excepţia anului 1 999. Este singura aşezare aparţinând fazei 1 a 
culturii Verbicioara cercetată pe o asemenea suprafaţă, care 
trebuie cercetată în continuare pentru a ne furniza cât mai multe 
date despre această fază de dezvoltare a acestei culturi. Până 
în prezent ne-a oferit date inedite privind repertoriul ceramic la 
începutul Bronzului mijlociu, modul de realizare a locuinţelor, 
circulaţia pieselor din bronz etc. 

Situ! adăposteşte aşezări aparţinând perioadei de tranziţie la 
epoca bronzului - cultura Coţofeni; epocii bronzului - aspectul 
Gornea-Orleşti şi cultura Verbicioara; Hallstattului - cultura 
Basarabi; Latene-ului - locuire dacică şi feudalismului timpuriu -
cultura Dridu. 

În anul 2004 au fost trasate trei secţiuni: S XXXI I I  de 21 x 2 
m; SXXXIV de 38 x 1 m; şi S XXXV de 40 x 1 m. Au fost găsite 
opt locuinţe: trei aparţin culturii Verbicioara, una aparţine 
aspectului Gornea-Orleşti, două aparţin feudalismului timpuriu şi 
două aparţin culturii Coţofeni. Locuinţele Verbicioara, Gornea
Orleşti şi feudale erau de suprafaţă, pe când cele două locuinţe 
Coţofeni erau de tip bordei. 

in S XXXV am surprins pentru prima dată un nivel de locuire 
aparţinând unei faze târzii a culturii Verbicioara, care se remarcă 
prin existenţa unei gropi de provizii, care avea pereţii lutuiţi. 
Acest nivel, destul de subţire, fusese anunţat de materiale 
izolate descoperite în campaniile anterioare în special în partea 
de sud a sitului. in S XXXIV am găsit un nivel Gornea-Orleşti 
destul de subţire, dar în care era şi locuinţa amintită. Din păcate 
acest nivel avea puţin material ceramic şi deci puţine forme de 
vase au putut fi individualizate. 

Cercetările din acest an au relevat faptul că porţiunea în 
care se desfăşoară în prezent săpăturile a fost ceva mai înaltă 
decât restul terenului datorită faptului că stratul de cultură apare 
la o adâncime mai mică, de cea. 0,3 m. Amintim faptul că 
suprafaţa pe care o cercetăm este aproape plană, datorită 
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lucrărilor de desecare şi nivelare a terenului, care a fost 
transformat in păşune. 

întregul material arheologic se află depozitat la MRPF, fiind 
restaurat şi desenat in cea mai mare parte. 

În campania următoare ne propunem să atingem limitele de 
E şi V ale sitului, să găsim centrele de locuire ale perioadelor 
semnalate doar prin materiale sporadice şi să identificăm 
eventuale necropole, ţinând seama de faptul că am găsit până 
acum un mormânt din Hallstatt şi două din feudalismul timpuriu. 
[G. Crăciunescu] 

Bibliografie: 
Gabriel Crăciunescu, Contribution a l'etude de la cu/ture 
Verbicioara: La station archeologique de Rogova (dep. de 
Mehedinţi), Thraco-Dacica. 
Gabriel Crăciunescu, Cultura Verbicioara la Rogova, jud. 
Mehedinţi, Drobeta 1 O, 2000, p. 9-64. 
Gabriel Crăciunescu , Locuirea Coţofeni de la Rogova, judeţul 
Mehedinţi, Drobeta 1 1 -1 2, p. 1 9-61 . 
Gabriel Crăciunescu, Descoperiri din feudalismul timpuriu m 
judeţul Mehedinţi, Drobeta 1 4, seria Arheologie-Istorie, p. 50-87. 

1 86. Roşcani, corn. Dobra, jud. Hunedoara. 
Punct: Biserica "Buna Vestire" 
Cod sit: 89525.01 
Colectiv: Zeno-Karl Pinter - responsabil (ULB Sibiu); 
Claudia Urduzia, (SC Clio Consult Sibiu) 

Cercetările arheologice desfăşurate in campania 2004 in 
punctul Biserica au avut drept scop principal continuarea 
cercetărilor din campania 2000, prilej cu care a fost surprins un 
val de pământ, ce înconjoară biserica, au fost stabilite două faze 
principale de construcţie ca şi mai multe renovări ale 
monumentului de zid şi au apărut primele indicii ale existentei 
unei biserici anterioare din lemn. în campania 2000, au fost 
cercetate cinci secţiuni, dintre care doar una (SV/2000) a 
abordat paramentul nordic al monumentului. Din acest motiv s-a 
tr
_
asat �n 

_
campania 2004, o primă secţiune (SVI/2004), cu 

dimensiunile de 2 x 4 m, organizată pe două carouri 
perpendiculară pe latura de N a bisericii, care să surprindă coltu i 
de NV

_ 
a_l navei. �ceastă secţiune este paralelă cu SV/2000 şi 

'
în 

?cela:1 t1mp cont1nu_area pe latura de N a secţiunii Sl/2000. După 
indepartarea solului vegetal s-a putut deja observa că o mare 
parte a acestei secţiuni este ocupată de fundatia unui contrafort 
masiv (6 x 5 m), ridicat în secolul al XIX-lea şi nedefinitivat. 
Urmare a acestei situaţii a fost deschiderea unei a doua sectiuni 
(SVI I/2004), de 4 x 2 m, organizată pe două carouri, paralelă pe 
partea 9e E cu SVI/2004, cu păstrarea unui martor stratigrafic de 
0,5 m. In această secţiune, in carou! 1 ,  la 0,6 m de zidul bisericii 
şi -0,45 m adâncime, a fost surprins un picior de schelă, probabil 
?e la renovarea din sec. XIX, foarte asemănător cu cel surprins 
1n Sl/2000. In carou! 2 al aceleiaşi secţiuni a fost surprinsă o 
groapă conţinând multe materiale de construcţie şi granule de 
var, foarte probabil o varniţă astupată cu moloz de şantier la 
încheierea construcţiei. La adâncirea ambelor secţiuni, între care 
în partea de N martorul nerelevant stratigrafic a fost demolat 
începând cu cota -0,6 m, s-a surprins orizontul de înmormântări 
medievale, deasupra mormintelor fiind descoperite în două 
cazuri pietre de căpătâi din gresie, în care au fost scrijelit semnul 
crucii. Toate mormintele cercetate în acest sector sunt anterioare 
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bisericii de zid, fiind săpate in sol v iu şi neconţinând materiale de 
construcţie sau mortar in umplutura gropii. Mormântul M12, a 
fost acoperit cu o lespede de gresie, iar în umplutura gropii a 
apărut mult cărbune, indiciu al săpării gropii după incendiul, ce a 
distrus biserica din lemn şi ale cărei urme au fost surprinse in 
C1 /2000, în interiorul bisericii. În mormintele din campania 2004 
nu s-au făcut descoperiri numismatice, dar raportarea faţă de 
mormintele bine datate ale campaniei 2000 ne face să credem 
că in acest spaţiu de la NV de biserică s-au practicat cele mai 
vechi inhumări, ţinând cel mai probabil de primul edificiu 
ecleziastic din lemn. 

Bibliografie: 
Pinter, Z.K., Roşcani, biserica monument istoric, Deva, 2001 . 

Abstract: 
The archaeological excavation continued in 2004 because in 

2003 we did not finish the research of the Orthodox Church from 
Roşcani. During the 2004 campaign the major objective was to 
discover if !here are some remains from a court near the church. 
The excavation revealed just some graves from the 1 51h - 1 71h 
centuries and some remains from the oldest church, a wooden 
one. 

1 87. Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba 
Punct: Pârâul Porculuiffăul Secuilor 
Cod sit: 6770. 02 
Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Aiburnus 
Maior" 

Paul Damian - responsabil (MNIR) 

Situată la NV de actuala localitate Roşia Montană, necropola 
de incineraţie din punctul Pârâul Porcului - Tăul secuilor a fost 
semnalat� in literatura istorico-arheologică încă din anii 
anteriori. In această campanie au fost identificate şi cercetate 
1 67 _de morminte de incineraţie, de tip bustum sau ustrina. 

In general, gropile sepulcrale sunt arse, au formă 
rect�ngulară, iar resturile cremaţiei (cărbune, cenuşă şi oase 
calc!nate) sunt depuse pe fundul gropii sepulcrale. 

In funcţie de forma profilului gropii sepulcrale mormintele se 
pot incadra in două tipuri: 
· morminte cu groapa de formă rectangulară, prevăzută cu 
treaptă şi cameră de tiraj 
· mor�i�te cu groapa de formă rectangulară, cu pereţii uşor 
evazaţ1 ŞI fundul plat 

Orientarea gropilor sepulcrale nu urmăreşte o anumită axă, 
predominante fiind mormintele orientate NV-SE şi E-V. 

Mai mult de jumătate din mormintele cercetate dispun de o 
amenajare exterioar� constituită dintr-un ring de pietre, aşezate 
pe o

_ 
sin_gură asiz� . In majoritatea cazurilor, mormintele cu ring 

de p1atra au forma tumulară, in urma depunerii de pământ şi a 
tasării acestuia in interiorul ringului, în vederea delimitării 
spaţiului funerar. Destul de rar, sunt acoperite cu o manta din 
pietre de mici dimensiuni. 

in mai mult de două treimi din cazuri, asupra mormintelor au 
fost înregistrate gropi de intervenţie ulterioară, cu diametru! 
cuprins între 0,8-1 ,2 m. 
Inventarul funerar este alcătuit din piese caracteristice 
necropolelor din Dacia romană: ceramică, obiecte din metal şi 
sticlă. 

Monedele, în general sunt într-o stare precară de 
conservare, iar cele care au putut fi identificate se încadrează 
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din punct de vedere cronolo�ic in decursul secolului al 1 1-lea p. 
Chr. ���st lucru este susţmut de cercetarea preliminară a 
ceramiCII. De asemenea mărcile oficinatorilor de pe opaite (CAl 
CA�SI, FES�I ,  �ORTIS, OCTAVI ,  SEXTUS, LUCIA, VEniUSJ 
se Incadreaza din punct de vedere cronologic in secolul al 11-lea 
[P. Damian] 

· 

Sector IAB 
Colectiv: Vlad Vintilă Zirra - responsabil sector lu l ian 
Bîrzescu, Alexandra Comşa, Radu Alexandru Dragoman, 
Adrian loniţă, Andrei Mircea Măgureanu, Despina Daniela 
Măgureanu, Florian Matei-Popescu, Alexandru Morintz, 
Adriana Panaite, Anca Diana Popescu, Cătălina Semuc, 
Cristian Eduard Ştefan, Meda Toderaş (IAB) 

Informaţii referitoare la potenţialul arheologic al perimetrului 
Pârâul Porcului - Tăul Secuilor au fost înregistrate încă la 
începutul anilor '70, fiind semnalate câteva descoperiri 
intâmplătoare, ulterior, in cursul anilor '80 a fost executat un 
sondaj de mici dimensiuni, pentru ca, începând cu anul 2000 să 
fie efectuată o periegheză (cercetare de teren), iar ulterior 
săpături preventive. 

Din punct de vedere stratigrafic, complexele funerare au fost 
săpate intr-un pământ galben, uneori amestecat cu pietre, 
specific zonei. Unele morminte aveau amenajări exterioare, de 
tipul ring şi manta de piatră. 

În zona cercetată s-au identificat 31 complexe funerare 
(morminte de incineraţie în groapă) cu arderea la ustrinum şi o 
incintă rectangulară cu ziduri de piatră. 

Gropile sepulcrale au, de regulă, formă rectangulară şi sunt 
orientate in general E-V (s-au observat si două cazuri în care 
orientarea gropilor era N-S). La toate complexele funerare s-a 
observat arderea rituală a gropii şi depunerea resturilor crematiei 
direct în groapă. 

' 

Unele morminte dispuneau de amenajări exterioare (de tip 
ring şi /sau manta de pietre) circulare sau semicirculare. În cazul 
mormintelor cu manta de piatră se poate afirma existenţa unui 
turnul vizibil la suprafaţa solului, care marca locul de 
înmormântare. Diametrele acestor amenajări nu depăşesc 4-5 
m. 

În ceea ce priveşte săpăturile efectuate în zona .Pârâul 
Porcului - Cariera de Calcar", o excepţie o constituie inventarul 
mormântului nr. 1 1 2 care conţinea, printre altele, un vas de 
culoare roşie, piese dintr-un joc şi două turibula de tip Popilian 
XI I I ,  2 (de altfel toate turibula găsite la .Pârâul Porcului" aparţin 
aceluiaşi tip) 1 . 

Vasul a fost modelat din trei părţi. Corpul vasului este o 
imitaţie locală după un bol de tip terra sigillata (Dragendorff 37)2, 
imprimat însă up-side-down ceea ce indică - probabil - că 
matriţa a fost intenţionat confecţionată pentru obţinerea unei 
forme diferite. Decorul este dispus pe mai multe registre fiind 
compus (de jos în sus) din ove, personae, motive vegetale, 
rozete, lei (?), pseudo-ştampile de producător şi personaje 
feminine identice. Acest ultim element de decor îşi găseşte 
corespondent pe un fragment de bol, imitaţie locală de acelaşi tip 
de la Apulum, data! la sfârşitul secolului al l l-lea3. După turnarea 
�orpului de vas au fost adăugate fundul, gâtui şi cele două torţi. 
In general, acest tip de imitaţii locale după terra sigilfata au fost 
datate la sfârşitul secolului al l i-lea şi începutul secolului 
următorl. 

După cum am menţionat mai sus în acelaşi mormânt s-au 
mai găsit şi piese de la un joc, constând din: un zar, 14 jetoane 
dintre care două fragmentare - marcate cu cinci puncte dispuse 
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c� pe zar, 1 1  j�toane marcate cu şapte puncte, 5 jetoane -
?Intr� care . doua fragmentare - al căror marcaj nu a putut fi 
1dent1fi�at ŞI 4 puluri intregi, la care se adaugă trei fragmente 
provenmd tot de la nişte puluri. Toate piesele sunt din bronz. 
Jeto�n� au fo�t descoperite în mai toate siturile arheologice din 
prov1�c1a Dac1a (ex. Ulpia Traiana Sarmizegetusas), in timp ce 
zarun au fost găsite mai ales în castre (ex. Potaissa, Porolissum, 
Apulum), precum şi la Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi se 
datează în secolele 1 1- l l ls. 

Tot în zona .Pârâul Porcului - Cariera de Calcar'' în 
mormâ.ntul �r. 56 s-a descoperit o fibulă de bronz de' tip 
Ankerfibel (lip .ancoră") cu aplicaţie în filigran din sârmă de 
argint, cu un coşuleţ conic din sârmă de argint pe unul din 
braţele ancorei. Exemplare de acest tip s-au găsit, spre 
exemplu, la BumbeşW, Porolissum8 şi în cimitirul de la Soporu 
de Câmpie9, fiind datate secolele 1 1- 1 1 1 . 

De asemenea, in mormântul nr. 62 s-a găsit un opait de 
culoare roşie, monolychnis, de tip Firmalampen cu şta�pila 
producătorului nord-italie MVRRVS1D cu analogii la Băiţa 1 1 , 
Apulum12, Tibiscum (in asociere cu o monedă Antoninus Pius)13 
şi Ulpia Traian a Sarmizegetusa 14. După Cloşca Băluţă, acest 
producător a avut o activitate de scurtă durată şi puţin 
productivă15. Conform lui Dorin Alicu, exemplarele descoperite in 
provincia Dacia sunt de fapt copii pannonice16. Astfel de opaiţe 
sunt de tipul Loeschcke X şi se datează, cel mai probabil, la 
mijlocul secolului al 11-lea: spre exemplu, exemplarele de la 
Apulum sunt sunt datate Antoninus Pius şi Marcus Aurelius17. 

În final, ar mai fi de menţionat faptul că toate monedele 
descoperite in cursul săpăturilor din ambele sectoare sunt, din 
păcate, extrem de corodate, fiind imposibil de interpretat. 
Planşa 35. 

Note: 
1 .  G. Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1 976, p. 
1 1 6-1 1 7, pl. LXI I .  
2. F. Oswald şi T. Davies Pryce, An introduction to the study of 
terra sigillata, Londra, 1 966: Gregg Press L TD , p. 95-1 26. 
3. Claudia Băluţă, .A typical example of the local terra sigillata 
from Apulum'', în S. Zabehlicky-Scheffenegger (ed.), Rei 
Cretariae Romanae Fautorum, Acta 35, Abingdon 1 997: Rei 
Cretariae Romanae Fautorum, p. 209-210. 
4. Popilian, op. cit., p. 65; D. lsac, Die Enstehung der Sigillaten 
und der gestempelten Keramik im romischen Dakien zwischen 
westlischen und ostlischen Einfliissen, în S. Zabehlicky
Scheffenegger (ed.), Rei Cretariae Romanae Fautorum, Acta 36, 
Abingdon 2000: Rei Cretariae Romanae Fau1orum, p. 329-336. 
5. D. Alicu, S. Cociş, C. llieş şi Alina Soroceanu, Sma/1 finds 
from Ulpia Traiana Sarmizegetusa 1, Cluj Napoca, 1 994, p. 65-
66, p. 1 1 9- 120, nr. 848-868, pl. 58. 
6. Adela Paki şi S. Cociş, .Dacia ludens", Ephemeris 
Napocensis 3/1 993, p. 1 49-1 61 . 
7. V. Marinoiu, Romanitatea În nordul Olteniei, Craiova, 2004: 
Rhabon, p. 1 97, p. 348-pl. LXVI/1 -4. 
8. N. Gudea, Porolissum. Un complex arheologic daca-roman la 
marginea de nord a Imperiului Roman voi. 1 (cercetări şi 
descoperiri arheologice până in anul 1977), ActaMP 1 3, 1 989, p. 
597-598, nr. 1 4-21 , p. 1 044-pl. CLXXXV. 
9. D. Protase, Un cimitir dacic din epoca romană la Soporu de 
Câmpie. Contribuţie la problema continuităţii În Dacia, Bucureşti, 
1 976, p. 62, pl. XXXIV/5, XXXV/3, XXXVII/4, XXXIX/5. 
1 O. Gostar, op. cit. , p. 1 84. 
1 1 .  CIL I I I  8076, 24 = Gostar, op. cit. , p. 1 67, nr. 316 .  
1 2. IDR 1 1 1/6, 452; Băluţă, op. cit. , p. 1 32, nr .  1 ş i  2 .  
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1 3. Doina Benea, Lampes romaines de Tibiscum, Dacia NS 34, 
1990, p. 1 49, nr. 78. 
1 4. D. Alicu, Opaiţele romane. Ulpia Traiana Sarmizegetusa, 
Bucureşti, 1 994: Muzeion, p. 29, Nr. de catalog 467, 543 şi 1 1 70. 
1 5. Băluţă, op. cit. 
1 6. Alicu, op. cit. 
17 .  Băluţă, op. cit. , p. 1 32. 

Sector MNIR-FIB 
Colectiv: Paul Damian, Mihaela Simion, Gabriel Bălan, 
Ionuţ Bocan, Emil Dumitraşcu, Cătălina Mihaela Neagu, 
Mihai Vasile, Decebal Vleja Katia Moldoveanu, Nicoleta 
Nedelcu, Ani Liliana Ologu (MNIR) ,  Ovidiu Cătălin Bojică, 
Carol Căpiţă, Florentina Ghemuţ, Antal Lukacs, Eugen 
Paraschiv, Alexandra Ţârlea (FIB). 

În campania de cercetări arheologice din anul 2004, 
colectivul de arheologi al MNIR, a început cercetarea 
perimetrului amplasat la E de cariera de gresii Pârâul Porcului. 
Cercetarea arheologică a fost realizată datorită faptului că 
perimetrul va fi afectat de investiţia "Proiectul Minier Roşia 
Montană". Această zonă, cunoscută in literatura arheologică de 
specialitate şi sub denumirea generică de Tăul Secuilor1 , a 
beneficiat de o evaluare de teren anterioară2 în cadrul campaniei 
din anul 2000 şi parţial 2003. Astfel, în stadiul incipient al 
investigaţiei era semnalată, cel puţin pentru zona de N, o 
necropolă romană de incineraţie. De asemenea, sunt vizibile o 
serie de intervenţii antropice, legate de specificul economic al 
zonei (amenajări de tăuri şi a sistemului de canale aferent 
acestora)3. 

Cercetările din acest perimetru au fost efectuate de colective 
aparţinând, MNIR, IAB şi FIB. Sistemul de înregistrare, atât a 
unităţilor de săpătură cât şi a complexelor arheologice, a fost 
unul unitar. 

Prezentul raport de cercetare cuprinde rezultatele 
preliminare ale investigaţiei arheologice din zona Pârâul Porcului 
1 Tăul Secuilor, efectuate de echipa MNIR in colaborare cu FIB. 

Situl supus investigaţiei arheologice se află amplasat in 
partea de NV a actualei localităţi Roşia Montană Uud. Alba). Din 
punct de vedere geografic, perimetrul pe care au fost identificate 
şi cercetate complexele care fac obiectul prezentului raport, este 
poziţionat pe un platou, aflat la altitudinea relativă de cea. 740-
790 m ( suprafaţa aproximativă a zonei pe care se intinde 
necropola este de cea. 3000 m2). Toată zona este cunoscută sub 
toponimul de Tăul Secuilor. Denumirea provine de la prezenţa, 
in extremitatea de E a sitului a unui fost lac artificial, în prezent 
aproape colmatat. Extremitatea de NV este marcată de culoarul 
transversal al cursului de apă cu hidronimul Pârâul 
Porcului.( direcţia de curgere, NV/SE). 

Zona în care s-a concentrat investigaţia arheologică se 
prezintă ca o succesiune de mici platouri, ce urmează cursul 
pantei pe direcţia NS-SV. Integritatea sitului arheologic în 
ansamblu a fost parţial afectată de lucrările de suprainălţare a 
tăului4. 

Informaţiile cu privire la potenţialul arheologic din zona 
cunoscută sub toponimul "Tăul Secuilor" sunt evidenţiate prin 
descoperirile intâmplătoare consemnate in mai multe lucrări de 
specialitate5, precum şi prin sondajele efectuate in anul 1984 sau 
1 9866, în anul 20001. 

Descoperirile arheologice cu caracter fortuit sunt 
documentate începând din secolul al XIX-lea. Astfel, in cimitirul 
ortodox, poziţionat la sud-vest de masivul Orlea şi la E de Tăul 
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Secuilor, pe mormântul defunctului Gritta era depus un capac de 
sarcofag, care fusese adus din zona necropolei8. De asemenea, 
in casa Gritta (posibil acelaşi personaj) erau incastrate patru 
stele funerare9, din care două erau, probabil, medalioane 
funerare10; nu se cunoaşte din nefericire provenienţa acestora. 

O descoperire cu caracter fortuit este semnalată şi in anul 1972, 
când, in zona masivului Or1ea, este scos la lumină un altar epigrafic 
dedicat lui lupder Optimus Maximus11• 

În toamna anului 1976, pe proprietatea lui Tomuş Ioachim, a 
fost descoperită o stelă funerară12, cu coronament, nişă arcuită, 
medalion şi inscripţie13, de mari dimensiuni (244 x 97 x 20 cm14), 
care actualmente se află expusă la Muzeul Mineritului din incinta 
Exploatării Miniere MININVEST Roşia Montană. Ulterior, in cursul 
anului 2000, in urma unor sondaje arheologice, in această zonă a 
fost descoperit un pin funerar din piatră, fragmentul lipsă din 
coronamentul stelei funerare1s. 

Înainte de anul 1 990, in zona denumită Mare 1 din perimetrul 
necropolei de la Tăul Secuilor (la 200 m SE), a fost descoperit 
întâmplător un capac de "sarcofag de mici dimensiuni" 16 
probabil, în realitate fiind vorba de un chaperon provenit de la o 
structură de constructie cu caracter funerar17. 

În primăvara anul
.
ui 1 994, in zidul unei pivniţe (din fosta casă 

a funcţionarilor, apoi atelier-şcoală), a fost identificată partea 
superioară a unei stele funerare provenind cu probabilitate tot 
din necropola din punctul Tăul Secuilor1s. În toamna aceluiaşi 
an, in grădina lui Mare Aurel a fost descoperit un nou "capac de 
sarcofag" (2,35 x 0,7 m)19. 

Pe proprietatea Tomuş Ioachim, in cadrul operaţiunii de 
evaluare de teren din anul 2000 au fost cercetate integral trei 
morminte iar alte patru doar identificate2°. Toate aceste argumente 
au confirmat existenţa. in zona Tăul Secuilor, a unei necropole 
romane de incineraţie. De aceea, pentru completarea evaluării de 
teren, in anul 2003, a fost efectuată, pentru un anumit segment 
(proprietate Ioachim Tomuş), o analiză geofizică, care a confirmat 
potenţialul arheologic al zone21 . 

Obiectivele campaniei arheologice pe sectorul Pârâul 
Porcului/Tăul Secuilor au urmărit - identificarea complexelor 
arheologice; trasarea unor secţiuni de sondaj la intervale 
cuprinse între 30-50 m, delimitarea orientativă a limitelor 
necropolei, şi cercetarea arheologică efectivă in punctele 
semnalate in vederea eliberării certificatului de descărcare de 
sarcină arheologică solicitat de beneficiar (RMGC). 

Următorul pas a urmărit concomitent extinderea săpăturilor 
in zonele identificate cu potenţial arheologic precum şi trasarea 
unor secţiuni de sondaj in perimetrele din apropierea zonei in 
care au fost descoperite complexe arheologice. Au fost stabilite 
astfel limitele de V, SV şi NV ale necropolei. 
Datorită faptului că numai o porţiune din perimetrul vizat 
dispunea de o evaluare anterioară, atât teoretică cât şi de teren, 
prima etapă, in cadrul cercetării noastre, a avut ca obiectiv 
prioritar identificarea posibilului potenţial arheologic şi în zonele 
amplasate la NV şi la S de situl arheologic cunoscut22. 

Au fost trasate un număr de 1 1  O unităţi de săpătură cu 
dimensiuni şi orientări variabile. 

Uniformitatea stratigrafică a perimetrului este redată de 
prezenţa stratului vegetal care are o grosime variabilă cuprinsă 
între 0,05-0, 1 5  m: 
- sol vegetal (orizontul organic al solului actual), cu o grosime 
variabilă intre 0,05-Q, 1 5  m; culoarea brun-cenuşie, nisipos, 
omogenitate moderată, are in compoziţie pietre de mici 
dimensiuni, resturi vegetale şi organice, fragmente ceramice, 
potcoave şi cuie de epocă modernă sau contemporană. 

www.cimec.ro



Cron ica cercetăr i lor arheologice d i n  Român ia - campania 2004 

- nivel de sedimente de culoare negricioasă, cu grosimi variabile, 
între adâncimile -0, 1 5  -0,4 m; nivel .vegetal antic" - sol brun 
negricios, textură nisipoasă, friabil, în compoziţie are resturi 
organice, pietricele, (şisturi argiloase şi cuarţ), concentraţii de 
oxizi de fier, fragmente ceramice atât moderne cât şi de epocă 
romană (aceste din urmă poziţionate îndeosebi la baza stratului), 
pigmenţi de cărbune şi de pământ ars. 
- nivel de sedimente de culoare galbenă, de la -0,4 m la -0,8 m; 
în acest caz, se observă variaţii de ordin cromatic de la galben
deschis la galben-roşcat; este atât nisipos cat si argilos, 
compact, are în compoziţie şisturi argiloase, concentraţii de oxizi 
de fier, fragmente ceramice de epocă romană (poziţionate la 
partea superioară a nivelului), cuarţ, pigmenţi de cărbune, 
pământ ars. 
- nivel de sedimente galben, lutos, compact; are în compoziţie 
gresii şi conglomerate, concentraţii de oxizi de fier, cuarţ - fără 
urme de intervenţie antropică. 

Se pot distinge două momente constructive: 
- amenajarea gropii sepulcrale 
- amenajări exterioare (ringuri, movile). În anumite cazuri aceste 
amenajări sunt sesizate în stratul de pământ brun - negricios 
(nivelul 2) , iar în altele aceste se află în conexiune stratigrafică 
cu nivelul 3. 

Nivelul de amenajare al gropii este sesizabil, în cele mai 
multe cazuri, la baza nivelului 2. 

Perturbări stratigrafice care anulează calitatea de complexe 
închise (intervenţiile ulterioare asupra complexelor), sunt traduse 
prin prezenţa unui sol brun - negricios, nisipos, amestecat cu 
pietricele, pigmenţi de cărbune, uneori oase calcinate şi 
fragmente ceramice (de epocă romană). 

Au fost identificate 1 39 de complexe arheologice într-un 
număr de 78 de secţiuni , dintre care 1 36 au fost cercetate 
integral. Nu au fost descoperite complexe arheologice în 32 de 
secţiuni, însumând o suprafaţă de 900 m2. 

Limitele necropolei. În urma rezultatelor obţinute în campania 
din anul acesta s-a reuşit o estimare asupra limitelor de NV, V şi 
SV a necropolei. 

Pe fosta proprietate Coteţ Elena a fost stabilită in proporţie 
de 90% limita de V a necropolei. Pe aceasta limită au fost 
cercetate mormintele M3 şi M 1 5, M 1 52, M20, M73, M1 56, M 109, 
M 1 27 şi M 149. La N şi V de aceste secţiuni au fost trasate alte 
1 6  secţiuni de sondaj in care nu au fost identificate complexe 
arheologice. Toate aceste secţiuni sunt amplasate pe pantă 
pronunţată de la E la V. 

Este evident faptul că o parte din necropolă a fost afectată 
de amenajarea lacului Tăul Secuilor. Nu ne putem pronunţa, în 
stadiul actual al cercetărilor, in ceea ce priveşte delimitarea 
necropolei de incineraţie la N şi la E. 

Relativ la stabilirea limitei de S-SV (pe fostele proprietăţi 
Bara Ioan şi Maria şi Sălagea Eugenia), ni se pare semnificativă 
situaţia constatată in cazul secţiunii S. 1 02. Astfel ,  în partea de 
NE au fost cercetate trei complexe funerare23 pentru ca în restul 
secţiunii (amplasate pe panta pronunţată a dealului) să nu mai 
înregistreze nici un complex arheologic. În această zonă cele 1 5  
secţiuni de sondaj24 n u  au mai identificat prezenţa nici unui 
complex arheologic. 

Necropola se prezintă într-o stare medie de conservare în 
ansamblul său, majoritatea complexelor fiind prezervate integral, 
atât in ce priveşte groapa sepulcrală, cât şi amenajările 
exterioare. Mai puţine sunt cazurile în care amenajările 
exterioare sunt parţial distruse. Există însă, in cadrul necropolei, 
zone in care au avut loc şi importante intervenţii ulterioare. 
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În zonele menţionate, amenajările exterioare au fost 
distruse, iar din gropile sepulcrale, în unele cazuri, s-a păstrat 
numai partea inferioară. 

În mai mult de două treimi din totalul mormintelor au fost 
observate intervenţii ulterioare asupra gropii sepulcrale. 
Caracteristicile complexelor: 

Atât inventarul funerar cât şi forma şi dimensiunile gropilor 
nu prezentau diferenţe majore faţă de unele dintre necropolele 
cercetate anterior (Hop - Găuri, Jig - Piciorag). Ceea ce a atras 
atenţia, ca particularitate a necropolei, a fost concentrarea mare 
de amenajări funerare de formă circulară, alcătuite din pietre de 
diverse dimensiuni între O, 1 5  m şi 0,6 m. 

La aceasta se adaugă, ca particularitate, descoperirea unor 
fragmente de amforă in 4 morminte, precum şi a unei stele 
funerare, inscripţionată cu caractere greceşti, a unei baze de 
coloană, descoperită in situ, şi a altor două coloane din calcar, 
aflate in poziţie secundară, la 3-4 m de baza respectivă. 
Repartiţia mormintelor in planul necropolei: 

S-a remarcat o concentrare mai mare a mormintelor in 
partea de nord-vest a necropolei, la intervale cuprinse între 0,3 
m şi 3 m (în medie, 1 mormânt pe 10 mp). În restul necropolei 
distanţa dintre morminte este oarecum constantă, de obicei la 
intervale cuprinse între 1 ,5 m şi 2 m (în medie, 1 mormânt la 25-
30 de m2). 

Orientarea gropilor mormintelor nu prezintă diferenţe majore, 
constatându-se, la prima vedere, o dispunere paralelă pe axa 
NV-SE (67 de cazuri). Se înregistrează, in unele cazuri uşoare 
deviaţii spre N sau spre V de la această axă, însă nu sunt 
majore. Au fost constate puţine cazuri, mormintele sunt orientate 
E-V, sau NE-SV, fără însă a constitui grupuri aparte in cadrul 
necropolei. 
Groapa sepulcrală: 

Groapa este practicată de la adâncimi variabile in raport cu 
nivelul actual de călcare, de la -0, 1 până la -0,8 m (pământ 
afânat, de culoare brun-negricioasă şi stratul de pământ lutos, 
galben). în cazul mormintelor tumulare gropile sunt acoperite, în 
interiorul ringului, cu o manta de pământ tasat, de culoare 
galbenă. Sunt înregistrate şi cazuri în care gropile sunt acoperite 
cu o manta compactă din pietre de mici dimensiuni. 

În plan, gropile au in totalitate formă rectangulară, însă 
dimensiunile sunt variabile şi doar in puţine cazuri depăşesc 
dimensiunile anatomice ale defunctului. Profilul gropilor 
sepulcrale oferă posibilitatea incadrării în două tipuri. 
gropile cu treaptă - 29 de morminte. 
- pereţii gropii sunt verticali sau uşor evazaţi (de formă 
trapezoidală). platforma plată şi etajul inferior al gropii de formă 
rectangulară. 

În funcţie de structura geomorfologică a solului şi de 
configuraţia pantei se constată două variante adaptate la ambele 
situaţii. 
- pereţii gropii verticali sau uşor înclinaţi, însă platforma nu este 
perfect plată, Aceste cazuri sunt determinate de compoziţia 
geomorfologică a stratului in care este săpată groapa 
sepulcrală, impregnată cu blocuri de gresie. În aceste cazuri, 
forma gropii este uneori uşor neregulată, datorită faptului că este 
adaptată configuraţiei terenului (3 cazuri). 
- groapă este săpată pe panta naturală, existând un decalaj de 
nivel intre laturi (3 cazuri). 

Dimensiunile acestor gropi sunt variabile, cu lungimi de 
1 ,42-3,6 m, lăţimi de 0,92-1 ,95 m, iar stratul de arsură se 
constată de obicei la etajul inferior. În două dintre cazuri s-a 
observat faptul că etajul inferior al gropii sepulcrale era 
împrejmuit cu pietre de dimensiuni medii (0,2 m - 0,35 m). 
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într-un singur caz a fost identificată fosa de aeraj (M36). 
gropi de formă rectangulară - 1 07 de morminte. 

Gropile săpate fără etaj inferior, au in general dimensiuni mai 
mici şi se încadrează in două subtipuri, in funcţie de profilul 
acestora: 
- cu pereţii uşor evazaţi şi fundul plat (de formă trapezoidală in 
secţiune). 
- gropi de formă albiată. 

Predominant este primul tip, aici integrându-se majoritatea 
mormintelor descoperite in cadrul necropolei. 

Pereţii şi fundul gropii prezintă in majoritatea cazurilor o 
crustă de arsură de culoare roşie portocalie, cu grosimi variabile 
(0,01 -0,04 m) in funcţie de intensitatea focului, de natura solului 
sau de diverşi factori externi (condiţii atmosferice, substanţe 
volatile folosite sau cantitatea de lemn utilizată). În unele cazuri, 
arsura roşiatică nu este consistentă şi continuă, iar in foarte 
puţine cazuri este inexistentă. 

Stratul de cenuşă de pe fundul gropii este de asemenea 
variabil (de la 0,01 -0,Q2 m până la 0,3-0,4 m) însă nu se află 
intotdeauna in raport direct cu suprafaţa gropii sau cu grosimea 
crustei roşiatice de pe pereţii sau fundul gropii. În unele cazuri, 
stratul de cărbune este suprapus de o lentilă de arsură la roşu, 
ca urmare a faptului că sigilarea gropii s-a efectuat la scurt timp 
după cremaţie. 

În alte cazuri, pe marginea şi in apropierea gropii sepulcrale 
sunt descoperite importante urme de ardere, cărbune, fragmente 
de bârnă arsă şi pete de arsură la roşu. 
Amenajări exterioare gropii sepulcrale 

O caracteristică a mormintelor o reprezintă prezenţa 
ringurilor alcătuite din pietre de diverse dimensiuni (cuprinse 
intre O, 1 5-0,6 m) dispuse în majoritatea cazurilor pe o singură 
asiză. Diametrele ringurilor variază între 1 ,9-4,2 m. Sunt 
înregistrate câteva cazuri particulare în care pietrele sunt 
dispuse pe două sau trei asize, întotdeauna fără liant. Prezenţa 
ringului de piatră este asociată în unele cazuri cu forma tumulară 
a mormântului . În două dintre cazuri, amenajarea exterioară 
urmărea conturul rectangular al gropii sepulcrale. În ce priveşte 
starea de conservare a amenajărilor exterioare se constată, in 
cazul mai multor morminte, demontarea ulterioară, pa�ială sau 
integrală a acesteia. 
lnte�enţii ulterioare asupra gropii sepulcrale 

In majoritatea cazurilor complexele funerare sunt perturbate 
de intervenţii ulterioare poziţionate fie in centrul gropii sepulcrale, 
fie lateral, afectând pa�ial una din laturi. În general gropile de 
intervenţie au un diametru cuprins între 0,8-1 ,2 m, şi o adâncime 
variind între -0 ,2 -0,4 m. În unele cazuri, de la suprafaţa sau din 
umplutura gropii sunt recoltate fragmente ceramice, fragmente 
de cărbune sau în unele cazuri oase calcinate. 

Inventarul din necropola de la Tăul Secuilor este unul 
caracteristic pentru necropolele din Dacia romană. Acesta 
constă în recipiente ceramice, piese din metal şi sticlă. 

Inventarul ceramic este constituit din piese specifice 
ceremonialului de înmormântare utilizate în lumea romană. 
Acesta constă în amfore, urcioare, cupe, turribula, oale, boluri, 
farfurii, castroane şi nelipsitele opaite. 

În cadrul necropolei nu au fost înregistrate faze diferite de 
funcţionare a necropolei sau grupuri de morminte situate pe 
paliere cronologica distincte. Nu a fost înregistrat nici un caz de 
suprapunere sau intersecţie a gropilor sepulcrale. Având în 
vedere faptul că majoritatea mormintelor dispun de amenajări 
exterioare am avut în câteva cazuri posibilitatea stabilirii unei 
cronologii relative, in cazul in care ringurile erau u�or tangen!iale 
sau chiar se intersectau. (M 34, anterior M 35). In alte cazuri, 
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ringul de piatră al unui mormânt a suprapus pa�ial groapa 
sepulcrală a altuia (M 1 46, anterior M 35 sau M 75, anterior 
M 1 26). 

Analiza preliminară a inventarului funerar indică o 
funcţionare neîntreruptă în decursul secolului al l i-lea. În această 
fază a cercetării este prematură o estimare a dezvoltării 
topografice necropolei. Un indiciu îl constituie prezenţa 
monedelor târzii (Antoninus Pius, Marcus Aurelius) pe limita de 
V, în timp ce monedele timpurii (Nerva, Traian, Hadrian) sunt 
descoperite in partea centrală a necropolei. 

În ceea ce priveşte analiza ceramicii, aceasta confirmă 
ipoteza formulată mai sus. Toate piesele descoperite în 
mormintele de la Tăul Secuilor reprezintă forme care circulă în 
toată lumea romană de la un capăt la altul al secolului al 1 1-lea. 
Mărcile oficinelor de pe opaiţe confirmă această incadrare . 
cronologică. 
Scurte consideratii de ordin istoric: 

În cazul necropolei Pârâul Pârâului 1 Tăul Secuilor sunt 
asociate următoarele elemente: 
- morminte de incineraţie bustum cu groapa în trepte; 
- structura tumulară a anumitor amenajări exterioare; 
- prezenţa combinată, în cadrul aceluiaşi obiectiv a variantelor 
busta şi ustrina. 
- prezenţa frecventă a amenajărilor exterioare - ringuri de piatră 

Dintre necropolele cercetate până acum la Roşia Montană, 
necropola de la Jig - Piciorag pare a constitui cea mai apropiată 
analogie. Tipologia mormintelor de incineraţie din cadrul 
necropolelor romane datate în epoca imperială din provinciile 
danubiene a consacrat pentru acest tip de amenajare funerară 
încadrarea în varianta Maia Kopasnica-Sase25 tipurile 1 şi 1 1 .  În 
Dacia romană complexe funerare de acest tip au fost cercetate 
la Cinciş26 şi in necropolele Boteş - Corabia27. La sudul Dunării 
prezenţa ringului de piatră în aceste asocieri este o 
caracteristică a necropolelor din estul Moesiei Superior cu 
exemple la Zavoj28 (în apropiere de Pirot), Namanjci (Sveti 
Nicola)29, Rudnik3° etc. O atenţie particulară trebuie oferită 
prezenţei, în cadrul necropolei Pârâul Porcului/Tăul Secuilor, 
asocierii mormintelor cu groapa in trepte cu amenajările 
tumulare cu sau fără ring. În provinciile Moesia Inferior şi 
Thracia, mormintele de tip bustum par a constitui ritul dominant, 
începând cu secolul ! p. Chr. Mormintele cu groapa în trepte31 , în 
conexiune cu amenajări tumulare, sunt o prezenţă constantă, 
atât in necropolele oraşelor greceşti, cât şi în cele ale oraşelor 
romane din Dobrogea32. Astfel de complexe funerare au fost 
cercetate în necropolele de la: Noviodunum33, Carsium34, 
Histria35, TomisJs, Callatis37, CapidavaJs etc. Este interesant de 
remarcat faptul că, in cazul exemplelor prezentate, indiferent de 
localizarea geografică, datarea tuturor acestor obiective se 
încadrează intre ultimul sfert al secolului 1 p. Chr. şi primii ani ai 
secolului al I I I-lea p. Chr. Se poate distinge, în cadrul acestui 
interval cronologic, faptul că cele mai timpurii complexe funerare 
de acest tip (a doua jumătate a secolului 1 p. Chr) apar in 
necropolele fostelor colonii greceşti , în care elementul grecesc şi 
traco - elenizat este cel dominant39. 

Cercetarea arheologică efectuată in campania 2004 a avut 
ca principală consecinţă identificarea pa�ială a limitei de V şi 
pa�ial de S a necropolei romane de incineraţie Pârâul 
Porcului/Tăul Secuilor. Astfel, s-a constatat că necropola se 
intinde pe o suprafaţă mai mare decât cea cunoscută din 
literatura istorico-arheologică anterioară. De asemenea, este 
clar, în stadiul actual al cercetării, că nu poate fi vorba de 
prezenţa unor inhumaţi în cadrul acestei necropole, ipoteză 
formulată de unii autori40 pe baza interpretării eronate a 
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funcţionalităţii unor elemente de arhitectură (chaperoane care 
constituiau asiza finală de zid) pe post de "capace de sarcofag" . 

Este evident faptul că, fiecare dintre necropolele cercetate 
până acum la Roşia Montană are anumite caracteristici prin 
care, la o analiză în detaliu a elementelor de rit şi ritual funerar, 
se pot ob�ne informaţii noi relative la configuraţia etică şi socială 
a populaţiilor care au fost colonizate în zonă. 

Din punctul de vedere al metodologiei de cercetare adoptate 
în cazul acestui obiectiv arheologic subliniem abordarea unitară 
(numerotare şi înregistrare comună a tuturor unită�lor de 
săpătură şi a complexelor arheologice cercetate) precum şi 
demersul interdisciplinar (participarea pe parcursul cercetării a 
echipelor de topografi, geologi - microsedimentologi şi 
antropologi). 

Fără îndoială că, cercetarea din campania viitoare va reuşi 
să contureze o imagine completă asupra acestei necropole de 
incineraţie. 

Note: 
1 .  Zona Pârâul Porcului/ Tăul Secuilor este cunoscută ca loc de 
provenienţa a unor monumente funerare, vezi intra Istoricul 
Cercetării. 
2. Vezi intra Istoricul Cercetării. 
3. Vezi intra, Cadrul fizico--geografic. 
4. Crăciun, Moga 2003, p .36. 
5. Wollmann 1 996, p. 222-223; RAJA 1 995, p. 1 6 1 .  
6 .  Crăciun, Moga 2003, p .  36, n .  34. 
7. Crăciun, Moga 2003, p. 37. 
8. Wollmann 1 996, p. 222. 
9. IOA 1 1 1/3, 417, 420, 422, 429. 
1 0. 1DR 1 1 113, 41 7,429. 
1 1 . IOA 11 113, 394. 
1 2. Moga, Manta 1 978, p. 337. 
1 3. RAJA 1 995, p. 1 61 .  
14. Sîntimbrean 1 989, p. 1 40. 
1 5. Crăciun, Moga 2003, p. 37. 
1 6. Wollmann 1 996, p. 222. 
17 .  Crăciun, Moga 2003p. 37; Crăciun , Moga, p. 37. in urma 
cercetărilor arheologice au fost identificate urme de dărâmătură 
la o adâncime de cea. 0,38-0,5 m, sub care au apărut fundaţiile 
unei construcţii cu dimensiuni interioare de 7,8 x 5,2 m. Zidurile, 
groase de cea. 0,57-0,6 m, sunt realizate din piatră legată cu 
pământ, fundaţia lor fiind aşezată direct pe lutul galben. in 
exteriorul acestei structuri a fost descoperit un alt "capac de 
sarcofag", conservat integral, cu dimensiunile de 0,91 x 0,6 x O, 1 
m (grosime măsurată la marginea plăcii). De altfel, prin analogie 
cu situaţia constatată de noi în punctul Hop Găuri, autoarea 
descoperirii îşi reconsideră observaţiile privitoare la 
funcţionalitatea acestor piese. 
1 8. Wollmann 1 996, p. 222-223. 
1 9. Wollmann, 1 996, p. 222. 
20. Crăciun Moga 2003, p. 37. 
21 . CCA 2004, p. 383. 
22. Demersul cercetării arheologice, din acest an, s-a concentrat 
pe zona neinvestigată anterior (fostele proprietăţi Bara Ioan şi 
Maria, Sălagea Eugenia şi Coteţ Elena, actuale proprietăţii 
RMGC). 
23. M 085, M 1 05 şi M 1 04. 
24. Cercetări efectuate atât de echipa MNIR cât şi de echipa IAB 
25. Garasanin 1 968, p. 5-34. 
26. Floca, Valea 1 965, p. 1 63 - 1 94. 
27. Floca 1 941 , p . 93-95; Wollmann 1 996, p. 225-226. 
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28. Pejic 1 992, p. 50-79. 
29. Jovanovic 2000, p. 208 
30. Jovanovic 2000, p. 208 
31 . Încadrate tipologie de P. Alexandrescu în tipul JaaVI, pe 
baza analizei necropolei tumulare a Histriei Alexandrescu 1 966, 
p. 1 33-294. 
32. Barbu 1 977, p. 204-214. 
33. Simion 1 998, p. 1 72-175, p. 1 88, fig. 1 3. 
34. Buzdugan et al. 2002, p. 425-456. 
35. Alexandrescu 1 966 p. 205 
36. Barbu 1 971 , p. 46-49; Lungu, Ghera 1 986, p. 89-1 1 1 .  
37. Preda 1 965, p. 233-235, fig. 2/1 , 2/2. 
38. Cheluţă-Georgescu 1 979, p. 1 79-1 82. 
39. Una din teoriile refer�oare la originea sistemului de cremaţie 
cu groapa în trepte plasează geneza sa în legătură cu o variantă 
evaluată a tipului elenistic de mormânt-rug cu şanţ de tiraj, 
variantă cunoscută în Grecia, Asia Mică şi în necropolele 
coloniilor greceşti de pe ţărmul de vest şi nord vest al Pontului 
Euxin, vezi Barbu 1 977, p. 208-212; Alexandrescu 1 966, p. 
264-266. O excepţie o constituie situaţia înregistrată la Callatis, 
unde predomină preferinţa pentru ritul inhumaţiei, explicabilă 
prin caracterul particular al acestei polis, Barbu 1977. 
40. Vezi supra Istoricul Cercetării, p. 4-6 

Abstract: 
During the 2004 archaeological research campaign, the 

archaeologist team of the Romanian National History Museum 
in itiated the research of the perimeter placed east of the Pârâul 
Porcului sandstone quarry. The archaeological research was 
accomplfshed due to the tact that the perimeter will be affected 
by the investment in the "Roşia Montană Mining Project". This 
zone, known under the generic name of Tăul Secuilor in 
specialised archaeological literature, has benefited from a 
previous terrain evaluation within the 2000 season (and also in 
2003 partially). Thus, in the incipient stage of the investigation, a 
Roman incineration necropolis was signalled at least for the 
north zone. Likewise, a series of anthropic interventions are 
visible, linked to the economic characteristics of the zone (layout 
of lakes and of the canal system adjacent to them). 

The present research report contains the preliminary results 
of the archaeological investigation in the Pârâul Porcului 1 Tăul 
Secuilor zone, carried out by the RNHM team in collaboration 
with the History Department, Univers� of Bucharest. 

1 39 archaeological complexes have been identified in 78 
sections, and 1 36 out of them have been exhaustively 
researched. Three other graves are to be researched during the 
following archaeological campaigns. No archaeological 
complexes were discovered in 32 sections, adding up to a 
surface of 900 square meters. 

The researched team has recorded a greater concentration 
of graves in the north-western part of the necropolis at distances 
between 0.30 and 3.00 m (an average rate of one grave for 
every 1 0  square meters) . Across the rest of the necropolis, the 
distance between the graves is fairly constant, usually at 
distances between 1 .50 m and 2.00 m (an average of one grave 
per 25-30 square meters). 

The orientation of the grave pits does not present major 
differences, and at first sight they seem to be disposed in 
parallel on the NW - SE axis (67 cases). In some cases we have 
recorded a slight deviation north or west of this axis, but they are 
noi significant. Few cases were recorded where graves are 
oriented E - W or NE - SW, without however making up 
separate groups within the necropolis. 
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A characteristic of these graves, conferred not so much by 
their uniqueness (since graves of this types have also been 
discovered in the necropolises at Roşia Montană), but by their 
density, is that they have rings made of stones of various sizes 
(between 0 . 15  and 0.60 m) which are in most cases disposed on 
one single assize. 
The profile of the sepulchral pits offers the possibility of a two
type classification: 
/. Step-Pits - 29 graves. 
11. Rectangular Pits without Lower Floor- 1 07 graves. 

The inventory in the necropolis at Tăul Secuilor is 
characteristic of the necropolises in Roman Dacia. It consists of 
ceramic recipients, metal and glass items. 

1 88. Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba 
[Aiburnus Maior] 
Punct: Jig-Piciorag 
Cod sit: 6770. 03 
Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Aiburnus 
Maior" 

Paul Damian - responsabil 

A continuat cercetarea necropolei din sectorul Jig - Piciorag, 
de către o echipă a IAB, necropolă cercetată in cea mai mare 
parte în campania din anul trecut descoperindu-se alte trei 
morminte, toate de incineraţie, la care s-au adăugat câteva 
monumente funerare (lespede votivă, o pereche de lei 
apotropaici, un fragment dintr-un stâlp funerar). 

Astfel, insumând descoperirile din cele două campanii, au 
fost identificate şi cercetate integral un număr de 34 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. 

Mai mult de jumătate dintre complexele funerare au fost 
perturbate ulterior. Datorită acestui fapt, piesele care au format 
atât mobilierul, cât şi inventarul in iţial al mormintelor se inscriu în 
categoria pieselor comune (recipiente ceramice, piese 
numismatice precar conservata, i l izibile, precum şi fragmente 
metalice foarte corodate despre a căror funcţionalitate nu putem, 
deocamdată, face precizări). 

Trebuie precizat faptul ca, ir, extremitatea de SE 
(proprietatea Câmpean), necropola este grav afectată de 
prezenţa unor structuri de locuire sezonieră datate in perioada 
modernă şi contemporană. [P. Damian] 

Sector IAB (proprietatea Bara Lucretia) 
Colectiv: Vlad Vintilă Zirra - responsabil sector, Radu 
Alexandru Dragoman, Florian Matei-Popescu, Meda 
Toderaş (IAB) 

Referitor la perimetrul "J ig" (proprietatea Bara Lucreţia) 
dispunem de informaţii substanţiale rezultate in urma cercetărilor 
arheologice preventive desfăşurate in cursul lunilor august
octombrie 2004 de către colectivul IAB. Pe proprietatea amintită 
au fost cercetate un număr de 8 complexe funerare de 
incineraţie în groapă. Totodată colectivul MNIR, pe o proprietate 
vecină situată la NE de proprietatea Bara a identificat un număr 
de 23 de alte complexe funerare, precum şi piese arhitectonice. 

Raportul de faţă prezintă rezultatele cercetărilor din cursul 
anului 2004 şi cuprinde descrierea secţiunilor, a altor unităţi de 
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săpătură, a complexelor aduse la lumina zilei, a stratigrafiei, 
inventarelor, structurilor, precum şi ilustrarea acestora. 

Perimetrul • Jig" (proprietatea Bara Lucreţia) este compus din 
două suprafeţe aproximativ plane, situate in partea de N şi de S. 
înclinaţia celor două variază intre 4-8 grade. intre cele două 
zone se află o porţiune considerabil mai abruptă, cu o înclinaţie 
de 20-40 de grade. Săpăturile arheologice din 2004 au vizat in 
special platforma din nordul proprietăţii, acolo unde in toamna 
anului trecut au fost găsite 8 complexe funerare de incineraţie in 
groapă de epocă romană imperială. Se poate considera că prin 
săpăturile din luna mai 2004 platforma nordică a fost epuizată 
din punct de vedere arheologic. Totodată au mai fost sondate 
zona inferioară şi poalele zonei de abrupt, precum şi o altă mică 
platformă inierbată din preajma drumului de ţară care 
mărgineşte proprietatea Bara la N. Singura zonă interesantă din 
punct de vedere arheologic s-a dovedit a fi cea nordică: aici 
echipa IAB a descoperit trei noi complexe funerare, o lespede 
votivă, o pereche de lei apotropaici, parte dintr-un stâlp funerar 
şi un postament rupt in două. 

Stratigrafia generală a zonei unde s-au făcut descoperirile 
enumerate este simplă şi in linii mari similară pentru toate 
secţiunile săpate: sub stratul vegetal se întâlneşte un strat 
negru-cenuşiu cu o grosime variabilă de aproximativ 0,6 m. 
Următorul strat in adâncime este de regulă de culoare brun
deschis (gălbui), relativ argilos, gros de aprox. 0,4-0,5 m. 
Complexele funerare găsite anul acesta, cât şi cele anul trecut 
au fost adâncite in acest strat. Diferenţa cromatică intre stratul 
respectiv şi umplutura gropilor funerare este practic 
imperceptibilă in partea de sus a stratului amintit. Pentru 
delimitarea mormintelor au fost de mare folos urmele de ardere 
a gropilor. Acestea prezentau dungi roşcate sau negre. Datorită 
acestora putem considera că gropile au fost sesizate suficient de 
sus, la limita dintre stratul negu-cenuşiu şi cel brun-deschis. 
Gropile funerare in momentul delimitării lor iniţiale aveau 
dimensiuni de cea. 1 ,7/1 ,8 x 0,7/0,8 m. Fiecare dintre ele se 
micşorează considerabil către bază, profilul pereţilor acestora 
fiind destul de oblic. Datorită acestei particularităţi există 
pericolul ca atunci când groapa nu ar fi sesizată destul de din 
timp, ci numai pe nivelul de depunere a inventarului şi resturilor 
de cremaţie, să apară concluzia că morminte erau mici, de 
0,8/1 m x 0,4/0,5 m. Riscul implicit este de a face o tipologie a 
gropilor de morminte in funcţie de dimensiuni înşelătoare. Mai 
jos de stratul brun-deschis (galben) se găseşte un strat brun
inchis cu numeroase pietre de dimensiuni variabile, pigmentat 
intens cu oxizi de fier. in acest din urmă strat nu există urme de 
intervenţie umană. 

Obiectivul săpăturilor întreprinse pe această proprietate a 
fost identificarea şi cercetarea mormintelor de incineraţie de 
epocă romană semnalate anterior (in lunile septembrie
octombrie 2003). Pentru aceasta au fost trasate şi săpate 
următoarele secţiuni : 01 1 006d009, 01 1 006d01 O, 01 1 006d01 1 ,  
01 1 006d012, 01 1 006d01 3, 01 1 006d01 4, 01 1 006d01 5, 
01 1 006d016, 01 1 006d017 ,  01 1 006d01 8, 01 1 006d019, precum 
şi caseta 4/2004, anexă a secţiunii 01 1 006d01 3. 

Dintre inventarele funerare ale mormintelor cercetate în anul 
2004 pe proprietatea .Bara Lucreţia" (zona Jig) , merită 
menţionată prezenţa in mormântul nr. 9 a unui opaiţ de culoare 
roşie, monolychnis, de tip Firmalampen cu ştampila 
producătorului VEITIVS, având analogii în mai multe centre din 
provincia Dacia, spre exemplu la Apulum1 , Potaissa2 şi 
Sucidava3. Astfel de opaiţe au fost datate in prima jumătate a 
secolului al l i-lea şi sunt considerate a fi copii pannonice4• 
Planşa 35. 
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Note: 
1 .  IDR 11 1/6, 416 ;  C. L. Băluţă, Lămpile antice de la Alba Iulia 
(Apulum) 1. Lămpile epigrafice, Alba Iulia, 2003: Altip, p. 177, nr. 
1 şi 2. 
2. CIL I I I  8076, 31 = N. Gostar, Inscripţiile de pe lucemele din 
Dacia Romană, Arheologia Moldovei 1 ,  1 961 , p. 1 72, nr. 432. 
3. Ibidem, p. 1 72, nr. 433-435 = IDR 1 1 , 298. 
4. Băluţă, op. cit. 

189. Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba 
[Aiburnus Maior] 
Punct: Ţarina - Zona Kapolna 
Cod sit: 6770. 06 
Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Aiburnus 
Maior" 

Paul Damian - responsabil 

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 Kapolna (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. Cercetările efectuate aici 
în anul 2003 au dus la identificarea a unui număr de 80 de 
complexe funerare. Cercetările din acest an au dus la 
identificarea a încă 370 de morminte. Ritul funerar este exclusiv 
incineraţia fiind prezente ambele forme atât arderea pe loc, cât şi 
cea la ustrina. in 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 ustrina. 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 finisat în două ape). Sunt prezente şi elemente de 
arhitectură funerară, în general descoperite în poziţie secundară 
(două stele funerare, fragmente de stele funerare, un 
coronament funerar precum şi diferite monumente şi medalioane 
funerare). Inventarul necropolei este unul tipic pentru un astfel 
de obiectiv şi constă în recipiente ceramice, de diferite forme şi 
dimensiuni, vase de sticlă, opaiţe, câteva podoabe de aur, o 
gemă etc. Piesele numismatice sunt relativ rare şi într-o stare 
precară de conservare dar pot oferi alături de alte obiecte cu 
putere de datare, elemente pentru o datare tot mai strânsă a 
necropolei. Rămâne ca un deziderat pentru campania următoare 
stabilirea limitei de N a necropolei. [P. Damian] 

Sector IAIA Cluj 
Colectiv: Sorin Cociş - responsabil sector, Adrian Ursuţiu, 
Vitalie Bârcă, Călin Cosma, Aurel Rustoiu {IAIA Cluj) , 
Eugenia Beu Dachin (UBB Cluj) 

Aria cercetată în perioada 17 mai - 22 octombrie se află în 
hotarul nord-estic al localităţii, la cca.0,5 km N de şosea 
principală a localităţii; toponim: .,Ţarina". Proprietăţile pe care s-
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au executat cercetări arheologice aparţin lui Manta Aurel, şi 
Kovaks Solia. 

Zona constă dintr-un platou, înalt situat spre limita nordică a 
proprietă�i Manta cu pante pronunţate pe toate laturile, mai puţin 
spre cea estică unde are o mică şa de trecere spre terenul lui 
Kovaks Sofia. Pe unele porţiuni la suprafaţă apar aflorimente ale 
stâncii native, ce accentuează caracterul accidentat al terenului. 
Proprietatea învecinată la E (Kovaks) are aceeaşi configuraţie 
geomorfologică. Ea a fost investigată in proporţie de 80% in anul 
precedent1• 

Investigaţiile din campania arheologică din 2003 au scos la 
iveală mai multe complexe funerar& ceea ce a necesita! 
continuarea cercetărilor arheologice şi în anul 2004. 

Datorită terenului accidentat şi pentru o cercetare exhaustivă 
a porţiunii supuse investiga�ei s-a optat pentru secţiuni ca 
tehnică de săpătură. Pentru a evita pierderea unor eventuale 
complexe de mici dimensiuni, distanta dintre sectiuni a fost de 
0,2 m, maximum 0,3 m. Datorită f�ptului că aceste secţiuni 
aveau între ele un martor doar de 0,2-0,3 m, practic, s-a format 
o suprafaţă mare obţinându-se astfel o stratigrafie orizontală şi 
verticală. Această tehnică de săpătură a permis surprinderea 
secţiunii unui număr mare de complexe funerare. Doar într-un 
singur caz configuraţia terenului a permis cercetarea prin 
realizarea unei casete de mari dimensiuni (S 028= CA). in 
vederea obţinerii profilului complexelor funerare acestea au fost 
secţionate în cea mai mare parte a lor. Excepţie în acest sens 
au constituit mormintele surprinse în câte două secţiuni. Tuturor 
complexelor şi secţiunilor cercetate l i s-au făcut desene tehnice 
cât şi fotografii conform noilor standarde şi proceduri 
arheologice. Materialul arheologic din cadrul complexelor 
cercetate cât şi cele de pe suprafaţa investigată în campania 
2004 a fost restaurat, fotografiat şi desenat integral. Toate datele 
obţinute au fost înregistrate în baza de date digitală concepută 
pentru Programul Naţional de Cercetare Alburnus Maior. 

Au fost trasate şi săpate 35 de secţiuni (S. 020-S. 049 se 
află pe proprietatea Manta, iar S 050-055 pe proprietatea 
Kovaks cu o suprafaţă de 1 ,346, 1 50 m2. 
S 020. Dimensiuni: 32 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
- 1 ,6  m. Stratigrafie: strat vegetal, cenuşiu, inconsistent, cu multe 
pietre de diferite dimensiuni; strat de lut galben-cenuşiu, 
consistent; lut galben-roşcat, relativ consistent; lut cenuşiu. 
Rezultate: Între m. 3,5-4,6 m, la adâncimea -0,4 -0,5 m de la 
nivelul actual de călcare, a fost identificat un zid sec (Z 1 ) .  Baza 
zidului se afla la adâncimea -1 , 1 3  m. Grosimea zidului era de 
1 , 1 m, iar orientarea VNV-ESE. Între m. 28-28,5 a fost 
descoperit şi cercetat Cx. M 1 ,  iar între m. 24,1 6-24,8 Cx. M 2 
(cea mai mare parte a sa a fost descoperită şi cercetată în S 
024). Între m. 29-29,9 a fost identificat şi cercetat Cx. M 4. 
Toate complexele sunt de epocă romană provincială ş i se 
datează în sec. 11 p. Chr. 
S 021 . Dimensiuni: 1 2  x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
-1 , 1 4  m. Stratigrafie: strat vegetal, cenuşiu, inconsistent (între m. 
1 -3 în componenţa acestui strat erau multe pietre de diferite 
dimensiuni); strat de lut galben-roşcat, consistent; lut gălbui
maroniu; lut maroniu-cenuşiu; lut verzui-roşcat cu oxizi. 
Rezultate: între m. 9,55-10,08 a fost descoperit şi cercetat Cx. 
M 3, între m. 1 0 ,8-1 1 ,7 Cx. M 5, iar între m. 4,9-5,86 Cx. M 6. 
Toate complexele sunt de epocă romană provincială şi se 
datează în sec. 11 p. Chr. 
S 022. Dimensiuni: 30 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
-1 ,26 m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-maroniu, afânat; strat de 
pământ brun-gălbui, consistent; strat de pământ negru-cenuşiu. 
Rezultate: între m. 0,9-1 ,7 4 a fost identificat şi cercetat Cx. M 7, 
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între m. 3,5-4,24 Cx. M 8, între m. 8,9-9,74 Cx. M 9, între 
1 2, 14-1 3 , 16 Cx. M 1 1 ,  iar între m. 1 2,02-12,50 a fost descoperit 
şi cercetat Cx. M 1 2. La acestea se mai adaugă Cx. M 30 
identificat şi cercetat intre m. 1 4,40-1 5,82 (o parte din mormânt a 
fost descoperită şi cercetată in S 038). intre m. 1 7,7-1 8,35, 
adâncimea -0, 1 8  m, a fost descoperită o bază de monument 
funerar cu o grosime de 24 cm, iar sub aceasta (între m. 1 7,45-
1 8,35,) fundaţia de piatră. Acestora li se mai adaugă o bază de 
stelă funerară găsită intre m. 8,1 5-9, 1 4, adâncimea -0,28 m, cât 
şi partea inferioară a stelei care se afla la 0,08 m de baza ei (cea 
mai mare parte a stelei a fost găsită in S 028). Dimensiunea ei 
este de 0,85 x 0,54 m. Toate complexele, inclusiv bazele de 
monumente funerare, sunt de epocă romană provincială şi se 
datează in sec. 11 p. Chr. 
S 023. Dimensiuni: 20 x 2 m. Orientare: NE-SV. Adâncime 
maximă: -1 ,34 m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-cenuşiu, 
inconsistent; strat de pământ brun-cenuşiu; strat de lut cenuşiu
roşcat, consistent; pământ cu piatră degradată. Rezultate: Între 
m. 1 ,55-2,9 a fost descoperit şi cercetat Cx. M 1 3, intre m. 4,6-5 
Cx. M 1 0, iar între m. 3,4-4,25 o mică parte a complexului M 1 9  
(cea mai mare parte a acestui mormânt a fost descoperită şi 
cercetată in S 030). Acestora li se mai adaugă complexele M 1 8  
( a  fo.st identificat ş i  cercetat intre m .  8,90- 10, 1 8) , M 1 4  (a fost 
identificat şi cercetat intre m. 1 3,50-14,38) şi M 1 5  (a fost 
descoperit între m. 1 4,48-1 5,2). Toate complexele sunt de epocă 
romană provincială şi se datează in sec. 11 p. Chr. 
S 024. Dimensiuni: 32 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
-1 ,34 m. Stratigrafie: strat vegetal, cenuşiu, inconsistent, cu 
multe pietre de diferite dimensiuni; strat de lut galben-cenuşiu, 
consistent. Rezultate: între m. 2,9-1 4,75 m, adâncimea -0,05 -
0,45 m de la nivelul actual de călcare, a fost identificat un zid sec 
(Z 1A). Baza zidului se afla la adâncimea -0,4 -0,9 m. Grosimea 
păstrată a zidului, in diferite portiuni, era cuprinsă intre 0,4 şi 0,8 
m, iar orientarea N-S. Între m. 

·
24,46-25,05 a fost descoperit şi 

cercetat Cx. M 2 (o parte a complexului a fost identificată in S 
020), iar între m. 28,26-30,5 Cx. M 25. Ambele complexe sunt de 
epocă romană provincială şi se datează in sec. 11 p. Chr. 
S 025. Dimensiuni: 28 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
-1 ,38 m. Stratigrafie: strat vegetal, cenuşiu, inconsistent; strat de 
lut galben-maroniu; strat de lut galben-cenuşiu, consistent; lut 
galben amestecat cu rocă degradată. Rezultate: între m. 6,6-7,3 
a fost descoperit şi cercetat Cx. M 21 , intre m. 1 0,9-1 1 ,86 Cx. M 
22. La acestea se mai adaugă M 23 identificat intre m. 1 6,4-1 7,1 
(o parte a complexului a fost descoperită şi cercetată in S 033) şi 
Cx. M 24 conturat între m. 26,86-27,5. La m. 3 ,1 , adâncimea -
0,45 m, a fost descoperită o cupă, iar la m. 5, adâncimea -0,45 
m, fragmente de la un vas (oală). La m. 6,6, adâncimea -0,56 m, 
a fost descoperit un turibulum fragmentar. Toate complexele şi 
obiectele descoperite pe suprafaţa secţiunii sunt de epocă 
romană provincială si se datează in sec. 11 p. Chr. 
S 026. Dimensiuni: 1 8,6 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime 
maximă: -1 ,24 m. Stratigrafie: strat vegetal, cenuşiu, 
inconsistent; strat de lut galben, consistent; strat de lut galben
cenuşiu .  Rezultate: între m. 4,6-5,4 a fost identificat şi cercetat 
Cx. M 26. La m. 6,6 şi m. 7-7,3, adâncimea -0,6 -0,65 m, au fost 
descoperite mai multe fragmente ceramice modelate la roată. La 
acestea se mai adaugă o strachină găsită la m. 8,4, adâncimea -
0,65 m. Cx. şi materialul ceramic descoperit sunt de epocă 
romană provincială si se datează în sec. 1 1  p. Chr. 
S 027. Dimensiuni: 7,2 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime 
maximă: -1 ,44 m. Stratigrafie: strat vegetal, negru-cenuşiu, 
inconsistent; rocă degradată; strat de lut galben-cenuşiu. 
Rezultate: între m. 4,5-5,5 a fost descoperit şi cercetat Cx. M 28. 
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Cx. este de epocă romană provincială si se datează in sec. 1 1 p. 
Chr. 
S 028. Dimensiuni: 9 x 5 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: -
1 ,24 m. Stratigrafie: strat vegetal, cenuşiu, inconsistent; strat de 
lut galben-cenuşiu,; strat de lut galben. Rezultate: între m. 2,62-
3,58 (carourile E9-E10-D9-D1 0) a fost identificat şi cercetat Cx. 
M 29, intre m. 5 ,1 -6,08 (carourile E1 2-F1 2-E1 3-F1 3) Cx. M 27, 
iar intre m. 2,45-3 (caroul D9) Cx. M 32. Acestora li se mai 
adaugă Cx. M 39 (conturat intre m. 4,65-5,67 (carourile D 1 1 -
D 12-E1 1 -E1 2) ş i  M 38 (conturat intre m .  4,96-5,5 (caroul F1 3) . 
Între m. 1 ,62-3, adâncimea -0,2 -0,24 m, a fost descoperită o 
stelă funerară a cărui dimensiuni sunt de 1 ,5 x 0,68 m. (baza 
acestei stele funerare a fost găsită in S 022). Complexelor şi 
pieselor de mai sus li se mai adaugă 1 03 opaiţe intregi şi 
fragmentare, 44 de cupe, 3 ulcioare, 3 oale (una este cu toartă) , 
o strachină şi un cui .  Toate acestea au fost găsite la adâncimi 
cuprinse intre -0,2 -1 ,05 m de la nivelul actual de călcare şi sunt 
depuneri rituale. Complexele, stela funerară, şi numerosul 
materialul arheologic descoperit sunt de epocă romană 
provincială şi se datează in sec. 11 p. Chr. 
S 029. Dimensiuni: 27 x 2. m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
-1 ,3 m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-cenuşiu, inconsistent; 
strat de pământ brun-gălbui; strat de lut galben-cenuşiu cu 
lentile roşcate; pământ cu rocă degradată. Rezultate: intre m. 
1 ,78-2,6 a fost descoperit şi cercetat Cx. M 40. Pentru 
cercetarea integrală a acestuia a fost deschisă o 
suprafată/casetă de 1 ,5 x 2,2 m in care a fost identificat şi 
cercetai trei sferturi din mormânt. Între m. 3-4,2 a fost cercetat 
Cx. M 46 (o parte din mormânt a fost identificată şi cercetată in 
S 036). Între m. 5,9-6,9 a fost identificat şi cercetat Cx. M 45, 
intre m. 8,24-8,96 Cx. M 44, între 9,9-1 0,3 Cx. M 37, iar între m. 
1 O, 1 -1 0,38 M 35. Acestora li se mai adaugă Cx. M 43 (conturat 
intre m. 8,64-9,52; parte a mormântului a fost descoperită şi 
cercetată în S 036), M 31 (conturat între m. 1 1 ,34-12,08), M 34 
(conturat intre m. 1 3,34-14,32). Celor nouă morminte li se mai 
adaugă Cx. M 48 descoperit şi cercetat intre m. 24,44-25,86. 
Toate complexele sunt de epocă romană provincială şi se 
datează pe baza mobilierului funerar in sec. 11 p. Chr. 
S 030. Dimensiuni: 1 9  x 2 m. Orientare: NE-SV. Adâncime 
maximă: - 1 , 1  m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-cenuşiu, 
inconsistent; strat de pământ brun-gălbui; strat de lut cenuşiu; 
rocă nativă. Rezultate: Între m. 3,44-4,55 a fost descoperit şi 
cercetat Cx. M 1 9  (o mică parte a acestui mormânt a fost 
identificată şi cercetată in S 023), intre m. 6,34-7,2 Cx. M 36. 
Acestora li se mai adaugă complexele M 33 (identificat şi 
cercetat între m. 7,8-8,2), M 42 (a fost identificat şi cercetat intre 
m. 9,76-1 0,94) M 41 (a fost descoperit intre m. 1 6,3-1 7,05) şi M 
47 (a fost identificat şi cercetat intre m. 1 7- 18) . Toate 
complexele sunt de epocă romană provincială şi se datează pe 
baza mobilierului funerar in sec. 1 1  p. Chr. 
S 031 .  Dimensiuni: 32 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
-1 ,54 m. Stratigrafie: strat vegetal, cenuşiu, inconsistent (in 
partea vestică a secţiunii, între m. 1 4-1 6, acest strat avea o 
concentraţie de pietre de diferite dimensiuni); strat de lut galben, 
consistent; lut cenuşiu, consistent. Rezultate: Între m. 25,5-26,7 
a fost descoperit şi cercetat Cx. M 49, iar intre m. 28,30-29,70 
cea mai mare parte a complexului M 54 (restul complexului a 
fost descoperit şi cercetat in S 032). Ambele complexe sunt de 
epocă romană provincială şi se datează pe baza mobilierului 
funerar in sec. 11 p. Chr. 
S 032. Dimensiuni: 31 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
-1 ,5 m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-cenuşiu, inconsistent 
(între m. 19 ,6-23 in partea inferioară a acestui strat, era o 
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concentraţie de pietre de diferite dimensiuni); strat de lut galben
cenuşiu, consistent. Rezultate: intre m. 1 6,4- 17,6 a fost 
descoperit şi cercetat Cx. M 52 (limitele de contur ale acestui 
mormânt nu au putut fi stabilite cu exactitate), iar intre m. 27,4-
28,57 Cx. M 54 (cea mai mare parte a lui a fost identificată şi 
cercetată in S 031 ) . intre m. 1 ,94-3,64 a fost identificată şi 
cercetată o parte a complexului M 55 (cea mai mare parte a 
acestuia a fost descoperită şi cercetată in S 033), iar intre m. 
10,7-1 1 ,5 a fost descoperit şi cercetat o parte din Cx. M 57 
(acesta a fost identificat in cea mai mare parte a sa în S 033). La 
m. 1 1 ,  adâncimea -0,55 m, a fost descoperită o cană 
fragmentară, la m. 12,6, adâncimea -0,5 m, un opaiţ, iar la m. 23, 
adâncimea -0,3 m, un capac fragmentar. Toate complexele sunt 
de epocă romană provincială şi se datează în sec. 11 p. Chr. 
S 033. Dimensiuni: 29 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
-1 , 1 2  m. Stratigrafie: strat vegetal, cenuşiu, inconsistent; strat de 
lut galben, consistent; strat de lut galben amestecat cu rocă 
degradată. Rezultate: intre m. 0-1 ,72 a fost descoperit şi cercetat 
Cx. M 55 (o parte a lui a fost identificată şi cercetată în S 032), 
între m. 8,68-9,42 Cx. M 57 (o mică parte a acestuia a fost 
descoperită în S 032). intre m. 1 6,7-1 7,28 a fost identificat şi 
cercetat Cx. M 61 , între 1 7,4- 1 8, 1  o parte a complexului M 23 
(cea mai mare parte a lui a fost descoperită şi cercetată în S 
025), iar între m. 20 şi 21 ,2 a fost identificat Cx. M 60. La 
acestea se mai adaugă Cx. M 62 (a fost identificat intre m. 25-
25,64) şi M 59 conturat intre m. 27,7-28,7. Toate complexele 
sunt de epocă romană provincială şi se datează pe baza 
mobilierului funerar în sec. 11 p. Chr. 
S 034. Dimensiuni: 1 6,6 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime 
maximă: -0,96 m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-cenuşiu, 
inconsistent; strat de lut galben, consistent. Rezultate: între m. 
1 ,7-3 a fost identificat şi cercetat Cx. M 50, iar intre m. 3 ,1 -3,9 
Cx. M 51 .  La acestea se mai adaugă Cx. M 56 identificat intre m. 
1 3,96-14,96. Cele trei complexe se datează pe baza mobilierului 
funerar în sec. 1 1  p. Chr. 
S 035. Dimensiuni: 7,4 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime 
maximă: -1 m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-cenuşiu, 
inconsistent; strat de lut galben, consistent. Rezultate: între m. 
6,46-7,2 a fost identificat şi cercetat Cx. M 53. Cx. se datează pe 
baza mobilierului funerar în sec. 1 1 p. Chr. 
S 036. Dimensiuni: 27,8 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime 
maximă: -1 , 1 4  m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-cenuşiu, 
inconsistent; strat de lut galben-cenuşiu, consistent. Rezultate: 
intre m. 3,54-4,3 a fost identificat şi cercetat Cx. M 46 (cea mai 
mare parte a complexului a fost descoperită şi cercetată in S 
029), iar între m. 7,78-8,8 Cx. M 58. La acestea se mai adaugă 
Cx. M 43 (identificat între m. 8,9-9,9). O parte mică a acestui 
mormânt a fost descoperită şi cercetată în S 029. La m. 4,4, 
adâncimea -0,55 m, au fost descoperite două opaiţe, la m. 6,5, 
adâncimea -0,3 m, o cană fragmentară, la m. 1 4,6, adâncimea -
0,6 m, un cui de fier, la m. 1 5,45, adâncimea -0,51 m, un fund de 
vas, iar la m. 26,45, adâncimea -0,3 m, o cupă. Toate 
complexele se datează pe baza bogatului mobilier funerar in 
sec. 11 p. Chr. 
S 037. Dimensiuni: 1 6  x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
-1 ,4 m. Stratigrafie: strat vegetal, cenuşiu, inconsistent; strat de 
lut galben-cenuşiu, consistent; strat de lut cenuşiu amestecat cu 
rocă degradată; rocă nativă; strat de lut roşcat, consistent, 
amestecat cu rocă degradată. Rezultate: între m. 3,8-4,94 a fost 
identificat şi cercetat Cx. M 63, iar între m. 1 1 ,52-1 2,3 şi 1 3,2-
1 3,6 două plăci din piatră, de formă neregulată, cu urme de 
prelucrare pe partea interioară. Cx. se datează în sec. 11 p. Chr. 
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S 038. Dimensiuni: 1 9  x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
-0,84 m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-maroniu, afânat; strat de 
lut galben, consistent; strat de lut galben-cenuşiu, consistent, 
amestecat cu rocă degradată. Rezultate: între m. 0,26-0,56 a 
fost identificat şi cercetat Cx. M 64 (o parte a complexului a fost 
identificată şi cercetată in S 022), iar între m. 2,80-4,20 Cx. M 30 
(o parte a mormântului a fost descoperită şi cercetată în S 022). 
Complexele sunt de epocă romană provincială şi se datează in 
sec. 11 p. Chr. 
S 039. Dimensiuni: 8,6 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime 
maximă: -1 ,32 m. Stratigrafie: strat vegetal , brun-maroniu, 
afânat; strat de lut galben, nisipos; strat de lut galben, 
consistent, amestecat cu rocă degradată. Rezultate: între m. 
0,5-1 ,2 a fost descoperit şl cercetat Cx. M 65 (o parte a 
complexului a fost identificată şi cercetată in S 022), iar intre m. 
2,5-4,56 Cx. M 67. La m. 1 ,95, adâncimea -0,55 m, a fost 
descoperit un opaiţ, la m. 3,3, adâncimea de -0,35 m, un fund de 
oală, la m. 3,5, adâncimea -0,54 m, un opaiţ, iar la m. 4,2, 
adâncimea -0,5 m, un fund de vas. La acestea se mai adaugă 
patru opaiţe, descoperite între m. 4,9-5,4, adâncimea -0,5 -0,56 
m, fragmente de la un vas şi de la mai multe turribula, 
descoperite între m. 5,7-6,6, adâncimea de -0,5 -0,6 m. La m. 
7 ,5, adâncimea -0,58 m, au fost descoperite două opaiţe, iar 
între m. 8,3-8,6, adâncimea -0,54 -0,6 m, mai multe fragmente 
de vase ceramice. Complexele ca şi obiectele ceramice 
descoperite pe suprafaţa secţiunii sunt de epocă romană 
provincială şi se datează. in sec. 11 p. Chr. 
S 040. Dimensiuni: 1 8  x 2 m. Orientare: NE-SV. Adâncime 
maximă: -0,94 m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-cenuşiu, 
inconsistent; strat de lut galben-roşcat, consistent; strat de lut 
verzui, nisipos, amestecat cu pietricele; strat de lut galben 
amestecat cu lut verzui şi pietre. Rezultate: intre m. 0,5-2 , 18 m a 
fost descoperit şi cercetat Cx. M 66, iar intre m. 1 0,4-1 1 , 1 Cx. M 
75. Acestora li se mai adaugă Cx. M 71 (identificat şi cercetat 
între m. 1 4,90-16), parte din care a fost identificată şi cercetată 
în S 045. La m. 1 4,9, adâncimea -0,47 m, a fost descoperită o 
cană fragmentară modelată la roată. Toate complexele, inclusiv 
vasul ceramic, sunt de epocă romană provincială şi se datează 
în sec. 11 p. Chr. 
S 041 . Dimensiuni: 30 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
-1 .44 m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-cenuşiu, inconsistent; 
strat de lut galben nisipos amestecat cu pământ şi piatră; strat 
de lut galben-roşcat, consistent; lut cenuşiu-verzui, nisipos, 
amestecat cu pietricele; lut galben-cenuşiu, consistent; rocă 
nativă. Pe suprafaţa dintre m. 2,9-5,9 la o adâncime de -0,02 -
0 ,12 m era un strat de piatră de dimensiuni mici şi mediii. 
Rezultate: Între m. 5,9-7,38 a fost descoperit şi cercetat Cx. M 
74, între m. 9, 1 -1 0  Cx. M 70 (pentru cercetarea completă a 
acestuia a fost realizată o suprafaţă/casetă de 1 x 1 ,4 m), iar 
între m. 9,1 O -1 0,25 a fost descoperit şi cercetat Cx. M 69. 
Acestora li se mai adaugă Cx. M 72 (a fost identificat intre m. 
15,98-1 6,8), M 68 conturat între m. 23,2-24,42 şi Cx. M 73 
identificat şi cercetat între m. 27,94-28,70. La m. 4,25, 
adâncimea -0,45 m, a fost descoperit un opaiţ, iar la m. 4,65-4,9, 
adâncimea -0,3 m, trei opaiţe. intre m. 8,6-8,8, adâncimea -0.4 
m, a fost descoperit un fragment de vas şi o oală fragmentară, 
iar la m. 10,4-1 0,7, adânc imea -0,6 -0,62 m, o toartă şi o buză 
de vas, un fund de cupă şi mai multe fragmente ceramice. 
Complexele ca şi obiectele ceramice descoperite pe suprafaţa 
secţiunii sunt de epocă romană provincială şi se datează în sec. 
1 1  p. Chr. 
S 042. Dimensiuni: 1 3  x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
-1 , 1  m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-cenuşiu, inconsistent; 
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strat de lut galben nisipos amestecat cu pământ şi piatră; strat 
de lut galben-roşcat, consistent; lut cenuşiu-verzui, consistent; 
rocă nativă. Pe suprafaţa dintre m. 2,9-5,9 la o adâncime de -
0,02 -0, 1 2  m era un strat de piatră de dimensiuni mici şi mediii. 
Rezultate: între m. 6,46-8,54 a fost identificat şi cercetat Cx. M 
76, iar între m. 4,35-5,55 o parte din Cx. M 77 care continua şi în 
S 043. La m. 3,8, adâncimea -0,2 m, a fost descoperit, un fund 
de oală, iar intre m. 4-4,60, adâncimea de -0,05 şi -0,08 m, mai 
multe fragmente de turribulum. Complexele ca şi obiectele 
ceramice descoperite pe suprafaţa secţiunii se datează în sec. 1 1  
p. Chr. 
S 043. Dimensiuni: 1 3  x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
1 ,06 m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-cenuşiu, inconsistent; 
strat de lut galben nisipos amestecat cu pământ şi piatră; strat 
de lut galben-roşcat, consistent; lut cenuşiu-verzui, consistent; 
rocă nativă. Pe suprafaţa dintre m. 0-4,5 la o adâncime de -0,04 
-0, 1 6  m era un strat de piatră de dimensiuni mici şi mediii. 
Rezultate: între m. 4,65-5,5 a fost identificat şi cercetat Cx. M 77 
(o parte a complexului a fost identificată şi cercetată în S 042). 
La m. 3,3, adâncime -0,08 m, au fost descoperite, două urcioare 
fragmentare, la m. 3,8, adâncimea de -0,04 şi -O,Q7 m, un opaiţ 
şi un turribulum fragmentar, iar la m. 4,5, adâncimea -0,36 m, 
fragmente de la un turribu/um. Cx. ca şi obiectele ceramice 
descoperite pe suprafaţa secţiunii se datează in sec. 11 p. Chr. 
S 044. Dimensiuni: 1 0,8 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime 
maximă: 1 ,32 m. Stratigrafie: strat vegetal, cenuşiu, inconsistent; 
strat de pământ cenuşiu amestecat cu rocă degradată; strat de 
lut roşcat, consistent; lut galben, consistent; rocă nativă. 
Rezultate: Între m. 9,86-1 0,9 a fost identificat şi cercetat Cx. M 
78. Pentru cercetarea integrală a complexului a fost făcută o 
casetă (in continuarea limitei sudice a secţiunii) de 0,6 x 1 m. O 
mică parte a complexului (limita de SV) a fost identificată şi 
cercetată de colegii de la MNIT. Pe suprafaţa secţiunii la diferite 
adâncimi au fost descoperite pietre de mărimi variabile. Cx. se 
datează in sec. 1 1  p. Chr. 
S 045. Dimensiuni: 12,6 x 2 m. Orientare: NE-SV. Adâncime 
maximă: -1 ,01 m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-cenuşiu, 
inconsistent; strat de lut cenuşiu; strat de lut cenuşiu amestecat 
cu rocă degradată. Rezultate: între m. 1 ,4-3,8 m a fost 
descoperit şi cercetat bogatul complex M 79, iar între m. 3,4-4,62 
Cx. M 82. O parte a acestui mormânt a fost descoperită şi 
cercetată în S 049. Acestora li se mai adaugă M 71 (identificat şi 
cercetat între m. 9,45-1 0,4), parte din care a fost identificată şi 
cercetată in S 040, şi Cx. M 83 conturat între m. 1 0,94-1 1 ,66 
(acesta continua şi in S 049). La m. 1 4,9, adâncimea -0,47 m, a 
fost descoperită o cană fragmentară modelată la roată. La SE de 
marginea mormântului, adâncimea -0 ,50 -0,56 m, au fost 
descoperite fragmente de la trei turribula si de la o cupă. Toate 
complexele, inclusiv vasele ceramice, sunt de epocă romană 
provincială şi se datează în sec. 11 p. Chr. 
S 046. Dimensiuni: 1 4  x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
-0,98 m. Stratigrafie: strat vegetal, cenuşiu, inconsistent; strat de 
lut cenuşiu, consistent; strat de lut galben amestecat cu rocă 
degradată. Rezultate: Între m. 5,3-4,1 a fost descoperit şi 
cercetat Cx. M 81 , iar între m. 0,6-1 ,22 Cx. M 85. Deasupra 
complexului M 85, adâncimea -0, 1 9  -0,33 m, se afla in pozi!ie 
secundară un medalion funerar. La m. 0,3-0,5, adâncimea -0,38 
m, au fost găsite fragmente de la buza şi fundul unei oale, iar la 
m. 1 ,3, adâncimea -0,4 m, fundul unei cu pe. La m. 4,1 O, 
adâncimea -0,32 m, a fost găsită o cupă fragmentară, iar la m. 6, 
adâncimea -0,3 m, un opaiţ fragmentar. Toate complexele, 
inclusiv vasele ceramice, sunt de epocă romană provincială şi se 
datează in sec. 11 p. Chr. 
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S 047. Dimensiuni: 12 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
- 1 , 1  m. Stratigrafie: strat vegetal, cenuşiu, inconsistent; strat de 
lut galben-cenuşiu, ;  strat de lut galben. Rezultate: între m. 1 ,24-
1 ,76 a fost descoperit şi cercetat M 86 (cea mai mare parte a 
complexului a fost descoperită şi cercetată în S 048), intre m. 
4,1 6-4,7 Cx. M 84, iar între m. 5,9-7,20 Cx. M 80. Pe suprafaţa 
cuprinsă între m. O, 1 -1 ,6, adâncimea -0,31 -0,37 m, au fost 
descoperite patru opaiţe, o cupă, două funduri şi o buză de cupă 
şi mai multe fragmente de la o oală. Complexele, inclusiv 
obiectele ceramice, sunt de epocă romană provincială şi se 
datează în sec. 1 1  p. Chr. 
S 048. Dimensiuni: 17 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
-0,9 m. Stratigrafie: strat vegetal, cenuşiu, inconsistent; strat de 
lut galben-cenuşiu,; strat de lut galben. Rezultate: între m. 9 , 1 -
1 0, 1 5  a fost descoperit ş i  cercetat M 86 (o parte a complexului a 
fost descoperită şi cercetată in S 047), între m. 14,9-16 ,66 Cx. M 
87 (pentru cercetarea integrală a mormântului a fost deschisă o 
casetă de 1 ,50 x 1 m), iar intre m. 2,6-3,9 Cx. M 88. La m. 3,2, 
adâncimea -0,44 m, a fost descoperite fragmente de la o oală, la 
m. 6,2, adâncimea -0,4 m, un opaiţ, iar la m. 1 0,65, adâncimea -
0,4 m, un opaiţ fragmentar. Complexele, inclusiv obiectele 
ceramice, sunt de epocă romană provincială şi se datează în 
sec. 11 p. Chr. 
S 049. Dimensiuni: 1 3  x 2 m. Orientare: NE-SV. Adâncime 
maximă: -Q,95 m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-cenuşiu, 
inconsistent; strat de lut cenuşiu; strat de lut cenuşiu amestecat 
cu rocă degradată. Rezultate: între m. 3, 1 -4 a fost descoperit 
parte din Cx. M 82 (cea mai mare parte a mormântului a fost 
descoperită şi cercetată in S 045), între m. 7,1 -7,76 Cx. M 89, 
iar între m. 10 ,54-1 1 M 90 (pentru cercetarea integrală a 
complexului a fost deschisă o mică suprafaţă/casetă de 1 ,4 x 1 ,2 
m). Acestora li se mai adaugă Cx. M 83 (identificat şi cercetat 
între m. 10,2-1 1 ,62), o parte din care a fost identificată şi 
cercetată în S 045, şi Cx. M 91 conturat între m. 1 2-1 2,84. Toate 
complexele sunt de epocă romană provincială şi se datează in 
sec. 11 p. Chr. 
S 050. Dimensiuni: 24 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
-1 ,88 m. Stratigrafie: strat vegetal, maroniu, inconsistent; strat de 
lut brun-cenuşiu; strat de lut cenuşiu amestecat cu rocă 
degradată; strat de lut brun, consistent; strat de lut galben, 
consistent; strat de lut cenuşiu, consistent; strat de lut brun
negricios; strat de lut galben-cenuşiu, nisipos; strat de pământ 
cenuşiu deschis amestecat cu pietricele. Rezultate: între m. 2-20 
la o adâncime de -0,05 -0, 1  m de la nivelul actual de călcare era 
un strat de piatră de la dărâmătura unui zid. Grosimea acestui 
strat de pietre atingea pe alocuri 0,35-0,4 m. În partea inferioară 
a secţiunii, intre m. 1 9,2-20,4, adâncimea -0,68 -0,7 m de la 
nivelul actual de călcare, a fost identificat un zid sec (Z 3). Baza 
zidului se afla la adâncimea de -1 ,35 m. Grosimea păstrată a 
zidului era de 1 m, iar orientarea V-E. Secţiunea este lipsită 
complet de materiale arheologice. 
S 051 .  Dimensiuni: 1 7,5 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime 
maximă: - 1 , 1  m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-cenuşiu, 
inconsistent; strat de pământ negru; strat de lut cenuşiu; strat de 
pământ brun-deschis amestecat cu lut cenuşiu; strat de lut 
�alben, consistent, amestecat pe alocuri cu pământ. Rezultate: 
Intre m. 2,6-1 7,5, adâncimea -0,02 -0,05 m de la nivelul actual 
de călcare, era un strat de piatră, foarte probabil, de la 
dărâmătura unui zid. Grosimea acestui strat de pietre atingea pe 
alocuri 0,35 m. Secţiunea este lipsită complet de materiale 
arheologice. 
S 052. Dimensiuni: 1 5  x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
- 1 , 1 8  m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-cenuşiu, inconsisten t; 
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strat de pământ negru; strat de lut cenuşiu; strat de pământ 
brun-deschis amestecat cu lut cenuşiu; strat de lut galben, 
consistent, amestecat pe alocuri cu pământ. Rezultate: pe 
suprafaţa cuprinsă intre m. 2,3- 15, adâncimea -0,2 -Q,25 m de la 
nivelul actual de călcare, era un strat de piatră, probabil, de la 
dărâmătura unui zid. Grosimea acestui strat de pietre atingea pe 
alocuri 0,3 m. Sec�unea este lipsită complet de materiale 
arheologice. 
S 053. Dimensiuni: 1 3  x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: 
-1 ,4 m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-cenuşiu, inconsistent; 
strat de pământ negru; strat de lut cenuşiu; strat de pământ 
brun-deschis amestecat cu lut cenuşiu; strat de lut galben, 
consistent, amestecat pe alocuri cu pământ. Rezultate: pe 
suprafaţa cuprinsă intre m. 3,6-13, adâncimea -o, 1 5  -Q,2 m de la 
nivelul actual de călcare, era un strat de piatră, probabil, de la 
dărâmătura unui zid. Grosimea acestui strat de pietre atingea pe 
alocuri 0,35 m. Între m. 9,26-9,7 a fost identificat şi cercetat Cx. 
M 92. Acesta este de epocă romană provincială şi se datează in 
sec. l i p. Chr. 
S 054. Dimensiuni: 9 x 2 m. Orientare: N-S. Adâncime maximă: -
1 ,2 m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-cenuşiu; strat de pământ 
negru; strat de lut galben-cenuşiu, consistent; strat de lut 
cenuşiu. Rezultate: în partea de S a secţiunii, intre m. 6,8-9, 
adâncimea -0, 1 5  m de la nivelul actual de călcare, era un strat 
de piatră, probabil, de la dărâmătura unui zid. Grosimea acestui 
strat de pietre atingea pe alocuri 0,25-0,3 m. Secţiunea este 
lipsită complet de materiale arheologice. 
S 055. Dimensiuni: 4,7 x 2,4 m. Orientare: V-E. Adâncime 
maximă: -1 ,7 m. Stratigrafie: strat vegetal, brun-cenuşiu, 
inconsistent; strat de lut cenuşiu, consistent; strat de lut galben
cenuşiu. Rezultate: pe toată suprafaţa secţiunii la o adâncime de 
-0,05 -0,1 m de la nivelul actual de călcare era un strat de piatră 
de la dărâmătura unui zid. Grosimea acestui strat de pietre 
atingea pe alocuri 0,35 m. in partea inferioară a secţiunii , între 
m. 0-2,6, adâncimea -0,6 -0,7 m de la nivelul actual de călcare, a 
fost identificat un zid sec care este continuarea zidului (Z 3) din 
S 050. La m. 2,9 zidul coteşte spre N in unghi drept. Baza zidului 
se afla la adâncimea de -1 ,3 m. Grosimea păstrată a zidului era 
de 1 m. Orientarea zidului până la m. 2,9 este de V-E, iar de 
acolo unde coteşte N-S. Secţiunea este lipsită complet de 
materiale arheologice. 

Descoperirile din această campanie pot fi grupate în: 
complexe funerare (92); ziduri ale unei incinte funerare. Acestora 
li se adaugă şi două monumente funerare. 

Primelor le aparţin mormintele plane de incineraţie in groapă. 
Acestea constituie categoria cea mai bine reprezentată de 
complexe. Ca şi orientare notăm că peste 75% respectă o 
dispunere a gropii cu axa lungă pe direcţia E-V. Dimensiunile 
variază, de la cele mari de 2,2 x 1 ,8 m la cele cu laturile de 0,4 x 
0,4 m. De asemenea, forma gropii este in majoritatea cazurilor 
rectangulară cu colţurile rotunjite, fundul plat sau uşor albia!, dar 
nu lipsesc complexele circulare sau de forme neregulate. 
Conturul complexelor este adeseori marcat de o lentilă de 
pământ ars la roşu, rezultat in urma purificării rituale a gropii 
defunctului. Această lentilă, ce urmează evident conturul gropii, 
este întreruptă in mai multe situaţii sau prezentă doar pe unele 
din laturile complexului. De asemenea, credem că multe din 
urmele de ardere secundară regăsite pe obiectele de inventar, in 
special ceramică, se datorează faptului că au fost depuse in 
groapă in momentul purificării acesteia sau imediat după 
aceasta. in condiţiile arderii lor pe rugul funerar ele ar fi fost mult 
mai deteriorate, aşa cum este, probabil, în cazul pieselor de 
sticlă vitrifiată. 
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Resturile cinerare sunt extrem de mărunte, singurul 
fragment osteologie identificabil fiind o falangă de deget, in 
majoritatea cazurilor ele prezentându-se mai mult ca pete de 
culoare albă pe fondul cantită�i mari de cenuşă şi cărbune din 
con�nutul gropii. in această situa�e credem că este clar că 
defuncţii au fost arşi la ustrinum, lentila de lut ars nefiind 
suficientă ca argument pentru o ardere in situ. 

Inventarul funerar este depus fără o regulă anume, însă se 
cuvine men�onat, ca o situaţie relativ comună, depunerea in 
faze succesive a obiectelor de ofrandă, practic pe măsura 
umplerii gropii defunctului. Totodată unele obiecte sunt depuse 
pe limitele exterioare ale gropii, tot in momente secundare ale 
umplerii acesteia. 

O categorie aparte în cadrul cercetărilor din acest an o 
constituie zidurile de la o incintă funerară, identificate in 
secţiunile S 020, S 021 ,  S 050 şi S 055. Practic este vorba, 
foarte probabil, de o incintă de mari dimensiuni, patrulateră, cu o 
grosime a zidului de cea. 1 m, iar o elevaţie acolo unde s-a 
conservat de cea. 1 , 1  m. Din păcate cercetarea acesteia a fost 
ingreunată de faptul că limita proprietăţii Kovaks-Manta, practic 
un şir de copaci, suprapune incinta pe direcţia nord-sud. 

Cele două monumente, respectiv stela funerară din S 022-S 
028 cu postament, precum şi medalionul din S 046 nu ştim cu 
siguranţă dacă se află in situ. În primul caz credem că da, 
deoarece stela se află picată cu faţa in jos, in imediata apropiere 
a postamentului, care este spart, exact pe direcţia piesei 
principale. De asemenea, in jurul stelei ce poate să fi aparţinut 
unui personaj important se aHau grupate un număr mare de 
complexe votive (gropi), precum şi câteva morminte. Este greu 
să atribuim piesa unuia sau altuia dintre morminte. in cazul 
medalionului, acesta poate fi eventual asociat mormântului M 85 
care se află chiar dedesubt, dar pe de altă parte panta abruptă 
din vecinătate indică posibilitatea ca piesa poate fi venită de mai 
sus. 

De pe intreaga suprafaţă a necropolei, au fost recoltate 
sporadic şi materiale moderne sau contemporane, elemente de 
feronerie şi potcoave. Acestea provin in special din nivelele de 
decapare ale secţiunilor din stratul vegetal. 

Materialul arheologic recoltat este structurat pe următoarele 
mari categorii de piese: 
- vase ceramice. Principalele forme identificate în inventarele 
funerare sau pe suprafaţa necropolei sunt: urcioare; cupe; căni; 
oale; străchini; farfurii; turribula. Din punct de vedere al 
categoriei ceramice urcioarele, cupele, farfuriile şi străchinile 
aparţin categoriei fine. Dominantă este culoarea galben 
cărămizie, rezultat al arderii oxidante. Dintre urcioare menţionăm 
însă şi câteva de culoare gri cenuşie. Oalele şi vasele turribula 
pot fi incluse in categoria ceramicii uzuale, fiind folosit ca 
degresant un nisip cu granulaţie mare ce conferă suprafeţei 
vaselor un aspect rugos. Culoarea este de asemenea, galben 
cărămizie ca şi in cazul formelor anterioare. În unele cazuri 
vasSie ceramice prezintă urme de ardere secundară, dar nu in 
urma întrebuinţării casnice, ci ca rezultat al arderii lor, in 
momentul depunerii in groapa mormântului, purificată in 
prealabil prin ardere. 
- opaiţe. Opaiţele toate aparţin tipului Loeschcke 103, cu un 
singur arzător, din pastă semi fină, unele având ştampilă 
(FORTIS, VETTI , FAOR, STROBILI, C.DESSI). Unele prezintă 
urme de ardere secundară. 
- sticlă. Majoritatea pieselor sunt unguentaria, din sticlă 
translucidă sau verzuie, cu corpul tronconic, gâtui drept şi buza 
evazată. Alături de acestea menţionăm un gutti biberon , probabil 
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dintr-un mormânt de copil, precum şi două văscioare de mici 
dimensiuni. 
- oglinzi, aplici, fibule. Din inventare provin două oglinzi de bronz, 
două aplici de curea şi o fibulă puternic profilată, fragmentară. 
- obiecte de fier. Dintre piesele mai reprezentative menţionăm 
două cuţite, un pumnal curb, specific ilir, precum şi o cantitate 
mare de cuie şi piroane de dimensiuni variate. 
- monete4 
Împărat: Hadrianus. Nominal: as. Monetărie: Roma; Datare: 1 1 7-
1 38. Av: Legenda ştearsă. Bust cu barba spre dreapta. Rv: 
Legenda ştearsă; S-C. Salus stand dr. , hrăneşte şarpele 
încolăci! pe braţe SC. Axa: 1 2; Context arheologic: Roşia 
Montană, S 049, M 91 ,-0,95 m. Starea de conservare: corodat, 
cu margini ciobite, urme de arsură. Nr. inv: 643. 
Împărat: Hadrianus. Nominal: as - fragmentar . Monetărie: 
Roma; Datare: 1 1 7-1 38. Av: Legenda ştearsă. Cap spre dreapta, 
poartă corona de lauri. Context arheologic: Roşia Montană, S 
029, M 48. Starea de conservare: tocită, iligibilă, culoare roşcată, 
urme de topire. Nr. inv: 340. 
Împărat: Antoninus Pius. Nominal: as - fragmentar. Monetărie: 
Roma; Datare: 1 38-1 61 . Av: Leganda ştearsă. Bust laureat, dr.. 
Rv: Siluetă şezând st. .  exergă: ANNONA AVG ?. Axa: 1 1 ;  
Context arheologic: Roşia Montană, S 045, M83, -0,8 m. Starea 
de conservare: corodat, cu margini ciobite, patină verde, purta 
urme de arsură. Nr. inv: 61 1 .  
Împărat: Antoninus Pius. Nominal: as - fragmentar. Monetărie: 
Roma; Datare: 1 38-1 61 . Av: Cap cu barba spre dreapta. Rv: 
Aequitas? feminină În picioare spre stânga, În mâna dreapta ţine 
balanţa ?, În mâna stângă lance/ sceptre?, În câmp S - C. Axa: 
4; Context arheologic: Roşia Montană, S 049, M83,-0,78 m. 
Starea de conservare: foarte corodat, cu margini ciobite, urme 
puternice de arsură, lipit o bucată de lemn carbonizată. Nr. inv: 
644. 
Împărat: ?. Nominal: as - fragmentar.; Datare: sec. 1 1?. Av: 
siluetă cap dr . .  Rv: Siluetă stând. Axa: 6?; Context arheologic: 
Roşia Montană, S 039, M· 5, -0,6 m. Starea de conservare: 
tocită, ilizibilă, din cauza curăţirii anterioare nu se pot constata 
urme de arsură. Nr. inv: 476. 
Nominal: as?. Context arheologic: Roşia Montană, S 045, M 79, 
-0,51 m. Starea de conservare: tocită, ilizibilă, urme de arsură. 
Nr. inv: 569. 
Nominal: as?. Av: cap spre dreapta. Context arheologic: Roşia 
Montană, S 028, M39, -1 ,3 m. Starea de conservare: tocită, 
ilizibilă, culoare roşcată, urme de topire. Nr. inv: 297. 
Context arheologic: Roşia Montană, S 022, M8, -0,60 m. Starea 
de conservare: tocită, ilizibilă, miezul roşcat, patină verde. Nr. 
inv: 67. 
Conte� arheologic: Roşia Montană, S 036, M46, -0,6 m. Starea 
de conservare: tocită, iligibilă, miezul roşcat, patină verde. Nr. 
inv: 384. 
Context arheologic: Roşia Montană, S 045, M82, -0,8 m. Starea 
de conservare: tocită, iligibilă, miezul roşcat, patină verde. Nr. 
inv: 610. 
Context arheologic: Roşi a Montană, S 020, M 1 , -0,6 m. Starea 
de conservare: tocită, iligibilă, miezul roşcat, patină verde. Nr. 
inv: 2. 
Context arheologic: Roşia Montană, S 045, m. 6, -0,2 m. Starea 
de conservare: tocită, iligibilă, miezul roşcat, patină verde. Nr. 
inv: 568 

Delimitările cronologice impuse de mobilierul şi inventarul 
funerar recoltat situează mormintele din sectorul nostru pe 
parcursul veacului al l i-lea p. Chr., in epoca provincială romană. 
Dintre piesele cu relevanţă cronologică mai ridicată menţionăm 
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monedele, ce in nici un caz nu depăşesc acest segment 
temporal. De asemenea opaiţele, toate variantele aparţinând 
aceluiaşi tip, se plasează in acelaşi interval. Se mai cuvin 
amintite şi cupele cu fundul plat şi diam. maxim situat sub 
mijlocul inăl�mii vasului, ce aparţin de regulă nivelelor traianice 
din contextele romane, categorie ce pledează la rândul ei pentru 
aceiaşi incadrare cronologică propusă. Caracterul anepigraf al 
monumentelor funerare descoperite nu permite din păcate o 
analiză din această perspectivă. Nu in ultimul rând trebuie să 
menţionam ca suprafeţele cercetate in campaniile 2003-2004 
constituie limita estică a necropolei ,Ţarina", cea nordică, încă 
necercetată, se afla, foarte probabil, la N de proprietatea Manta, 
respectiv proprietatea Pojghi. 

Note: 
U Cociş, A. Ursuţiu, C. Cosma, E. Beu- Dachin, A. Rustoiu, 
G. Oloşutean, Săpăturile de la Roşia Montană din 2003-Ţarina, 
in CCA 2004, p. 264-267. 
2. Ibidem. 
3. S. Loeschcke, Lampen aus Vindonissa, Ziirich, 1 91 9. 
4. Monetele au fost determinate de către dr. Cristian Găzdac. 

Sector INMI 
Colectiv: Cristina Crăciun - responsabil sector, Emil Lupu, 
Raluca losipescu, Sergiu losipescu, Anişoara Sion, 
Gabriel Mehedinţeanu, Constantin Mehedinţeanu (INMI) 

Suprafaţa pe care s-au efectuat cercetările arheologice in 
campania 2004 este de 2354 m2, din care suprafaţa propriu-zisă 
a secţiunilor trasate este de 1 533 m2 (42 secţiuni şi casete) . 
Terenul pe care s-a efectuat cercetarea este intreg terenul 
pentru care proprietarul şi-a dat acceptul pentru efectuarea 
cercetării arheologice preventive in anul 2004. 

Pentru cercetarea sectorului de necropolă din sectorul Bara, 
s-a optat, avându-se in vedere şi experienţa campaniei 2003, 
pentru sec�uni late de 2 m cu un martor de 0,5 m intre ele, 
dispuse paralel, pe panta descendentă a terenului. Excepţie au 
făcut S 01 1 008c004, care, in continuarea extinderii in 
profunzime a săpăturii din anul precedent,

_ 
a fost lărgită faţă de 

dimensiunile din campania 2003, la 2,3 m. In consecinţă, lăţimea 
secţiunii S 01 1 008c01 O a fost redusă la. 1 ,8 m, pentru a obţine 
un profil magistral al intregii suprafeţe. 

Necropola de epocă romană din zona Ţarina, a cărei 
suprafaţă, după cum arată cercetările din ultimii doi ani, pare să 
se desfăşoare pe direcţia SV-NE, indică preferinţa deja 
constatată la necropolele de la Hop-Găuri şi Corna pentru 
organizarea acestui tip de habitat pe terenuri in panlă. 

Stratigrafia zonei de necropolă este relativ unitară. Sub 
stratul de pământ vegetal, gros de cea. O, 1 5-0,25 m, urmează un 
nivel de umplutură, post antică, 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 drumul vicinal către Ţarina predomină 
pământul de culoare maroniu-gălbuie, care suprapune un nivel 
de pietre de mici dimensiuni, de culoare rozalie sau gri cu pete 
albe, a cărui grosime este de cea. 0,05-0,07 m. Acesta este 
stratul care suprapune nivelul de la care apar urmele de cărbune 
şi cenuşă, care conlurează partea superioară a gropilor de 
incineraţie sau nivelul de la baza pietrelor de dimensiuni mai 
mari care marcau pe teren, în antichitate, gropile complexelor 
funerare. 
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Densitatea in plan a complexelor funerare se explică prin 
caracteristicile terenului, care era diferit in antichitate fată de cel 
actual, care a suportat interven�i antropice atât i� epoca 
modernă, cât şi in cea recentă. 

Nu au fost descoperite complexe funerare romane in zona în 
care stânca era foarte aproape de nivelul de călcare antic, aşa 
cum s-a constatat arheologic in c. 4-6 din ale sectiunilor S 
01 1 008c020,022,026,022,028,022. De altfel, aici stânca apare la 
-0,35 m faţă de nivelul de călcare actual. 

O modificare importantă faţă de aspectul terenului in 
antichitate se constată in secţiunile S 01 1 008c01 8, 0 1 1 008c01 7, 
01 1 008c, 01 1 008c01 0, 01 1 008c01 2b, 01 1 008c016a şi 
01 1 008c01 9a: aici s-a produs o colmatare masivă in epoca 
modernă, fapt probat cel mai elocvent atât de adâncimea la care 
apar complexele funerare, cât şi de diferenţa de nivel dintre 
valorile nivelului de călcare actual şi cele ale nivelului inferior al 
pietrelor de mai mari dimensiuni care închideau ringul 
mormintelor M 4 şi M 6 din S 01 1 008c01 O (cea. 1 - 1 , 1  m). 

Dacâ in acest caz, complexele au fost acoperite de pământ 
scurs pe pantă, eroziunea solului, ca urmare a nivelării terenului 
prin arătură a afectat şi alte complexe funerare, situaţie sesizată 
în cazul M1 (1 1 1 )  din S 01 1 008c024, unde ofrandele puse 
deasupra gropii de cremaţie au apărut la -0, 1 5  m sub nivelul 
actual de călcare. 

O parte a necropolei a fost deranjată de amenajări 
constructive de epocă modernă, fapt. constatat arheologic in S 
01 1 008c021 şi C1 .021 : drumul de care (epocă modernă), pavat 
cu piatră şi bolovani, orientat N-S , suprapune complexele 
funerare romane M1 ( 103) şi M1 ( 1 22) din S 01 1 008c027 şi M1  
(1 24) din S 01 1 008c028. 

M 10 ( 12 1 )  din S 01 1 008c026 şi Mc (1 08) din S 01 1 008c022 
au fost degajate după îndepărtarea nivelului de depunere format 
ca urmare a amenajării drumului comunal către Orlea. O situaţie 
similară s-a produs şi la extremitatea de nord-est a proprietăţii, la 
limita cu proprietatea vecină (proprietatea Gligor). 

La nivel microstratigrafic, o parte din elementele care marcau 
complexele funerare la suprafaţa solului antic au dispărut sau şi
au schimbat poziţia in plan, aşa cum s-a constatat în cazul 
fragmentelor de medalion funerar descoperite in poziţie 
secundară in S 01 1 008c01 4, c. 1 8- 19  şi respectiv, in cazul leului 
funerar descoperit in S 01 1 008c020, c. 4-6. Situaţia a fost 
similară şi în cazul unor pietre nefasonate care jucau rolul de 
semne de mormânt, pentru cei care nu-şi puteau permite un 
monument funerar. 

În campanile arheologice din 2003-2004 echipa INMI a 
cercetat 1 28 de complexe funerare, dintre care 83 in anul 2004. 
Din analiza complexelor cercetate, o primă concluzie este aceea 
a practicării exclusive a ritului incineraţiei pe toată suprafaţa de 
necropolă cercetată. 

Statistica complexelor funerare de incineraţie cercetate în 
anu l 2004 este următoarea: 
- morminte cu incinerare pe loc, cu groapă in trepte de tip 
bustum - 30 complexe funerare. Dintre acestea patru sunt 
morminte de incineraţie cu ring de piatră - M3 ( 100) şi M4 ( 10 1 ) ,  
M4(52) ş i  M6(63) din S 01 1 008c01 O 
- morminte de incinerare pe loc în groapă rectangulară cu colţuri 
rotunjite, fără treaptă, - 17 complexe funerare. 
- morminte cu incineraţie la ustrinum, cu depunerea resturilor 
cinerare în groapă purificată ritual-1 7  complexe funerare. 
- morminte cu incineraţie la ustrinum, cu depunerea resturilor 
cinerare în groapă simplă- 1 9  complexe funerare. 

in S 01 1 008c01 2a, c. 1 9  a fost surprins pe lăţimea secţiunii 
un aliniament de pietre de mai mari dimensiuni dispuse din cea. 
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0,45 m în 0,45 m. Pe strat au apărut pete de cenuşă pe-o lăţime 
de cea. 0,35-0,4 m de o parte şi de alta a aliniamentului descris. 
La adâncirea sec�unii până la -0,25 faţă de nivelul inferior al 
pietrelor, în zona cu pigmenţi de cenuşă, nu s-a constatat 
existenţa unui complex funerar, dar au fost descoperite mai 
multe opaiţe şi câteva pahare/cupă. lnterpretăm complexul ca o 
amenajare legată de cultul morţilor, dar căreia nu îi găsim 
suficiente atribute pentru identificarea ca cenotaf. 

in campania 2004 am surprins intersectări stratigrafice ale 
complexelor funerare, care indică folosirea aceluiaşi spaţiu în 
secvenţe cronologice diferite. Cele mai clare situaţii sunt cele din 
secţiunile S01 1 008c020 şi S 01 1 008c026-022. 
- in S 01 1 008c020, ringul complexului M.4 (101 )  suprapune M.5 
(1 02), fiind la rândul său suprapus de ringul lui M.3 ( 1 00). Din 
releveu! cercetării din 2003, completat cu datele anului 2004, 
M . 1  (S006) şi M.5 (1 02) ar aparţine aceleiaşi secvenţe 
cronologica, peste care se suprapune ringul mormântului M.4 
( 101 ) .  in a doua secvenţă cronologică M.4 ( 101 ) ,  poate şi M.2 
(S006) sunt suprapuse de ringul M.3 ( 100). În acest ultim caz, 
ringul pare a fi fost organizat în jurul complexului M3 (1 00), 
aproape paralel cu conturul gropii de incineraţie. 
- în S01 1 008c026, suprapunerea complexului M6 ( 1 1 8) şi M8 
(1 1 9) peste groapa M5 ( 1 1 7) este asigurată nu numai 
stratigrafic, ci şi planimetric, ca urmare a orientării clar diferite 
ale axelor longitudinala ale complexelor funerare. În cazul 
complexelor M6 ( 1 1 8) şi M8 ( 1 1 9) , interpretarea formei gropii pe 
baza nivelmentului indică următoarea desfăşurare: M8 ( 1 1 9) cu 
cota de nivel -34,64 m a limitei gropii la partea superioară şi cu 
cota de nivel a fundului gropii de -34,27 m, este tăiat de M5 
(1 1 7) , cu cotă de nivel a fundului gropii -34,66 m. Lui M5(1 1 7) i 
se suprapune M6 (1 1 8) într-o a treia secvenţă cronologică. 
- în c . 12-1 3 ale sec�unilor S01 1 008c026 şi S 01 1 008c022, M a 
(1 06) suprapune complexele M7 ( 1 28) şi M b ( 107). 

Pe baza inventarelor arheologice , datarea unor complexe 
cercetate în 2004 poate fi, în unele cazuri, mai bine precizată în 
cadrul cronologiei provinciei romane Dacia 

Astfel, prezenţa fibulei cu picior întors pe dedesubt în 
inventarul complexului M1 (1 04) din S 01 1 008c022, permite 
datarea în sec. I I I .  Analogiile de datare ale cercelului de aur 
descoperit în complexul funerar M2 (99) din S 01 1 008c020-026 
datează, de asemeni complexul în sec. I I I .  

Din punct de vedere al inventarului mobil, cele mai bogate 
morminte sunt cele cu incinerare pe loc şi groapă în trepte, de 
tip bustum. 

Există şi o excepţie notabilă, M 2 (1 1 4) din S. 01 1 008c022, 
(mormânt cu incineraţie la ustrinum) al cărui inventar este la fel 
de bogat ca şi cele mai bogate dintre complexele de tip bustum. 

incercarea de a descoperi cauzele densităţii diferite a 
mormintelor in spaţiul necropolei este hazardată. Totuşi, 
sesizăm o dispunere a complexelor în acest sector pe două sau 
eventual trei şiruri paralele, care se desfăşoară pe direcţia N-S, 
şi care calchiază harta geomorfologică a terenului. Din cele 83 
complexe cercetate, doar două, în secţiunea S01 1  008c01 1 bis, 
sunt săpate în stâncă sau au fundul de groapă amenajat direct 
pe stâncă. Tot o proporţie redusă (8 exemple) au mormintele cu 
groapa săpată direct pe nivelul de lut, gri-albăstrui. 

in cazul acestora din urmă, în general complexe cu inventar 
sărac sau lipsite total de inventar, nu credem că se poate vorbi 
de criză de spaţiu funerar, ci mai degrabă , de posibilităţi 
materiale reduse pentru achiziţionarea unui alt amplasament, 
mai bun. 

Categoria de artefacte cel mai bine reprezentată este 
ceramica. Alături de opaiţe, care se înscriu în normalitatea 
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ceremoniilor funebre, este preponderentă categoria ceramică a 
vaselor pentru lichide, de cele mai multe ori vase de mici 
dimensiuni, ulcioare sau pahare-cupă. Repertoriu l opaiţelor este 
mai variat decât cel din campania 2003. in această campanie s
au descoperit opaiţe cu ştampilele FORTIS, CASSI, ATIMETI, 
SEXTUS (F)ecit). Au fost descoperite şi câteva exemplare de 
opaiţe lucrate la roată, precum şi trei exemplare de opaiţe cu 
disc ornamentat. 

În campania 2004 au fost descoperite 4 fibule, dintre care 
una se datează in sec. I I I .  

Monedele descoperite, toate de bronz ,sunt destul de 
deteriorate şi ilizibile. 

În această campanie au fost descoperite un cercei şi un 
pandantiv din aur, precum şi o gemă, fapt remarcabil pentru o 
aşezare provincială rurală. 

Din categoria sticlă a fost descoperit un număr relativ mare 
de obiecte de sticlă intregi sau intregibile. 

Echipa INMI a beneficiat pe toată perioada campaniei 2004 
de colaborarea cu Univ. Alba Iulia - lAS, care a asigurat prin se 
ARHEOTERRA CONSULT SRL atât poziţionarea unităţilor de 
cercetare, cât şi inregistrarea topografică a rezultatelor cercetării 
arheologice preventive. 

Sector MCDR 
Colectiv: Adriana Pescaru - responsabil sector, Adriana 
Ardeu, Ioana Barbu, Mariana Egri, Anca Timofan, Nicolae 
Cătălin Rişcuţa, Costin Daniel Ţuţuianu, Gică Băeştean, 
Ionuţ Codrea, Romică Pavel (MCDR) 

Programul Naţional de Cercetare Alburnus Maior a debutat 
in anul 2000 având ca obiectiv cercetarea arheologică 
preventivă in vederea realizării unui proiect investiţional pentru 
deschiderea unei exploatări miniere aurifere care urmează să 
afecteze terenul cercetat. 

Întrucât izvoarele istorice menţionau existenţa in această 
arie a unor importante vestigii databile in epoca romană1 ,  s-a 
procedat la o cercetare extinsă a acestei zone. 

Raportul prezintă rezultatele cercetărilor arheologice 
desfăşurate in campania mai-octombrie 2004. 

Proprietatea Gligor Viorel are o suprafaţă de 0,82 ha. Din 
punct de vedere fizic, terenul este structurat pe două porţiuni 
distincte: jumătatea nordică reprezintă un platou, in vreme ce 
jumătatea sudică este o pantă cu denivelări accentuate. 
Perimetrul este mărginit de un gard viu format din copaci şi 
arb�şti. intreaga suprafaţă este utilizată ca păşune şi fânaţ. 

In zona necropolei Ţarina au fost efectuate cercetări şi in 
cadrul campaniei din anul 20032• În cursul lunii octombrie 2003 
echipa MCDR a efectuat o sondare a proprietăţii Gligor Viorel in 
vederea evaluării potenţialului arheologic al zonei. Astfel, au fost 
practicate 1 7  secţiuni de sondare stratigrafică răspândite pe 
intreaga suprafaţă a proprietăţii. În urma acestei cercetări au fost 
descoperite 21 de complexe funerare romane precum şi ruinele 
unei construcţii de piatră. Condiţiile meteo nefavorabile au 
impiedicat finalizarea cercetării complexelor arheologice3. 
Sondajele au indicat o concentrare a mormintelor romane în 
zona sudică a proprietăţii, fapt ce a impus negocierea acestei 
suprafeţe cu proprietarul in vederea realizării unei cercetări cât 
mai ample în cadrul campaniei din 2004. 

Obiectivele cercetărilor din campania 2004 au vizat 
acoperirea cu unităţi de săpătură a celei mai mari părţi din 
suprafaţa negociată pentru recuperarea materialelor arheologice 
şi prelevarea informaţiilor necesare realizării unei imagini cât mai 
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cuprinzătoare asupra necropolei romane din punctul Ţarina, 
perimetrul E. 

Pe suprafaţa supusă cercetării s-a urmărit încă de la început 
realizarea unui profil stratigrafic complet pornind de la N spre S. 
in acest scop a fost trasată o magistrală formată din secţiunile S. 
020, 023, 026, 032, 037. Metoda de cercetare adoptată a fost 
una distructivă prin realizarea unei săpături manuale. Unităţile 
de săpătură au constat în secţiuni şi casete. Dimensiunile 
acestora au fost, în general, de 12 x 2 m pentru secţiuni şi 4 x 4 
m pentru casete. Atunci când situaţia din teren a impus, au fost 
deschise şi casete de mici dimensiuni pentru cercetarea 
integrală a complexelor. Ca mod de dispunere în teren, a fost 
adoptat sistemul de săpătură cu casete in zonele plane şi 
cercetarea prin secţiuni în zonele de pantă, despărţite prin 
martori de 0,3 m sau 0,5 m. A fost trasat un număr de 52 de 
unităţi de săpătură. Suprafaţa supusă cercetării a însumat 
2588,249 mp, din care 1 1 1 7,050 mp reprezintă suprafaţa săpată 
efectiv. S-a urmărit atât stratigrafia verticală a sitului cât şi cea 
orizontală a complexelor funerare in cadrul necropolei. 

Menţionăm şi prelevarea unor probe de lemn (M. 28) în 
vederea unei analize complexe (radiocarbon, dendrocronologică 
şi antracologică). Eşantioanele sunt in curs de prelucrare. 

Complexele arheologice. in urma cercetărilor a fost 
descoperit un număr de 84 de complexe arheologice, dintre care 
80 de morminte romane de incineraţie cu adere la ustrinum şi 4 
gropi rituale. Dintre complexele funerare descoperite, doar 66 au 
conţinut inventar funerar. in general, inventarul funerar este 
extrem de sărăcăcios şi nu se deosebeşte de cel din alte 
necropole din Dacia Superior", fiind compus din vase cu sau fără 
toartă, ulcioare de diferite dimensiuni, căni globulare, opaiţe, 
recipiente de sticlă ( unguentaril) . Menţionăm însă şi 
descoperirea unor obiecte de metal, mai puţin frecvente in 
necropolele cercetate la Roşia Montană: oglinzi, fibule, cuţite, 
vârfuri de suliţă, monede din argint şi bronz. Descoperiri de 
excepţie sunt cele două monumente funerare: 
- monument funerar compozit, păstrat fragmentar, care asociază 
doi lei adosaţi cu un sfinx; 
- stelă funerară iconică epigrafă. 

Cadrul geofizic in care este plasată, proprietatea Gligor 
Viorel, conferă stratigrafiei generale anumite caracteristici care, 
la nivelul intregului sector Ţarina, au un aspect unitar putând fi 
urmările in mod coerent in timpul observaţiilor şi analizelor 
stratigrafice verticale şi orizontale5. Cele trei tipuri de straturi 
majore constante, ce conţin urme ale acţiunilor antropice 
(artefacte, complexe funerare, amenajări, edificii), reliefează 
stratul vegetal, stratul de argilă galben-maroniu, conţinând in 
concentraţii diferite oxizi de fier şi mangan sau andezit cuarţifer 
alterat şi stratul de argilă gri, fără intruziuni metalifere. 

Având in vedere structura si poziţia in pantă a terenului, 
stratigrafia unor unităţi de săpătură a relevat câteva tipuri de 
structuri geologice specifice: roca andezitică nativă, depunerile 
aluvionare, straturi de pietriş andezitic intercalate in stratul 
argilos cu oxizi metalici, straturi gri subvegetale de amenajare. 

Inventarul arheologic prelevat in cadrul cercetărilor din 2004 
a fost destul de bogat. Prezentăm in cele ce urmează piesele 
cele mai relevante din punct de vedere arheologic, unele dintre 
ele având şi o valoare cronologică: 
- în suprafaţa 01 1 002b046, in carouri le 2-4, a fost găsită o stelă 
funerară din calcar, formată dintr-un postament descoperit la 
adâncimea de -0,43 m şi o lespede, descoperită la adâncimea 
de -0,7 m. Stela are dimensiunile de 1 60 cm (din care 35 cm 
piciorul de fixare) x 55 x 20 cm şi prezintă două registre. 
Registrul superior (45 cm) conţine reprezentarea in basorelief a 
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bustului unui bărbat. Este vorba despre portretul i/lir, bărbatul 
fiind înveşmânta! intr-o togă cu pliuri numeroase, iar părul este 
tuns scurt in formă de calotă, retezat deasupra frunţii6• Registrul 
inferior (70 cm) cuprinde câmpul inscripţiei şi este decorat pe 
margini cu motive vegetale funerare-alternează frunzele de 
acan! cu conuri de pin. Inscripţia este in limba latină (O M 1 
PANENT/1 BIZONIS FI O N? STARVN V/XI { .. ]N XXV PIATOR8/ 
NOBARB NEPOTI B/ M P), înălţimea literelor: r. 1 = 8,5 cm, r.2 = 

6 cm, r.3 = 5,5 cm, r.4 = 4 cm, r.5 = 3 cm, r.6 = 2,5 cm, r.7 = 4 
cm. Starea de conservare este relativ bună: prezintă o fisură in 
registrul superior şi alta in partea de jos a registrului inferior. 
Piciorul de fixare (34 cm sus, 20 cm jos) de formă trapezoidală, 
este decorat cu motivul sfinxului ţinând intre labele din faţă 
masca mortuară sau capul Gorgonei Medusa. Postamentul (99 x 
50 x 35 cm), de formă paralelipipedică, se află intr-o formă 
relativ bună de conservare şi prezintă un orificiu dreptunghiular 
de fixare. 
- in suprafaţa 01 1 002b059, in carourile 1 -2, la adâncimea de -
0,74 m, a fost găsit un monument funerar compozit, din calcar, 
reprezentând iniţial doi lei adosaţi cu sfinx in mijloc. 
Dimensiunile: lungimea 54 cm, înălţimea maximă 38 cm, minimă 
30 cm, grosimea in partea inferioară 14 cm, iar in cea superioară 
1 O cm. Starea de conservare este relativ bună, dar lipseşte leul 
din partea stângă şi capul sfinxului. De asemenea, botul leului 
este uşor deteriorat. În partea dreaptă este reprezentat leul 
culcat, ţinând labele din faţă deasupra unui cap de berbec. Gura 
animalului este întredeschisă, dezvelind incisivii. Coama este 
reprezentată stilizat prin linii şi volute. În stânga leului apare 
sfinxul funerar care ţine intre labele din faţă masca mortuară sau 
capul Gorgonei Medusa. Sunt reliefate vertical cele trei 
mameloane9. Monumentul prezintă in partea inferioară o bordură 
de 3 cm grosime. Era probabil ataşat sub forma unui coronament 
funerar. Valoarea artistică a monumentului este mediocră, prin 
maniera schematică de redare a formelor şi detaliilor anatomice 
piesa încadrându-se în limitele artei provinciale romane. 
- denar roman, emis la Roma (1 1 9- 122 p. Chr), descoperit în 
secţiunea 01 1 002b037, stare de conservare foarte bună, 
diametru=1 8/1 7 mm, greutate=2,85 gr. Avers: IMP. CAESAR 
TRAIAN HADRIANUS, capul laureat al împăratului Hadrian, spre 
dreapta. Revers: P. M. TR. P. COS. I I I ,  in exergă SAL. AVG. ; 
Salus şezând, spre stânga; apare ş i imaginea unui şarpe 
încolăci! pe un altar10. 
- denar roman, emis la Roma (1 96-21 1 p.Chr), descoperit în 
secţiunea 01 1 002b049, caroul 1 ,  la -0,37 m adâncime, stare de 
conservare bună, diametru=1 6,6/1 5,5 mm, greutate=1 ,55 gr. 
Avers: [IULIA] AVGUSTA, portretul Iuliei Domna, spre dreapta. 
Revers: DIANA LUCIFERA, reprezentarea Dianei cu suliţa şi 
cornul lunii, spre stânga. Piesa este suberată1 1 •  

oglindă d in metal descoperită in mormântul 
01 1 002b038_CPL1_M20. Dimensiuni: d-76 mm, g-1 ,5 mm. 
Oglinda este de formă discoidală, uşor convexă, şi are pe 
margine un rând de perforaţii utilizate pentru fixarea ramei. În 
zona de fixare a mânerului, care era confecţionat, probabil, din 
lemn. oglinda este puţin deteriorată. Pe spate piesa este 
decorată cu două nervuri sub formă de cercuri concentrice. 
Materialul din care este confecţionat obiectul este un bronz care 
datorită oxidării are o culoare neagră-cenuşie şi un aspect mat. 
Deşi asemenea piese au apărut mai rar in cadrul inventarului 
funerar, acest tip de artefact nu este o descoperire singulară, 
existând analogii in cadrul celorlalte necropole cercetate până in 
prezent in zona Roşia Montană: Hop12, Corna-Tăul Cornei13, 
Ţarina (piese inedite). 
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- fibulă de bronz dalmatină, fragmentară (lungime= 4,5 cm), 
descoperită în mormântul 01 1 002b002_ CPL 1_M2. Piesa este 
de tip ancoră, puternic profilată, cu corp arcui!, stare de 
conservare relativ bună (lipseşte resortul). Datare: jum. sec. 11 p. 
Chr (max. 1 70 p. Chr)14. 

mărgea de sticlă descoperită in mormântul 
01 1 002b038_CPL2_M26. Dimensiuni: diametru= 20 mm. Piesa 
este confecţionată dintr-o pastă de sticlă de culoare verde 
deschis şi are o formă aproximativ sferică, uşor aplatizată în 
zona orificiului de prindere, care este puţin excentric. Ca decor 
notăm impresiunile dispuse vertical pe intreaga circumferinţă a 
piesei. 

opaiţ monolychnis descoperit în mormântul 
01 1 002b067 _CPL6_M76. Dimensiuni: lungime parţială= 70 mm, 
dd-51 mm, df-35 mm, înălţime= 25 mm. Opaiţul are o formă 
rotunjită, cu cioc scurt şi toarta in formă de palmelă15• Piesa este 
confecţionată dintr-o pastă semifină, supusă unei arderi oxidante 
din care a rezultat o culoare cărămizie închisă. Datare: sec. I I I  -
VI p. Chr. 
- pandantiv-amuletă (talisman) descoperit in secţiunea 
01 1 002b040. Dimensiuni: lungime= 46 mm; greutate= 10 mm. 
Piesa este confecţionată din lut şi are forma unei baghete 
rotunde, îngroşată la un capăt şi subţiată la celălalt unde are şi o 
perforaţie pentru atârnare. Pandantivul reprezintă ceea ce este 
cunoscut sub denumirea de "ghioaga lui Hercules" 
(Herkuleskeule), amuletă cu rol apotropaic răspândită pe o vastă 
arie europeană. În Imperiul roman asemenea piese erau depuse 
în morminte de femei şi copii. Pandantivul este o raritate în 
Dacia, dar are câteva analogii: Potaissa, Dierna, Miercurea 
Sibiului. Notabil este faptul că aceste amulete sunt 
confecţionate, in general, din metal preţios sau din os. Deşi nu a 
fost descoperită într-un complex funerar, piesa noastră nu poate 
fi pusă decât în legătură cu necropola din Ţarina. În ceea ce 
priveşte cronologia piesei, remarcăm o datare târzie, dar largă a 
acestui tip de artefact (sec. I I I-VII)16• Toate piesele de inventar 
arheologic, cu excepţia monumentelor din piatră, sunt depozitate 
temporar la MCDR. 

Noile cercetări arheologice realizate pe sectorul Ţarina în 
campania 2004, nu sunt in măsură să modifice in mod 
substanţial cronologia necropolei descoperite in acest punct. O 
serie de piese descoperite recent conm-mă însă datarea largă a 
descoperirilor funerare-sec. 11-1 1 1 p. Chr. Printre piesele prelevate 
în cursul cercetărilor din acest an, există câteva obiecte care au 
şi o valoare cronologică relativă: două monede, o fibulă şi un 
opaiţ. 

Cele două monede reprezintă doi denari de argint, primul 
emis in timpul domniei împăratului Hadrian, iar cel de-al doilea 
sub domnia lui Septimius Severus-lulia Domna. În sens strict 
cronologic, limitele de emitere ale celor două monede ocupă 
intervalul dintre primul sfert al secolului al 11-lea p. Chr. şi 
începutul secolului I I I  p. Chr. 

Cea de-a treia piesă este o fibulă dalmatină timpurie de tip 
ancoră. Datarea acestui tip de piesă nu depăşeşte al treilea sfert 
al secolului 11 p. Chr. 

Ultima dintre piese este un opaiţ cu toartă în formă de 
palmetă. Analogiile acestui tip de opaiţ indică datarea sa într-un 
interval larg de timp, între secolele I I I-VI p. Chr17. 

Desigur, toate obiectele aflate in discuţie au o valoare 
cronologică relativă, dar ele indică, in opinia noastră, o utilizare 
a necropolei din zona Ţarina încă din primele decenii după 
cucerirea Daciei şi până in secolul III p .  Chr. 

În ceea ce priveşte cronologia absolută nu a fost descoperit 
nici un artefact care să ofere o datare directă, iar probele de 
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lemn prelevate în vederea analizei radiocarbon (C1 4) sunt în 
curs de prelucrare. 

Cercetările efectuate in cursul campaniei din 2004 au 
îmbogăţit in mod semnificativ informaţiile cu privire la necropola 
romană din punctul Ţarina, contribuind la formarea unei imagini 
de ansamblu asupra acestui sit arheologic. A fost astfel mai bine 
precizată structurarea spaţială a necropolei din acest punct şi a 
fost confirmată încadrarea sa cronologică (sec. 1 1-111). Piesele 
arheologice descoperite (monumente funerare, monede, obiecte 
de inventar funerar) au o importanţă deosebită, contribuind la 
sporirea cunoştinţelor despre coloniştii de la Alburnus Maior. 

Note: 
1 .  Vezi CCA 2004, Colectiv MNUAI, p. 270. 
2. CCA 2004, p. 264 şi urm. 
3. CCA 2004, Colectiv MCDR, p. 279. 
4. Funeraria Dacoromana, p. 1 9-43. 
5. Vezi în acest sens CCA 2004, p. 264 şi urm. 
6. Funeraria Dacoromana, 2003, p. 408-409. 
7. Starva oppidum (?) pe coasta Dalmaţiei; analogie epigrafică : 
Aelius Capita dec(urio) municip. Salvio, natus Starue, cf. CIL, I I I ,  
14  249, 2, cf. Russu, 1 969, p. 249. 
8. Ca analogie avem o inscripţie votivă descoperită la Alburnus 
Maior: Apolini Plator Panentis ex [v}oto castellanis v.s.l.m., el. 
CIL I I I ,  7 821 , cf. Russu, 1 969, p. 237. 
9. Moga, Sântimbrean, 1 996, 2, p . 1 99-202; această asociere 
intre sfinx şi lei funerari pare a fi foarte rară în Dacia romană, 
dacă nu chiar singulară. 
10. RIC, 1 1 , p.356, nr. 1 37(a). Determinarea celor două monede a 
fost făcută de către doamna Dr. Viorica Suciu, căreia îi mulţumim 
şi pe această cale. 
1 1 .  RIC, IV/1 , p. 1 67, nr. 548. 
1 2. Vezi CCA 2002, p. 253; Alburnus Maior, 1, p. 21 1 ,  Bucureşti 
2003. 
1 3. Vezi CCA 2003, p. 93, 95, 96, 99. 
14 . Piesa a fost determinată din punct de vedere tipologie şi 
datată de către Dr. S. Cociş, căruia îi mulţumim şi pe această 
cale. 
1 5. Alicu , Nemeş 1 977, p. 33, Pl. XXXVI. 
1 6. Funeraria Dacoromana, p. 26-27. 
17. Vezi în acest sens Alicu, Nemeş 1 977, p. 33, Pl. XXXVI. 

Sector MNIT 
Colectiv: Dorin Alicu - responsabil sector, Emilian Bota, 
Valentin Voişian, Carmen Ciongradi (MNIT) 

Cercetările arheologice de salvare din sectorul Ţarină, pe 
proprietatea Manta au fost reluate în campania din anul 2004 din 
data de 16 mai - 7 august, 25 septembrie - 22 octombrie când 
au fost deschise şi finalizate secţiunile 01 1 O 06F 021 -076. 
S.01 1 006f021 .  2 x 5 m. Adâncime -0,7 m. Solul vegetal are o 
grosime de O, 1 5  m, după care urmează lutul steril. Imediat sub 
glie, la o distanţă de 1 m de profilul nordic, a fost descoperit un 
coronament în formă de doi lei spate în spate. Nu s-a descoperit 
alt material arheologic. 
S. 01 1 006f024. 2 x 5 m. Adâncime - 1 , 1  m. Solul vegetal are o 
grosime maximă de O, 1 m, după care urmează un strat de 
depunere din pământ negru amestecat cu pietriş care are o 
grosime maximă de 0,4 m. pe profilul de N. Acest strat dispare la 
o distanţă de 4,55 m. faţă de acelaşi profil nordic. Sub acest strat 
apare lutul steril la -0,5 m. 
S. 01 1 006f026. 2 x 5 m. Adâncime -1 ,45 m. Stratul vegetal are o 
grosime maximă de 0,3 m. Urmează un strat de depunere format 
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din pământ negru cu pietre care are grosimea maximă de 0,45 
m. Sub acesta se găseşte un strat de pământ amestecat cu 
pietriş şi nisip care începe din capătul nordic al secţiunii, are o 
formă alveolară şi se opreşte in dreptul m. 2,25. Urmează un alt 
strat de depunere alcătuit din pământ negru care are o grosime 
maximă de 0,2 m. Nivelul antic are o grosime de 0,05 m. La 
adâncimea de -1 ,05 m am descoperit mormântul M.9. 
S. 01 1 006f027. 2 x 5 m. Adâncime -1 ,65 m. Stratul vegetal are o 
grosime maximă de 0,25 m, după care urmează un strat �e 
pământ cu pietriş aluvionar cu o grosime maximă de 0,2 m. In 
acest strat au fost descoperite câteva fragmente de ceramică 
modernă atipică. Urmează un strat de depunere cu o grosime 
maximă de 0,9 m după care urmează solul steril. 
S. 01 1 006f028. 2 x 5 m. Adâncime -0,9 m. Solul vegetal are o 
grosime maximă de 0, 1 5  m. Urmează un strat de depunere 
alcătuit din pământ negru inchis care are o grosime maximă de 
0,6 m. Din dreptul m. 0,9 incepe un strat de dărâmătură alcătuit 
din pietre de carieră care are o grosime maximă de 0,3 m. Sub 
acest strat apare lutul steril care, din cauza infiltrării apei, nu a 
fost surprins pe toată suprafaţa secţiunii. 
S. 01 1 006f029. 2 x 5 m. Adâncime -1 , 1 5  m. Stratul vegetal are o 
grosime maximă de 0,25 m. Urmează un strat de dărâmătură 
între m. 1 şi 6,2 alcătuit din pietre de carieră care are o grosime 
maximă de 0,35 m. Imediat sub glie, de la m 6,2 până la m 7,25, 
apare groapa de scoatere a unui zid roman (Z1 ), la care se mai 
păstrează doar un rând de asize de piatră din fundaţie pe o 
înălţime de maxim 0,25 m. Fundaţia zidului intră in solul steril pe 
o adâncime de 0,4 m. Între m. 8,5 şi 9,5 a fost surprinsă o altă 
groapă modernă. 
S. 01 1 006f030. 2 x 5 m. Adâncime -1 ,2 m. Solul vegetal are o 
grosime maximă de 0,2 m. Sub acesta urmează un strat de 
dărâmătură cu o grosime maximă de 0,5 m. Din dreptul m. 6,2 
apare groapa de scoatere a lui Z1 care porneşte imediat de sub 
glie. Această groapă are o adâncime maximă de -0,9 m, şi o 
lăţime de 1 , 1 m. Din Z1 se mai păstrează doar o asiză de pietre. 
S. 01 1 006f033. 2 x 1 O m. Adâncime -1 ,25 m. Glia are o grosime 
maximă de 0,2 m. Urmează un strat de depunere care are 
grosimea între 0,2 şi 0,5 m. În această secţiune au fost 
descoperite două morminte M 7 şi M 8, care continuă în profilul 
estic, drept pentru care am deschis două casete. Prima casetă a 
fost deschisă intre m. 8,9 şi m. 1 O pentru a urmări mormântul M 
7. Are dimensiunile de 1 , 1 x 1 m. A doua casetă a fost deschisă 
între m. 2,8 şi m. 5, 1 .  Are dimensiunile de 2,3 x 1 ,3 m. 
S. 01 1 006f034. 2 x 1 O m. Adâncime - 1 , 1  m. Stratul vegetal are o 
grosime de 0,25 m. La m. 2,6, imediat sub glie, se afla o lentilă 
de pietriş şi nisip cu o grosime maximă de 0,2 m. Între m. 1 ,9 şi 
2,6 la adâncimea de -0,6 m a fost descoperit un mormânt (M 5). 
Groapa mormântului are o adâncime de -0,3 m. 
S. 01 1 006f037. 2 x 15 m. Adâncime -1 , 1 5  m. Stratul vegetal are 
o grosime de 0,25 m după care urmează un strat de depunere 
cu o grosime maximă de 0,4 m. Între m. 2,6 şi 3,75 avem o 
groapă modernă care începe la -0,2 m de la nivelul actual al 
solului şi merge până la -0,85 m. În dreptul m. 2,8 şi la 1 ,3 m de 
profilul sudic, la adâncimea de -0,25 m a apărut un fragment de 
postament semirotund care intră în profilul nordic O, 1 5  m. Pentru 
această am deschis o casetă intre m. 2,25-2,45 cu lăţimea de 
0,5 m. La m. 1 , 1  şi la 0,4 m de profilul nordic apare groapa unui 
mormânt orientat NE-SV la o adâncime de -0,9 m. Groapa are o 
lungime de 1 ,5 m, o lăţime de 0,7 m şi adâncimea de -0,25 m. 
S. 01 1 006f038. 2 x 15 m. Adâncime -1 ,2 m. Stratul vegetal are o 
grosime de O, 1 5  m după care urmează un strat de depunere 
negru cu pietre cu o grosime maximă de 0,45 m. Sub acest strat 
se află lutul steril. La m. 1 3,2 şi la 0,7 m de profilul estic, la 
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adâncimea de -0,3 m a fost descoperit un altar. De la m. o până 
la m. 4,2 se găseşte un strat de dărâmătură din pietre. În dreptul 
m. 2,75, la adâncimea de -0, 1 5  m, imediat sub glie, apare 
groapa de scoatere a unui zid (Z 1 )  care are o grosime de 1 ,4 m 
şi merge până la adâncimea de -0,65 m. Din zidul propriu zis se 
mai păstrează la adâncimea de -0,8 m doar câteva asize de 
piatră pe o înălţime de 0,2 m, care incep in dreptul m. 2,1 , zidul 
având o grosime maximă de 1 ,2 m. 
S. 01 1 0061039. 2 x 15 m. Adâncime -1 ,3 m. Stratul vegetal are o 
grosime de O, 1 5  m după care urmează un strat negru de 
depunere cu pietre cu o grosime maximă de 0,4 m. Între m. 1 ,3 
şi 6,1 avem un strat de dărâmătură care apare imediat sub glie. 
La m. 14,85 şi la 0,55 m de profilul estic a fost descoperit un 
altar extrem de corodat. Un alt fragment de altar a fost 
descoperit in dreptul m. 1 2,6 şi la 0,8 m de profilul estic. Un al 
treilea fragment de altar a fost descoperit la m. 9,3 şi la 0,9 m de 
profilul estic. În dreptul m. 2,9 apare groapa de scoatere a unui 
zid (Z 1) la adâncimea de -0,45 m. Groapa are o grosime de 0,8 
m. Din zid s-a păstrat practic doar fundaţia care apare la 
adâncimea de -0,9 m şi are o înălţime păstrată de 0,2-0,25 m. 
S. 01 10061040. 2 x 20 m. Adâncime -0,85 m. Glia are o grosime 
de 0,25 m. Pe profilul estic intre m. 3,3-3,6 apare un alin iament 
de pietre (pe profilul vestic acest aliniament se află intre m. 4,4-
4,7). În acest aliniament apare un fragment de mulură refolosi!. 
Între m 5,3-6, 1 avem un bloc in formă de L (88 x 35/80 x 40 cm 
cu o grosime de 25 cm.). La 0,05 m de acesta apare un alt bloc 
cu dimensiunile de 50 x 130 x 25 cm. Între m. 6,8-8,2 la 
adâncimea de -0,45 m avem un canal modern umplut cu nisip şi 
pietriş fin după care urmează solul steril. 
S. 01 1006f041 . 4 x 4 m. Adâncime -0,75 m. Stratul vegetal are o 
grosime de maxim O, 1 5  m, urmează un strat de dărâmătură cu o 
grosime maximă de 65 cm. lângă profilul de nord. Această 
dărâmătură provine probabil din demolarea lui Z 1 .  După această 
dărâmătura care se intinde in toata suprafaţa urmează solul 
steril 
S. 01 1 006f043. 2 x 1 5  m. Adâncime -1 ,05 m. Stratul vegetal are 
o grosime maximă de 0,25 m. Urmează un strat de depunere cu 
o grosime de maxim 0,3 cm. Între m 0,95 şi m 2 pe profilul estic 
şi de la m O, până la m 2 la o distanţă de O, 1 m. de profilul vestic 
apare o aglomerare de pietre cu o grosime maximă de 0,3 m. 
Imediat sub glie, intre m. 8,6-1 2,4, au fost descoperite mai multe 
fragmente ale unui ansamblu funerar constând dintr-un leu pe 
semicoloană, câteva fragmente dintr-un medalion funerar, 
precum şi fragmente din corpul unui monument in formă de altar. 
Intre m. 1 1  şi 1 3  se află câteva fragmente de stâncă care ies din 
profilul estic pe o distanţă de 1 ,3 m. 
S. 01 1 006f044. 2 x 1 5  m. Adâncime -1 , 1  m. Am deschis această 
secţiune paralelă cu 01 1 006F043 (cu un martor de 0,2 m intre 
ele care ulterior a fost desfiinţat) pentru a identifica eventuala 
poziţie a fragmentelor arhitectonice descoperite in secţiunea 
amintită mai sus. După glie care are o grosime maximă de 0,25 
m, urmează un strat de depunere de 0,2 m. Între m. O, 1 şi 2 ,1 pe 
profilul vestic şi 0,9 şi 2 pe profilul estic apare imediat sub glie o 
aglomerare neregulată de pietre cu o grosime de maxim 0,4 m. 
O altă asemenea aglomerare de pietre apare intre m. 3,7-5,6 pe 
profilul vestic şi aproximativ aceeaşi distanţă pe profilul estic. A�e 
o grosime maximă de 0,45 m şi este situată imediat sub glie. In 
dreptul m. 1 O, 1 a apărut ieşind din profil un coronament 
paralelipipedic de la un monument în formă de altar funerar de la 
care provin şi fragmentele din corpul de altar descoperite în 
secţiunea 043. În spatele acestui coronament funerar continuă 
stânca surprinsă in secţiunea 043 care ar fi putut fi folosită ca 
postament pentru un monument funerar. 
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S. 01 1 006f045. 2 x 5 m. Adâncime -1 ,45 m. Glia are o grosime 
maximă de 0,2 m. Urmează un strat de depunere din pământ 
negru cu o grosime de 0,5 m. În acest strat se află la adâncimea 
de -0,4 m de la nivelul actual al solului, din dreptul m. 4 până la 
capătul secţiunii un strat de pietre amestecat cu pietriş cu o 
grosime maximă de O, 1 m. 
S. 01 1 006f046. 2 x 6 m. Adâncime -0,9 m. Glia are o grosime 
maximă de O,? m după care urmează un strat de depunere de 
O, 1 -0,25 m. In această sec�une au fost descoperite două 
morminte M 1 1  şi M 1 2  care intră in profilul estic. Prin urmare din 
dreptul m. 3,7 până in dreptul m. 6 am deschis o casetă cu 
dimensiunile de 2,3 x 0,5 m pentru a săpa mormintele. 
01 1006f048. 2 x 15 m. Adâncime -2 m. Glia are o grosime 
maximă de 0,3 m, după care urmează un strat de depunere cu o 
grosime maximă de 0,4 m. Din dreptul m. 10,7 pănă la capătul 
secţiunii apare sub acest strat de depuneri, un strat de pământ 
cu pietriş. Urmează lutul steril. 
01 1006f049. 2 x 5 m. Adâncime -1 ,7 m. Solul vegetal are o 
grosime maximă de 0,3 m după care urmează un strat de 
depunere compus din pământ negru cu o grosime maximă de 
0,75 m in partea de N a secţiunii . În această secţiune a fost 
descoperit mormântul M 13. 
01 1 006f050. 2 x 5 m. Adâncime -1 ,4 m. Solul vegetal are o 
grosime maximă de 0,4 m, după care urmează un strat de 
depunere din pământ negru cu o grosime maximă de 0,35 m. Pe 
lutul steril a fost identificată o dungă de arsura care intra în 
profilul de vest. Iniţial am presupus că este un mormânt drept 
pentru care intre m. 2,9-3,3 am deschis o casetă cu dimensiunile 
de 0,4 x 0,6 m. Această presupunere nu s-a adeverit, urma 
aceasta de arsură dispare ea având doar o grosime de 
aproximativ 0,05 m, o lăţime de 0,1 m şi o lungime de cea. 0,7 
m. 
01 1 006f051 .  2 x 7,5 m. Adâncime -1 ,65 m. Am deschis această 
secţiune la V de secţiunea 01 1006F043, pentru a surprinde alte 
fragmente arhitectonice descoperite in secţiunea 043 şi a lămuri, 
eventual, provenienţa acestora. A apărut mormântul M 14, intre 
m. 1 ,05 şi 1 ,6. Solul vegetal are o grosime maximă de 0,25 m, 
urmează un strat de depunere cu o grosime maximă de 0,55 m 
alcătuit din pământ maro inchis cu fragmente de pietre. 
Urmează lutul steril. 
01 1 006f052. 2 x 1 O m. Adâncime - 1 ,4 m. Am deschis această 
secţiune între secţiunile 01 1 006F 030 şi 01 1 006F 039 pentru a 
surprinde duetul zidului Z 1 .  Solul vegetal are o grosime de 
maxim O, 15 m, urmează un strat de depunere şi dărâmătură 
(grosime maximă 0,35 m) care este tăiat din dreptul m. 2,9 până 
in dreptul m. 4 de groapa de implantare a lui Z 1 .  Groapa are o 
adâncime maximă de -0,9 m, din Z 1 s-a păstrat doar o asiză de 
pietre de carieră. Groapa de scoatere a lui Z 1 intra in solul steril 
pe o adâncime maximă de 0,85 m. Din păcate, datorită ploilor 
torenţiale, secţiunea s-a umplut de apă iar profilurile s-au surpat. 
01 1 0061053. 2 x 5 m. Adâncime -1 ,45 m. Stratul vegetal are o 
grosime maximă de 0,2 m după care urmează un strat de 
dărâmătură care are o grosime maximă de 0,4 m. De la m. 0,7 
până la m. 2 se află un alt strat de dărâmătură. Între m. 1 ,9-2,8, 
imediat sub glie, apare groapa de scoatere a lui Z1 care are o 
adâncime de -0,9 m; din zid se mai păstrează practic doar două 
rânduri de asize de piatră cu o grosime de 0,3 m. 
01 10061054. 2 x 5 m. Adâncime -1 , 1  m. Secţiunea a fost 
deschisă pentru a se urmări traiectul lui Z1 . Groapa de scoatere 
a acestuia apare in dreptul m. 2,1 şi continuă la partea 
superioară până in dreptul m. 3, 1 .  Solul vegetal are o grosime 
maximă de 0,3 m, urmează un strat de dărâmătură alcătuit din 
pietriş şi pietre de carieră cu o grosime maximă de 0,45 m. Din 
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dreptul m. 0,8 până din dreptul gropii de scoatere a zidului se 
afla un strat de depunere cu o grosime maximă de 0,3 m. 
Groapa de scoatere a zidului are o adâncime maximă de ·0,95 m 
01 1 006f055. 2 x 7 m. Adâncime - 1 ,3 m. Deschisă la sud de 
sectiunea 01 1 006F051 . Stratul vegetal are o grosime maximă de 
0,25 m, urmează un strat de depunere alcătuit din pământ maro 
inchis care are o grosime maximă de 0,4 m. Sub acest strat se 
găseşte un strat de pământ negru inchis cu pigmenţi de arsură, 
dar fără material arheologic (grosime maximă 0,55 m). Pe acest 
strat se află o platformă de pietre cu dimensiunile de aproximativ 
1 ,7 x 1 ,5 m. Urmează solul steril. 
01 1 006f056. 3,5x5m. Adâncime ·1 ,05 m. Secţiunea a fost 
deschisă la V de 01 1 006F054 pentru a urmări duetul zidului Z1 . 
Solul vegetal are o grosime maximă de O, 1 m. Urmează un strat 
din pământ negru inchis cu o grosime maximă de 0,4 m. Groapa 
de scoatere a lui Z1 apare din dreptul m. 1 ,2 şi merge până in 
dreptul m. 3,38, are o adâncime maximă de ·0,6 m. Din Z1 s-a 
mai păstrat doar o asiză de pietre. in această sec�une Z 1 se 
inchide cu Z2 in partea de N, ele fiind contemporane. Z2 intră in 
profilul de N în dreptul m. 1 ,5 şi are o grosime de 1 m. Şi din Z2 
s-a mai păstrat doar o asiză de pietre. Pe profilul de N situaţia se 
prezintă în felul următor: stratul vegetal are o grosime maximă 
de 0 , 15 m, urmează un strat de depunere cu o grosime maximă 
de 0,5 m, după care urmează solul steril. Groapa de scoatere a 
lui Z2 în partea de V începe imediat sub solul vegetal. Din 
dreptul m. 2,5 până în dreptul m. O această groapă de scoatere 
este acoperită de un strat de depunere. 
01 1 006f057. 2 x 10 m. Adâncime ·1 ,2 m. Deschisă în 
prelungirea secţiunii 01 1 006F048, pentru a lămuri provenienţa 
fragmentelor arhitectonice descoperite în secţiunea 
01 1 006F040. Nu am descoperit alte fragmente arhitectonice. 
Glia are o grosime maximă de 0,4 m după care urmează solul 
steril. 
01 1 006f059. 1 ,5 x 1 5  m. Adâncime -1 ,3 m. Solul vegetal are o 
grosime maximă de O, 1 5  m, urmează un strat de depunere cu o 
grosime maximă de 0,4 m. Din dreptul m. 1 ,5 până în dreptul m. 
5,5 apare o groapă modernă cu o adâncime maximă de ·0,8 m, 
alcătuită din pământ negru cu fragmente de ţiglă şi pământ ars. 
Datorită infiltrării apei nu am putut săpa integral această groapă. 
În dreptul m. 9,05 până în dreptul m. 10 ,75 avem o denivelare 
naturală care a fost umplută cu pământ negru inchis. Iniţial am 
crezut că ar putea fi vorba de un mormânt drept pentru care am 
deschis două casete la E (0,7 x 1 ,3 m) şi la V (0,8 x 1 ,3 m). Nu 
am descoperit insă nici o urmă de arsură sau indicii că ar putea fi 
vorba de un mormânt. 
01 1 006f060. 5,3 x 4 m. Adâncime -1 ,25 m. Solul vegetal are o 
grosime maximă de O, 1 m. Urmează un strat alcătuit din pământ 
negru maroniu cu o grosime de maxim 0,45 m. Din dreptul m. O 
până în dreptul m. 2,65 urmează un strat de demolare
dărâmătură care continuă din S 041 care demolează şi Z1 . Din 
acesta s-a mai păstrat doar două asize de piatră care se află la 
adâncimea maximă de 0,85 m. Pe profilul estic marginea lui Z1 
se conturează în dreptul m. 1 şi are o grosime de 1 m. 
01 1 006f063. 2 x 7 m. Adâncime ·2,05 m. Solul vegetal are o 
grosime maximă de 0,2 m urmează un strat alcătuit din pământ 
maro închis care are o grosime de 0,4 m lângă profilul sudic şi 
dispare în dreptul m. 3,75. Sub acesta urmează o dărâmătură cu 
o grosime de 0,5 m care se intinde pe toată suprafaţa secţiunii şi 
continuă şi în secţiunile 064 şi 070. Urmează un strat cu o 
grosime de 0,2 cm alcătuit din pământ negru închis. 
01 1 006f064. 2 x 9 m. Adâncime -1 ,05 m. Solul vegetal are o 
grosime maximă de O, 1 5  m. Urmează un strat de depunere maro 
deschis cu o grosime maximă de 0,5 m. De la m. O până în 
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dreptul m. 3,2 avem un strat de dărâmătură alcătuit din pietre de 
carieră gros de aproximativ 0,2 m. Sub acest strat, din dreptul m. 
O până in dreptul m. patru se găseşte un strat alcătuit din 
pământ negru cu pigmenţi de cărămidă şi arsură cu o grosime 
de 0,2 m. Urmează solul steril. Lipit de profilul estic, la 
adâncimea de ·0,8 m apare M 1 8. 
01 1 006f065. 4,5 x 9 m. Adâncime -1 ,45 m. Solul vegetal are o 
grosime maximă de 0,2 m, după care urmează un strat de 
depunere·dărâmătură alcătuit din pământ maro deschis cu 
pietre. În coltul nord-estic al secţiunii, la adâncimea de ·0,4 m. 
apare M 1 O. În colţul nord-vestic, la adâncimea de ·0,2 m şi la o 
distanţă de 0 , 15  m de profilul vestic apare un fragment 
arhitectonic în formă de con de pin. 
01 1 006f066. 1 ,5 x 12 m. Adâncime ·1 ,25 m. Solul vegetal are o 
grosime maximă de 0, 1 5  m, după care urmează un strat de 
depunere cu o grosime de 0,75 m. in această secţiune au fost 
descoperite două morminte, M 15  şi M 1 6. Primul mormânt M15 
apare la  adâncimea de -0,55 m ş i  intră în profilul vestic, drept 
pentru care am deschis o casetă cu dimensiunile de 2,5 x 1 ,2 m 
din dreptul m. 3, 1 .  Al doilea mormânt apare la adâncimea de · 

0,6 m. marginea sudică a acestuia se afla la 1 ,8 m faţă de 
profilul de S. în partea de N a secţiunii, începând cu m. 9,5 
apare stânca nativă. La O, 1 m de profilul estic în dreptul m. 9,8 
au apărut la baza stratului de depunere, un opaiţ, drept pentru 
care am mai deschis o casetă înspre est în partea de N a 
secţiunii începând cu m. 9. Această casetă are dimensiunile de 
3 x 2 m. 
01 1 006f067. 1 ,5 x 10 m. Adâncime -1 m. Solul vegetal are o 
grosime de O, 1 5  m. Urmează un strat de depunere cu o grosime 
maximă de 0,4 m. Din dreptul m. 8,1 sub acest strat avem un 
strat de nisip cu pietriş cu o grosime de O, 1 5  m. Urmează un alt 
strat de pământ negru care porneşte din dreptul m. 3,5. În 
această secţiune apare m. 1 7  care continuă în profilul vestic, 
drept pentru care am deschis o casetă de la m. 7, 1 5  cu 
dimensiunile de 1 ,8 x 1 ,2 m. 
01 1 006f068. 2 x 1 O m. Adâncime ·2,5 m. Solul vegetal are o 
grosime de 0,25 m. De la m. O până m. 4,25 avem o groapă 
modernă umplută cu pământ negru şi fragmente de ţigle şi 
cărămizi. Această groapă este tăiată de o altă groapă modernă 
din dreptul m. 4. Cea de-a două groapă modernă este umplută 
cu pământ maro închis şi pietre. Are o formă alveolară cu o 
adâncime maximă de 0,7 m şi se termină în dreptul m. 8,35 
unde se mărgineşte cu un strat de umplutură alcătuit din pământ 
maro cu pietre cu o grosime de 0,2 m. în interiorul celei de a 
două gropi la adâncimea de ·0,3 m. În dreptul m. 5,6 a fost 
descoperită o acvilă sculptată pe un bloc de calcar. 
01 1 006f071 . 4,5 x 7 m. Adâncime -0,9 m. Deschisă la N de 056 
pentru a urmări traiectul lui Z2. Solul vegetal are o grosime de 
O, 1 5  m după care urmează solul steril. în dreptul m. 4,9 apare 
groapa de scoatere a lui Z2 care are o lăţime maximă de 1 ,2 şi o 
adâncime de -0,6 m. Din zidul propriu zis se mai păstrează o 
asiză de pietre. Zidul a fost surprins înspre N pe o lungime de 
4,45 m după care se termină brusc. 
01 1 006f072. 5 x 5 m. Adâncime ·1 ,3 m. Deschisă la V de 
01 1 006F068 pentru a urmări existentă unor alte fragmente 
arhitectonice, ţinând cont de faptul că în secţiunea mai sus 
amintită s-a descoperit o acvilă. Solul vegetal are o grosime de 
maxim 0 , 15 m, după care urmează un strat alcătuit din pământ 
maro deschis cu o grosime de 0,4 m. Sub acest strat avem un 
strat cu o grosime de 0,5 m compus din pământ negru închis. 
Urmează lutul steril. 
01 1 006f073. 1 ,5 x 1 O m. Adâncime ·1 ,05 m. Solul vegetal are o 
grosime maximă de O, 1 5  m, după care urmează un strat de 
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depuner� alcătuit din pământ maro inchis care are o grosime de 
0,25 m. In dreptul m. 5,25 apare un mormânt M 1 9  care intră in 
profilul vestic, motiv pentru care am deschis o casetă cu 
dimensiunile de 2,5 x 2,5 m. 
01 1 0061075. 1 ,5 x 1 O m. Adâncime -1 , 1 5  m. Solul vegetal are o 
grosime maximă de O, 1 5  m, după care urmează un strat alcătuit 
din pământ negru inchis cu o grosime maximă de 0,5 m. în 
dreptul m. O, 1 apare la adâncimea de -0,3 m mormântul M 20. 
01 1 006f076. 1 ,5 x 3,5 m. Adâncime -1 , 1  m. Solul vegetal are o 
grosime de O, 1 m, urmează un strat de dărâmătură (pietre de 
carieră) şi depunere (pământ maro deschis) cu o grosime 
maximă de 0,4 m, după care urmează solul steri l . 
01 1 006fi. 1 1  x 1 O m. Adâncime -1 ,75 m. Pentru a surprinde 
intreaga incintă funerară au fost desfiinţaţi martorii de pe axa N
S şi E-V dintre secţiunile 01 1 006f013, 014, 016, 017 şi 018 
trasate în campania 2003 obţinându-se suprafaţa 01 1 006fi. Zidul 
incintei apare la adâncimea de -0,5 m de la nivelul actual al 
solului. Zidul este păstrat cel mai bine pe latura de N unde are o 
înălţime maximă de 0,6 m. Lăţimea zidului este de 0,7 m. Incinta 
are o formă rectangulară cu latura de N de 6,25 m, latura de S 
de 5,6 m, latura de V 7,2 m. iar latura de E 6,85 m. Au fost 
descoperite 20 de piese arhitectonice care acopereau probabil 
zidurile incintei, care au în profil o formă triunghiulară, lăţimea lor 
fiind intre 55-60 cm. Lungimea acestor piese variază, cel mai 
lung are 1 25 cm. în interiorul incintei a fost descoperit un 
mormânt de incineraţie orientat aproximativ E-V. 

Au fost descoperite 1 7  morminte de incineraţie: 
M5 (S. 01 1 006f034) Dimensiuni: 1 ,8 x 0,6 m. Apare la -0,6 m. 
între m. 1 ,8-2,6. Mormântul s-a conturat relativ uşor datorită 
urmelor de cărbune de pe pereţii gropii. Pereţii sunt foarte slab şi 
doar sporadic in roşiţi. Groapa are o formă ovală şi adâncimea de 
-0,3 m. Inventar: o buză de vas, un fragment de fund de vas şi o 
monedă ilizibilă. 
M6 (S. 01 1 006f037) Dimensiuni: 1 ,5 x 0,85 m. Apare între m. 
0,05-1 , 1  la adâncimea de -0,9 m. Mormântul este orientat NE
SV, se conturează destul de greu datorită faptului că sunt urme 
foarte slabe de cărbune iar pereţii sunt extrem de puţin şi doar 
pe alocuri înroşiţi. Groapa mormântului are o formă ovală şi o 
adâncime de -0,35 m. Fără inventar. 
M7. (S. 01 1 006f033) Dimensiuni 2 x 0,65 m. Apare între m. 9,05-
9,7. Groapa mormântului apare la -0,6 m, are o formă 
dreptunghiulară şi o adâncime de -0,5. Pereţii gropii se 
delimitează clar datorită urmelor puternice de cărbune, totuşi 
pereţii sunt foarte slab înroşiţi. Groapa mormântului s-a conturat 
foarte uşor datorită arsurii de pe marginile ei şi cărbunelui şi este 
orientat E-V. Inventar: un opaiţ, două ulcioare fragmentare, un 
opaiţ fragmentar. 
M8. (S. 01 1 006f033) Dimensiuni 1 ,7 x 0,6 m. Apare între m. 4,2-
4,8. Mormântul se delimitează foarte clar datorită urmelor de 
cărbune. Groapa mormântului apare la -0,7 m, are o formă 
dreptunghiulară, este orientată N-S şi are o adâncime de -0,5 m. 
Pereţii sunt foarte slab şi parţial înroşiţi. Inventar: un opaiţ 
fragmentar, un opaiţ întreg, trei ulcioare fragmentare. 
M9. (S. 01 1 0061026) Dimensiuni 1 ,45 x 0,8. Apare între m. 2,7-
3,5 la adâncimea de -1 ,05 m. Groapa mormântului s-a conturat 
foarte uşor datorită arsurii de pe marginile ei şi cărbunelui, are o 
formă neregulată şi este orientat E-V. Adâncimea gropii este de 
O, 1 5  m. Inventar: un ulcior fragmentar, două ulcioare intregi .  
M 10  (S. 01 1 0061065) Dimensiuni 1 ,9 x 0,75. Apare între m. 9-
9,95 la adâncimea de -0,4 m. Mormântul este orientat E-V iar 
groapa lui are o adâncime de -0,35 m. A fost destul de uşor de 
identificat datorită faptului că pereţii gropii au fost înroşiţi şi 
datorită urmelor de cărbune. Latura de E se aftă la o distanţă de 
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O, 1 m de profilul estic. Inventar: un opaiţ fragmentar, două 
ulcioare fragmentare. 
M1 1 (S. 01 1 006f046) Dimensiuni 1 ,45 x 1 ,4. Apare între m. 
5,05-5,75 la adâncimea de -0,35 m. Mormântul are o formă 
dreptunghiulară, este orientat E-V şi are o adâncime de -0,25 m. 
Se conturează destul de uşor datorită urmelor de cărbune şi 
arsură de pe pereţii gropii. Inventar: un opaiţ fragmentar, un fund 
de vas fragmentar şi un bol fragmentar. 
M 12  (S. 01 1 0061046) Dimensiuni 1 ,75 x 0,6. Apare între m. 
3,55-4,8 la adâncimea de -0,45 m. Mormântul s-a conturat 
destul de uşor, are o formă dreptunghiulară, este orientat NE-SV 
iar groapa acestuia are o adâncime de -0,45 m. Inventar: un 
ulcior fragmentar. 
M 13  (S. 01 1006f049) Dimensiuni 1 ,3 x 0,75. Apare între m. 1 ,8-
2,55 la adâncimea de -0,6 m. Mormântul se conturează destul 
de greu datorită faptului că groapa nu are pereţii înroşiţi şi sunt 
destul de slabe urme de cărbune. Groapa are · o formă 
dreptunghiulară, este orientată E-V şi are o adâncime de -0,2 m. 
Inventar: un ulcior fragmentar. 
M14  (S. 01 1 006f051 )  Dimensiuni 1 ,2 x 0,6. Apare între m. 1 ,05 x 
1 ,6 la adâncimea de -0,6 m. Mormântul se conturează destul de 
greu datorită faptului că groapa nu are pereţii înroşiţi şi sunt 
destul de slabe urme de cărbune. Groapa are o formă 
dreptunghiulară, este orientată E-V şi are o adâncime de -0,2 m. 
Inventar: un ulcior fragmentar, un fund de vas. 
M 15  (S. 01 1 006f066) Dimensiuni 2 x 0,9 m. Apare între m. 3,80-
5,7, la adâncimea de -0,55 m. Mormântul are o formă 
neregulată, s-a conturat destul de greu, este orientat NV-SE. În 
interiorul gropii s-au descoperit destul de puţine urme de arsură 
iar pereţii sunt doar pe alocuri înroşiţi. Groapa are o adâncime 
de -0, 1 5  m. Inventar: un cercei de aur. 
M 16  (S. 01 1 006f066) Dimensiuni 1 ,7 x 0,7. Apare între m. 1 ,8-3, 
la adâncimea de -0,6 m. Mormântul s-a conturat relativ uşor 
datorită urmelor de cărbune de pe pereţii gropii, este orientat 
NV-SE, iar groapa lui s-a păstrat pe o adâncime de doar -0, 1  m. 
Pereţii gropii nu sunt în roşiţi. Inventar: o monedă bronz. 
M17  (S. 01 1 006f067) Dimensiuni 1 ,6 x 1 , 1 m. Apare între m. 
7,2-8,75 la adâncimea de -0,95. Mormântul are orientarea E-V şi 
are în plan o formă piriformă, cu partea alungită orientată spre V. 
Groapa mormântului are o adâncime de -0,25 m. Nu a fost 
descoperit un strat puternic de arsură iar pereţii gropii au fost 
doar slab înroşiţi. Fără inventar. 
M 18  (S. 01 1 006f064) Dimensiuni 0,95 x 0,6 m. Apare la 
adâncimea de -0,8 m. Mormântul se conturează destul de greu 
datorită faptului că groapa nu are pereţii înroşiţi şi sunt destul de 
slabe urme de cărbune. Groapa are o formă dreptunghiulară, 
este orientată E-V şi are o adâncime de 0,2 m. Inventar: două 
opaiţe fragmentare. 
M 19 (S. 01 1 006f073) Dimensiuni 1 ,85 x 0,8 m. Apare între m. 
5,5-7, 1 5  la adâncimea de -0,45. Mormântul s-a conturat destul 
de bine datorită cărbunelui şi urmelor de arsură. Are o formă 
alungită fiind orientat NE-SV. Groapa mormântului are o 
adâncime maximă de O, 1 5  m. Inventar: două fragmente de 
ulcioare, un fragment opaiţ. 
M20 (S. 01 1 006f075) Dimensiuni: diametru! 0,7 m. Apare între 
m. 0,1 -0,8 la adâncimea de -0,3 m. Groapa mormântului s-a 
conturat destul de greu, are o formă aproape rotundă şi are 
adâncimea de -0,2 m. S-au descoperit foarte puţini pigmenţi de 
cărbune, fără a fi înroşiţi pereţii . Inventar: o monedă bronz, două 
fragmente bronz, un bol din pastă neagră. 
Mi (S. 01 1 006fi) Dimensiuni 1 ,2 x 0,7 m. Apare la adâncimea de 
-1 ,25 m. Mormântul este situat la 1 ,4 m. faţă de latura de N a 
zidului incintei, la 3,6 faţă de latura de S a incintei, la 1 ,55 faţă 
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de latura de V şi la 2 m. faţă de latura de E. El are o formă 
rectangulară cu latura de N şi S de 1 ,2 m, latura de V de 0,75 m. 
iar cea de E 0,6 m. Pereţii gropii mormântului sunt înroşiţi şi 
acoperiţi cu un strat de cărbune de 0,02-0,03 m iar pe fund_ul 
gropii avem un strat de cărbune cu o grosime de O, 1 -0,1 5 m. In 
acest strat de pe fundul gropii au fost descoperite urme de lemn. 
Deasupra acestui strat groapa mormântului a fost umpluta cu lut 
galben în care sunt două lentile din lut ars roşiatic cu o grosime 
maximă de O, 1 m şi o lungime maximă de O, 1 2  m. Deasupra 
mormântului se află un strat de 0,02-0,05 m de pământ negru. 
Fără inventar. 

in următoarele sectiuni nu au fost descoperite urme 
arheologice, după strat�! vegetal urmează solul steril: S. 
01 1 006f022. 2 x 5 m. S. 0 1 1 006f023. 2 x 5 m. S. 01 1 006f025. 2 
x 5 m. S. 01 1 006f031 . 2 x 5 m. S. 01 1 006f032. 2 x 1 0  m. S. 
01 1 006f035. 2 x 1 o m. S. 0 1 1 006f036. 2 x 1 O m. S. 01 1 006f042. 
2 X 1 0  m. S. 0 1 1 006f047. 2 X 1 0  m. S. 01 1 006f058. 2 X 1 0  m. S. 
01 1 006f061 .  1 ,5 x 1 O m. S. 01 1 006f062. 2 x 9 m. S.1 1 006f070. 2 
x 9 m. S. 01 1 006!074. 1 ,5 x 1 0  m. 
Planşa 36. 

Sector MNUAI 
Colectiv: Vasile Moga - responsabil sector, Matei 
Drîmbărean , Constantin I nel (MNUAI) 

în intervalul 1 iunie-22 octombrie 2004 colectivul MNUAI a 
derulat la Roşia Montană Uud. Alba) o nouă campanie de 
investigaţii arheologice din cadrul Programului Naţional de 
Cercetare Alburnus Maior. Instituţia noastră şi-a concentrat 
atenţia asupra perimetrului situat pe latura de SV a Ţarinei, în 
vecinătatea punctului Kapolna sonda! arheologic în anul 2000 şi 
cercetat exhaustiv în anul 2003, respectiv, unde au fost 
descoperite două morminte de incineraţie apa�inând epocii 
romane (sec. 1 1- 1 1 1 ) , morminte ce indicau extinderea necropolei 
antice de pe Ţarina dincolo de incinta cimitirului romane-catolic 
existent aici de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Sectorul cercetat 
de MNUAI ni se prezintă ca o zonă de deal, cu pante domoale 
dar şi cu masive intervenţii antropice care conferă acestui spaţiu 
imaginea unui teren terasa!, întrerupt din loc în loc de văioage şi 
sisteme de canale colmatate acum, dar care făceau legătura 
între salba de tăuri realizată în sec. XVI I I-XIX, pe masivul Ţarina, 
ca de altfel in toată aria Roşiei Montane. Starea de conservare a 
sitului arheologic (necropola romană) este precară, având în 
vedere compoziţia chimică a solului care a determinat afecţiuni 
ale materialelor arheologice din inventarul funerar, dar şi 
intervenţiile antropice din perioadele următoare epocii romane, 
până în zilele noastre. Situ! se înscrie în zona mai vastă, 
protejată din punct de vedere arheologic, menţionată în lista 
monumentelor istorice şi siturilor arheologice. 

Obiectivul cercetării arheologice: delimitarea zonei funerare 
de epocă romană, şi identificarea celorlalte intervenţii antropice 
din sec. XVI II-XIX; cercetare arheologică în vederea stabilirii 
potenţialului arheologic al zonei şi, eventual, pentru acordarea 
descărcării de sarcină arheologică. 

Stratigrafia generală a sectorului . Din punct de vedere 
stratigrafic, sectorul cercetat de MNUAI în campania 2004 nu 
prezintă o stratigrafie complexă, locuirea modernă şi intervenţiile 
antropice din sec. XIX-XX au afectat destul de mult spaţiul 
funerar de epocă romană. in fapt, sub un nivel vegetal de cea. 
O, 1 5-0,2 m, se plasează un nivel in care au fost descoperite 
mormintele romane, fără alte urme de locuire de epocă romană, 
şi punctual suprapus sau afectat de complexele de locuire de 
epocă modernă. Gropile mormintelor romane de incineraţie 
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coboară în sterilul geologic, cu adâncimi variabile cuprinse între 
0,2-0,6 m. 

Stratigrafia verticală a acestui sector nu ridică probleme 
majore, iar stratigrafia orizontală permite observarea unor 
zonificări în cadrul zonei de dezvoltare a necropolei. Astfel, după 
cum se poate observa şi din planul topografic Stereo 70, 
repartiţia pe orizontală a mormintelor în sectorul cercetat. 
demonstrează existenta a două zone mai importante de 
amplasament a acestora, una plasată în imediata apropiere a 
zonei cercetate anul trecut (lângă zidul de piatră ce delimitează 
perimetrul cunoscut sub numele de Kapolna), cealaltă pe zona 
mai plană dinspre V, spre buza terasei a doua a văii Foieşului . 
De asemenea, un alt mic grup de morminte se plasează pe 
latura stângă a văioagei ce coboară dinspre Kapolna şi care 
este posibil să fie un canal colmatat, parte din sistemul de 
canale şi şanţuri de circulaţie a apei de la un tău la altul, pentru 
a asigura funcţionarea instalaţiilor de şteampuri ale perioadei 
sec. XIX-XX. 

in campania arheologică 2004, echipa coordonată de 
MNUAI a realizat un număr de 66 unităţi de săpătură (secţiuni şi 
suprafeţe), dintre care un număr de 20 sunt fără complexe 
arheologice, şi în acestea stratigrafia permite constatarea că nu 
există nic i nivele concludente de epocă romană ori de epocă 
modernă (singurele perioade atestate cu descoperiri în acest 
punct). in restul secţiunilor şi suprafeţelor cercetate au fost 
descoperite un număr total de 79 complexe arheologice, 
respectiv este vorba de descoperirea a 75 morminte romane de 
incineraţie şi 4 complexe arheologice de epocă modernă de 
dimensiuni mai ample (este vorba de trei locuinţe şi un canal de 
circulatie a apei). 

în �e priveşte repartiţia în teren a descoperirilor arheologice, 
pentru descoperirile funerare de epocă romană s-a constatat o 
grupare pe trei zone în cadrul spaţiului cercetat. O zonă, mai 
accidentată pe teren ,  în care sunt grupate mormintele cu groapa 
arsă ritual şi cu inventare semnificative, plasată imediat la VSV 
de zidul de piatră ce delimitează perimetrul Kapolnei şi pe latura 
dreaptă a văioagei colmatate acum, care coboară pe 
proprietatea bisericii romano-catolice aşa cum se poate ea 
observa din ridicarea topografică prezentată în partea grafică ce 
însoţeşte raportul; această primă zonă este afectată pa�ial de 
complexele de locuire de epocă modernă, care uneori au 
suprapus morminte de epocă romană. O a doua zonă, mai 
plană, care se extinde spre marginea terasei a doua a văii 
Roşiei (pe care sunt amplasate de fapt cercetările noastre), 
cuprinde un grup mare de morminte care sunt caracterizate de 
gropi simple, fără ardere rituală şi cu inventare mai 
sărăcăcioase; această zonă este mai puţin afectată de locuirea 
de epocă modernă. Cea de-a treia zonă se plasează pe latura 
stângă a văioagei sus-amintite care coboară dinspre Kapolna, 
fiind caracterizată de un grup mai mic de morminte, cu groapa 
simplă, fără ardere rituală a gropii; aici apare foarte sus nivelul 
geologic-o rocă foarte dură, care, în general, nu a fost preferată 
pentru a fi săpate gropile mormintelor romane. 

În afara acestor zone cu concentrare de potenţial arheologic, 
s-a putut observa prin secţiunile de verificare care au fost 
realizate că nu mai apar morminte romane de incineraţie. de 
asemenea materialul arheologic de factură modernă apare 
sporadic, nemaifiind vorba de complexe arheologice, fapt care 
ne-a determinat să ne concentrăm atenţia pe cercetarea, pe cât 
posibil exhaustivă a zonelor cu potenţial arheologic semnificativ. 

După cum se poate observa, la analiza materialului 
arheologic şi din observaţiile de teren aferente, pentru sectorul 
necropolei romane de pe Ţarina, cercetat de MNUAI in 
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campaniile 2003-2004, ritul de înmormântare utilizat de 
comunităţile coloniştilor il l iro-dalmatini este şi aici în exclusivitate 
cel al incineraţiei, cu arderea defuncţilor la ustrinum, şi 
depunerea lor u�erioară in gropi. in ce priveşte amenajările 
funerare care se includ in manifestările de rit şi ritual funerar, se 
poate spune că majoritatea defuncţilor incineraţi la rugul funerar, 
au fost depuşi ulterior (resturile acestora) in gropi simple, de 
formă rectangulară, împreună cu resturi de la ofrandele aduse -
fie ceramică fragmentară, vase de sticlă, obiecte de podoabă 
sau de uz comun, uneori şi monede (obolul pentru Charon) etc; 
un caz aparte il constituie mormintele (relativ puţine) care 
prezintă groapa arsă ritual, care prezintă o cantitate mult mai 
mare de arsură, precum şi de elemente de inventar, depuse 
drept ofrandă; de asemenea, tot puţine la număr sunt şi situaţiile 
in care mormintele au presupus amenajări de piatră - doar 
câteva sunt acoperite cu un strat de piatră măruntă, (aici amintim 
şi o situaţie interesantă - la M.45 in stratul de piatră depus peste 
groapa rectangulară a mormântului se regăsesc şi două mojare 
paralelipipedice din piatră, in legătură directă cu activitatea de 
minerit a defuncţilor), in timp ce altele, multe la număr, prezintă 
bolovani mai mari sau mai mici pe zona de contur a gropii 
mormântului, indeosebi pe colţurile acesteia. 

Similitudinea ritului şi ritualului funerar, cu cel sesizat deja la 
Alburnus Maior are analogii şi in privinţa inventarului arheologic 
păstrat intr-o stare de conservare mai mult sau mai puţin 
satisfăcătoare. 

Predominantă se dovedeşte a fi ceramica de factură 
provincială executată in ateliere locale bănuite de noi, dar 
nedepistate până acum (ne referim desigur la instalaţii-cuptoare 
de olari). Se remarcă câteva ulcioare cu toartă, apoi vase
afumătoare (turibulum) cu buza mai mult sau mai puţin drepte 
(uneori cu decor realizat inainte de ardere), opaiţe intregi sau 
fragmentare (trei dintre ele prezintă ştampila FORTIS), dar şi alte 
forme sunt reprezentate (oale, căni, castroane, străchini, 
pahare), toată ceramica fi ind realizată la roată. Nelipsite sunt 
vasele din sticlă - unguentaria -, interesantă fiind şi o baghetă 
de sticlă, descoperită acum. 

Două piese din metal sunt demne a fi semnalate; este vorba 
de oglinzi (speculum), realizate din aliaj de bronz, in formă de 
disc, fără mâner, aparţinând după toate probabilităţi le, tipurilor 
timpurii ale acestor obiecte de toaletă. 

Dintre piesele numismatice se remarcă cele aflate in M17 şi 
în M32. 

De asemenea, sunt prezente în câteva cazuri şi aici, ca şi in 
apropiere, la Hop-Găuri şi Tăul Corna, acele cristale de cuarţ 
(cristale de mină), cu proprietăţi magica-religioase cel mai 
probabil, dar şi ca atribut al preocupărilor avute de defuncţi in 
domeniul mineritului. 

Încadrate în contextul general al descoperirilor funerare de 
epocă romană de la Alburnus Maior, şi aceste morminte aparţin 
cu siguranţă unei comunităţi de colonişti il l iro-dalmatini , care 
avea zonele de exploatare auro-argentiferă in apropiere, sectorul 
cercetat de noi in campania 2004 integrându-se, după cum o 
dovedesc descoperirile din campania 2003 făcute in perimetrul 
Kapolnei, dar şi cercetările celorlalte instituţii partenere in 
proiectul naţional de cercetare Alburnus Maior, in contextul unei 
necropole vaste, afectată parţial de intervenţiile antropice 
ulterioare (delimitări de proprietăţi, sisteme de drumuri, de 
canale de circulaţie a apei, ori de acele tăuri de epocă modernă), 
şi care trebuie privită in ansamblul ei. 

Neridicând probleme de conservare in situ, toate complexele 
descoperite fiind cercetate integral, atât cele de epocă romană, 
cât şi cele de epocă modernă, materialul arheologic fiind 
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recuperat şi este in studiu in cadrul MNUAI, iar în teren a u  fost 
realizate documentaţii grafice complete, ridicări topografice, 
precum şi fotografii digitale in timpul cercetărilor arheologice, 
toate datele tehnice fiind înregistrate intr-o bază de date 
completă, care cuprinde informaţii despre unităţiile de săpătură, 
complexele arheologice şi obiectele cercetate in cadrul 
campaniei arheologice din anul 2004. 
Planşa 36. 

Abstract: 
The fifth campaign of archaeological investigations at Roşia 

Montană (Alba county) took place between the 1 5t of June and 
the 22nd of October 2004, in the framework of the National 
Research Project Alburnus Maior. The team of the National 
Museum of Unification from Alba Iulia concentrated on the 
Southwest perimeter of Ţarina, near the point Kapolna, where as 
mentioned in the report from 2003, two Roman period 
incineration graves were discovered (2nd - 3rd centuries A.D.). 
These monuments indicated the extension of the ancient 
necropolis on Ţarina beyond the enclosure of the Roman 
Catholic cemetery, existing from the end of the 1 91h century. 

Our report presents the results of investigations and 
comprises a description of the sections and other excavation 
units, the stratigraphy, the structures discovered, the main 
findings and their illustration. The report also contains the 
graphical, topographical, and photo documentation. 

The terrain under investigation is rough, being situated, on a 
small portion at least, in a marshy area (possibly here used to be 
a pond, not far from former places of gold exploitation, as many 
other such installations dating back to the age of Empress Maria 
Teresa,- ex. Tăul Secuilor). 

The systematic research of a surface of approximately one 
hectare aimed to find out the ancient necropolis, attributed, like 
the similar necropolises investigated previously at Hop-Găuri, 
Tăul Cornii, Piciorag-Văidoaia, Carpeni or Tăul Secuilor, to the 
same l llyrian-Dalmatian community, and also to uncover 
archeologically some later buildings (form the 191h - 201h 
centuries) that were dismantled in time. 

The research method employed consisted in test sample 
sections aimed to identify archaeological objectives, attempting 
to achieve a complete investigation of those complexes. 

For the investigation of the area that the test pits from 2003 
proved to be an extension of the large Roman necropolis from 
Ţarina, we carried out the excavation of sections and surfaces 
with a system of witnesses between them (usually of one width) 
insuring as much as possible a complete covering of the 
funerary area. 

The numbering of the excavation units in the 2004 campaign 
starts from the code of the last section of the year 2003 that is 
01 1 001 a048. Thus the first section of 2004 received the code 
number 01 1001 a049, and the last one, 01 1001 a 1 1 4 (because 
the work continued on the same property as in the previous 
year). 

For an efficient organization of the excavation activities, a 
concomitant approach from several directions was adopted in 
order to insure a general overview of the area investigated. A 
major hindrance impeding the archaeological investigation was 
the persistence of a source of dampness (an abundant network 
of water sources, and also the collection of accumulation water 
!rom the former channels and ditches for water circulation 
between the pestle stamps installations). Actually, this factor 
varied according to the amount of water falling during the 
summer. In order to control as much as possible the dampness 
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infiltrations into the sections, drainage ditches were dug assuring 
the evacuation of water excess accumulated in the excavation 
units. 

In the archaeological campaign of 2004, the team 
coordinated by the National Museum of Unification Alba Iulia 
carried out sixty-six excavation units (sections ad surfaces), 
twenty of which lacked archaeological complexes. The 
stratigraphy of the latter allows the observation that !here were 
no Roman or Modern age layers (the only ones anested in this 
area). In the other sections and surfaces were discovered a total 
number of seventy-nine archaeological complexes, that is 
seventy-five Roman incineration graves and faur Modern age 
archaeological complexes having larger sizes (three dwellings 
and a channel for water circulation). 

The in situ conservation is out of the question, and therefore 
ali complexes discovered were investigated completely, both 
those from the Roman age and those from the Modern one. The 
archaeological material was collected and is currently under 
scrutiny at the National Museum of Unification from Alba Iulia. 
On the ground complete graphical documentation, topographical 
surveys, and digital photos were made during the archaeological 
operations. Ali technical data were recorded in a complete 
database, which contains information on the excavation units, 
the archaeological complexes and the objects researched during 
the campaign of 2004. [Translated by Cosmin Popa-Gorjanu] 

1 90. Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba 
[Aiburnus Maior] 
Punct: Tău Anghel 
Cod sit: 6770.07 
Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Aiburnus 
Maior" 
Colectiv: Paul Damian - responsabil (MNIR), Dorin Alicu -
responsabil sector, Viorica Rusu-Bolindeţ, Adela Paki, 
Adriana lsac, Emilian Bata, Carmen Ciongradi, Valentin 
Voişian (MNIT) 

Sectorul Tău Anghel este situat in partea sud-estică a 
actualei localităţi Roşia Montana. Cele 1 2  proprietăţi care au 
constituit obiectul cercetării arheologice preventive a colectivului 
de arhe�logi al MNIT in acest sector înconjoară practic Tău 
Anghel. In partea sud-vestică a lacului mentionat se află Tău 
Brazi, iar in partea sud-estică, zona este mărginită de drumul de 
acces care duce la Roşia-Poieni. 

Toate proprietăţile cercetate au fost păşuni, situate la poalele 
Vârfului Şulei (1 060 m), la o altitudine cuprinsă intre 900 şi 1 000 
m. Vârful Şulei se află in partea sud-estică a zonei cercetate, 
câteva dintre proprietăţile cercetate (Tănase Rozalia, Morar 
Laurenţiu Ioan, Ciura Francisc) fiind mărginite de câţiva versanţi 
muntoşi care se aflau, spre N, pe aceeaşi linie cu vârful 
menţionat (cel mai inalt din zonă). 

Nu sunt menţionate cercetări arheologice sau descoperiri 
fortuite de materiale arheologice in zona in discuţie. În lOR 1 1 1/3, 
nr. 405 a, figurează un altar votiv dedicat lui Silvano Silvestri, 
descoperit in 1 98 1 ,  cu ocazia construirii drumului spre Roşia
Poieni, in punctul numit "Citera". Aşa cum precizam mai sus, 
drumul de acces spre Roşia-Poieni mărgineşte, spre SE, 
sectorul Tăul Anghel, altarul respectiv fiind singura atestare a 
unor posibile vestigii arheologice in imediata vecinătate a zonei 
cercetate de noi. 
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Cercetarea arheologică preventivă a fost efectuată în 
perioada 7 august - 25 septembrie pe 1 2  proprietăţi ale RMGC, 
situate in zona Tăului Anghel, in scopul realizării unui proiect 
investiţional pentru deschiderea unei exploatări aurifere care 
urmează să afecteze terenul cercetat. În sectorul în discuţie, se 
intenţiona deschiderea unei cariere de piatră de către investitor. 

Nu a existat o evaluare teoretică sau de teren anterioară a 
zonei cercetate. Informaţiile despre sectorul respectiv au fost 
obţinute paralel cu derularea săpăturilor arheologice preventive, 
prin periegheze efectuate de membrii colectivului de cercetare. 

in vederea cercetării unei suprafeţe mari incluse in sectorul 
in discuţie, am utilizat tehnici şi metode non-distructive
periegheze, precum şi metode distructive-secţiuni stratigrafice 
realizate manual. Au fost executate 35 de secţiuni stratigrafice, 
care au încercat să acopere, pe cât posibil, intreaga zonă 
supusă cercetării arheologice. 

Rezultatele cercetărilor arheologice au fost următoarele: 
Fosta proprietate Szekely Belus Akos si Szekely Viorica este 

situată la SE de Tău Anghel, la o altitudine de cea. 1 000 m. 
Întreaga proprietate este păşune, aproximativ în treimea ei sud
estică fiind un mic tău care separă părţile menţionate ale 
proprietăţii .  La cea. 1 0  m E de latura nordică a acestui tău, de la 
E la V, pământul este surpat pe intreaga lungime a proprietăţii şi 
pe o lăţime de 1 0- 15 m. Din acest motiv, cercetarea arheologică 
s-a concentrat la S de tăul existent pe proprietatea in discuţie, 
fiind practicate 1 2  secţiuni (01 1 301 002-01 3). A fost efectuată şi 
o secţiune de control la 3,9 m de latura nordică a tăului 
menţionat (01 1 301 001 )  de 20 x 2 m. 
Sectiunile deschise în intervalul mentionat au fost următoarele: 
01 1 J01 001 . 20 x 2 m. Solul vegetal �re o grosime mică (0, 1 m), 
secţiunea in discuţie fiind amplasată la 3,9 m S de un mic tău, 
amenajat prin excavare de fostul proprietar al terenului. Sub glie 
urmează un strat de depunere format dintr-un pământ brun
gălbui, am�stecat cu pietre de diferite dimensiuni, cu o grosime 
de 0,6 m. In carourile 7-1 0 au fost descoperite câteva pietre de 
dimensiuni mai mari, neprelucrate. Nu au fost descoperite nici 
un fel de complexe sau materiale arheologice. Solul steril apare 
la -0,8 m. 
01 1 301 002. 1 0  x 2 m. Solul vegetal are o grosime de 0,2 m. 
Urmează un strat brun-gălbui mai afânat, cu o grosime de 0,65 
m, în care, îndeosebi în carourile 3-5, apar pietre de diferite 
dimensiuni. În suprafaţa, în carourile amintite, au apărut pietre 
de dimensiuni mari şi medii, neprelucrate. Stratul steril ,  sub 
forma unui lut brun-albăstrui, cu pietre de dimensiuni mici în 
componenţă, apare la -0,9 m. În carou! 5 a apărut pânza freatică 
la -0,7 m. 
01 1 301 003. 1 O x 2 m. Cu excepţia unei stânci de mari 
dimensiuni (0,98 x 1 ,2 m), descoperită în carou! 2 aproximativ pe 
mijlocul secţiunii, nu au fost găsite complexe arheologice. Solul 
actual este reprezentat de un humus cu grosimea de O, 1 m, sub 
care se află un strat brun-gălbui afânat. in acesta din urmă apar 
sporadic, îndeosebi în carourile 1 -2 şi 4 şi pe profilul vestic, 
pietre de dimensiuni diferite. Stratul steril este reprezentat de un 
pământ bru�-albăstrui, compact, în care apar şi pietricele, aflat 
la -1 , 1  m. In carou riie extreme ale secţiunii a apărut pânza 
freatică. 
01 1 301 004. 1 0  x 2 m. Total sterilă din punct de vedere 
arheologic. Solul vegetal are grosimea maximă de O, 1 m. Sub el 
apare acelaşi strat brun-găbui, afânat, cu pietre de dimensiuni 
mici şi medii în compoziţie, cu grosimea de 0,5 m. Stratul steril 
este reprezentat de un pământ relativ compact. amestecat cu 
pigmenţi portocalii şi cu pietre mici. Adâncimea maximă -0,85 m. 
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01 1 301005. 1 O x 2 m. in suprafaţa au apărut câteva pietre mari, 
la o adâncime variabilă cuprinsă intre -o,4 -o,6 m. Unele sunt 
aşezate direct pe pământ, altele au la bază pietre d� mici 
dimensiuni. Nu constituie complexe arheologice. 

Solul vegetal are O, 1 m grosime. Sub el apare un strat brun
gălbui, de 0,6 m grosime, având in compunere pietre de mici 
dimensiuni. Stratul steril este reprezentat de un pământ brun
albăstrui, compact, cu pietricele, aflat la -o,9 m. in cele două 
extremită� ale secţiunii a apărut pânza freatică. 
01 1 301006. 1 0  x 2 m. in carourile 4-5 ale sec�unii, intre m. 5,9 şi 
1 O, a apărut o platformă de pietre de dimensiuni mari, aflată la o 
adâncime variabilă cuprinsă intre O, 1 5  şi 0,35 m. Pietrele mari, 
care par aşezate pe direc�a SE-NV, au la bază pietre de mici 
dimensiuni pe porţiunea men�onată. Ideea că ar putea 
reprezenta un complex arheologic ne-a fost sugerată de 
prezenţa unor fragmente ceramice medievale târzii (sec. XVI
XVII), descoperite in stratul de umplutură care acoperea 
platforma respectivă, ca şi pe intreaga suprafaţă a secţiunii. Cu 
excepţia complexului menţionat, pe restul secţiunii nu au fost 
descoperite alte elemente de constructie. 

in vederea conturării complexului
' 
şi edificării asupra tipului 

de locuire prezent in zonă, au mai fost deschise secţiunile S 7 
(01 1301 007), S 9 (01 1 301 009) şi S 1 O (01 1 301 01 O) (vezi 
descrierile mai jos). 

Solul vegetal are grosimea de O, 1 5  m. Sub el apare un strat 
brun-gălbui afânat, in care sunt prezente sporadic pietre de mici 
dimensiuni. 
01 1301007. 1 O x 2 m. A fost deschisă la 0,5 m S de S 6, pentru 
a putea surprinde continuarea platformei de pietre dezvelite în 
secţiunea S 6 (01 1 301 006). in carou riie 3-5 ale noii secţiuni, 
intre m. 5,2 . şi 1 O, au apărut de asemenea pietre de mari 
dimensiuni, care par prelucrate. Spre deosebire de situaţia din 
secţiunea S 6, unde pietrele mari sunt in poziţie orizontală, in 
noua sectiune ele sunt inclinata în general spre NV, mai rar spre 
SE. În ca�oul 5, la -0,2 -0,3 m, s-au conturat două aglomerări de 
pietre de dimensiuni mici şi medii cu aspect neregulat, între care 
apar, mai rar, şi pietre mari, înclinate. Pe restul suprafeţei nu au 
fost descoperite alte vestigii arheologice. În carou! 3, in stratul de 
umplutură de deasupra platformei de pietre, au apărut fragmente 
ceramice medievale târzii. 

Din punct de vedere stratigrafic, avem următoarea situaţie: 
solul vegetal are o grosime de 0,2 m. Sub el apare acelaşi strat 
brun-gălbui, afânat, specific zonei, în care apar sporadic 
pietricele. in carourile 3-5, în acelaşi strat, apar pietrele care 
constituie complexul arheologic menţionat. 

in afara acestor aglomerări de pietre, nu au fost descoperite 
alte elemente de construcţie (structuri de lemn, chirpic etc.), care 
să ne ajute la precizarea caracterului acestui complex. Probabil 
că este vorba despre o locuire temporară medieval târzie
premodernă (temelie de şură?), dat fiind şi specificul zonei în 
care a fost descoperită (1 000 m altitudine, păşune). 
01 1 301008. in carouri le 1 -3 ale secţiunii, între m. O şi 4,2, apare 
un aliniament de pietre plate. Ele par să fie grupate în forma 
literei "T", dinspre profilul nordic către cel sudic. Pietrele plate au 
la bază pietre de mici dimensiuni şi sunt inclinata spre E. 
Adâncimea la care apar este de -0,5 m. Ar putea reprezenta o 
compartimentare a unei construcţii (?). Din păcate, nu a fost 
descoperit nici un fel de material arheologic care să ne permită 
să considerăm amenajarea de pietre respectivă ca pe un 
complex. În colţul vestic al secţiunii a apărut pânza freatică la 
adâncimea de -0,75 m. 

Din punct de vedere stratigrafic s-a constatat următoarea 
situaţie: solul vegetal are o grosime de 0,2 m. Sub el apare 

3 1 4  

stratul brun-gălbui afânat, în care sunt prezente pietricele. 
Stratul steril apare la -o,75 m. 
0 1 1301009. in carou! 1 al sec�unii, între m. O şi 2,62, la o 
adâncime cuprinsă între -o,55 şi -o, 75 m, a apărut un grupaj de 
pietre, legat de complexul arheologic descoperit in sec�unile S 6 
(01 1301006) şi S 7 (01 1 301007). Acesta pare să fie orientat SV
NE, însă se află la o adâncime mai mare decât platforma 
descoperită in S 6 şi S 7. Nu au fost găsite alte vestigii pe restul 
suprafeţei cercetate. in carou! 1 au apărut câteva fragmente 
ceramice medieval târzii. 

Solul vegetal are 0,2 m grosime. Sub el apare stratul brun
gălbui afânat, specific zonei. Solul steril apare la -1 ,2 m şi este 
reprezentat de un pământ brun-albăstrui, compact, amestecat cu 
pietricele. 
01 1 30101 O. A fost deschisă pentru urmărirea complexului 
arheologic surprins in S 6 (01 1301006) şi S 9 (01 1301009). in 
suprafaţă nu a apărut continuarea amenajării de pietre din 
secţiunile menţionate; numai în carou! 4 apar câteva pietre 
izolate. 

Din punct de vedere stratigrafic, situa�a este asemănătoare 
cu cea a sec�unii precedente: stratul vegetal are O, 1 5  m 
grosime. Stratul următor este reprezentat de acelaşi pământ 
brun-gălbui, afânat, in care numai în carou! 4 apar câteva pietre 
de mici dimensiuni. Stratul steril este constituit dintr-un pământ 
brun-albăstrui, cu pietre în compoziţie şi apare la -0,9 m. 
01 1 30101 1 .  Secţiune sterilă din punct de vedere arheologic. 
Sporadic, pe suprafaţa sec�unii, au apărut pietre izolate, de 
dimensiuni variabile. Stratul vegetal are grosimea maximă de O, 1 
m. Sub el apare un strat brun-gălbui afânat, cu pietre de 
dimensiuni diferite în compoziţie. Stratul steril se află la -0,7 m 
adâncime. 
01 1 301012. Nu au fost descoperite complexe sau materiale 
arheologice. Sporadic, pe suprafaţa secţiunii au apărut pietre de 
dimensiuni diferite. 
Din punct de vedere stratigrafic s-a constatat următoarea 
situaţie: humusul actual are o grosime de 0,20 m. Sub el a fost 
identificat un strat brun-gălbui, afânat, cu pietre de dimensiuni 
variabile în compoziţie. Stratul steril apare la -0,65 m. 
01 1 301 01 3. A fost amplasată în prelungirea lui S 3 (01 1 301 003). 
Un mic grupaj de pietre, care nu au reprezentat un complex 
arheologic, a fost dezvelit în carou! 5 al secţiunii, la -0,6 m. in 
carou! 1 a apărut pânza freatică. Stratul vegetal are maxim O, 1 
m grosime. Stratul următor este acelaşi sol brun-gălbui afânat, în 
care numai în carou! 1 au apărut câteva pietre. Stratul steril se 
află la -0,7 m. 
01 1 301014. 10  x 1 ,5 m, adâncime maximă -1 ,7 m. Glia are o 
grosime maximă de 0,6 m, după care urmează un strat de 
pământ maro închis, cu pietre de carieră neprelucrate, cu o 
grosime maximă de 0,7 m. Sub acest strat apare solul steril. 
Fără material arheologic. 
01 1 30 1015 .  1 O x 1 ,5 m, adâncime maximă -1 ,3 m. Solul vegetal 
are o grosime maximă de 0,6 m, după care urmează un strat de 
pământ maro închis, amestecat cu pietre şi lentile de nisip. 
Acesta are o grosime maximă de 0,7 m. Sub acest strat apare 
solul steril .  Fără material arheologic. 
01 1 30 10 16. Dimensiuni: 1 0  x 1 ,5 m, adâncime maximă -1 ,7 m. 
Solul vegetal are o grosime maximă de 0,2 m, după care avem 
un strat alcătuit din pământ maro, cu lentile de nisip. Acest strat 
are o grosime maximă de 1 m. Sub acest strat apare stânca 
nativă. Fără material arheologic. 
0 1 1302. Fosta proprietate Vuzdugan Ştefan şi Vuzdugan Agata, 
actual proprietate RMGC, se află la cea 100 m SE de Tău 
Anghel. Se învecinează la S cu fosta proprietate Szekely Belus 
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Akos şi Szekely Viorica, de care este despărţită printr-un gard. 
Proprietatea în discu�e se prezintă sub forma unei pante foarte 
accentuate, care coboară de la E spre V până în imediata 
vecinătate a Tăului Anghel. Este străbătută, la extremitatea 
vestică, de un mic pârâiaş, care se varsă în tăul menţionat. Este 
păşune. Cercetările de suprafaţă nu au dus la descoperirea unor 
urme arheologice, ceea ce ne-a determinat să efectuăm două 
sectiuni menite să ne ofere informatii cu privire la stratigrafia 
situiui . 

'
Prima secţiune (01 1 302001 )

·
, de 1 5  x 2 m, a fost 

amplasată în partea estică a pantei, paralelă cu aceasta. Se află 
la 9,2 m E de gardul proprietăţii şi la 1 3  m E de drumul de ţară 
care vine din centrul satului şi se intersectează în vecinătatea 
Vârfului Şulei cu drumul pietruit care merge la Roşia Poieni. Cea 
de-a doua secţiune (01 1 302002), de 1 O x 2 m, a fost efectuată în 
extremitatea nord-vestică a pantei, perpendicular pe aceasta. 
Ambele secţiuni au fost sterile din punct de vedere arheologic. 
01 1 302001 . 1 5  x 2 m. A fost deschisă paralel cu panta pe care 
este amplasată fosta proprietate Buzdugan. in plan nu au apărut 
nici un fel de complexe arheologice, ci numai pietre neprelucrate 
de diferite dimensiuni. Din punct de vedere stratigrafic, sub 
stratul vegetal, gros de O, 1 5  m, a apărut un strat brun-roşcat, 
lutos, în care apar sporadic şi pietre. Solul steril este reprezentat 
de un lut portocaliu foarte lutos, în care apar şi pietre. 
Adâncimea maximă atinsă este de -0,75 m. 
01 1 302002. 1 O x 2 m. A fost amplasată în extremitatea nord
vestică a proprietătii Buzdugan, perpendiculară pe pantă. Nu au 
apărut complexe s�u materiale arheologice. in carourile 2-3 ale 
secţiunii a apărut apă, pânza freatică fiind mai sus aici datorită 
existenţei unui pârâiaş care se varsă în Tău Anghel. Stratigrafia 
secţiunii nu prezintă elemente deosebite: sub stratul vegetal, cu 
o grosime de O, 1 -0 , 1 5  m apare un strat brun-inchis, afânat, 
sporadic cu pietricele în compoziţie. Adâncimea maximă este de 
-0,76 m. 
01 1 303. Fosta proprietate Tănase Petru şi Tănase Rozalia , 
actual proprietate RMGC, se află la E de proprietatea Vuzdugan 
Ştefan, fiind despărţită de aceasta din urmă de drumul de ţară 
menţionat mai sus. Se prezintă sub forma unui mic platou, aflat 
chiar la poalele unei zone stâncoase, foarte abrupte {1 060 m), 
care a aparţinut lui Ciura Francisc, actual de asemenea 
proprietate RMGC. Cercetările de suprafaţă nu au pus în 
evidenţă urme arheologice, însă datorită caracteristicilor 
terenului, au fost trasate cinci secţiuni. Prima d intre ele 
(01 1 303001 )  a fost trasată pe o mică ridicătură, care se afla 
aproximativ in centrul proprietăţii. Următoarea (01 1 303002) a 
fost amplasată la baza pantei menţionate, perpendicular pe 
aceasta. Următoarele două secţiuni au fost trasate în 
extremitatea sud-estică a fostei proprietăţi Tănase, în imediata 
vecinătate a şurii acesteia. Ultima dintre secţiuni a fost 
amplasată la 1 ,5 m S de gardul care delimitează proprietatea in 
discuţie de proprietatea Galdău Sofia. Raţiunea trasării acestei 
secţiuni în zona amintită s-a datorat informaţiei furnizate de 
Galdău Sofia, care a menţionat descoperirea unei inscripţii pe 
proprietatea ei la aratul unei suprafeţe pentru cultivarea 
cartofi lor. 

În urma cercetării arheologice, au fost constatate 
următoarele: 
01 1 303001 1 O x 2 m. În suprafaţă, nu au fost descoperite decât 
câteva pietre de mari dimensiuni, amplasate la extremităţile de S 
şi de N ale secţiunii. Straligrafic, situaţia s-a conturat in felul 
următor: sub stratul vegetal, cu o grosime de maxim O, 1 5  m, a 
apărut un strat brun inchis, cu pietricele in compoziţie. Stratul 
steril este constituit dintr-un lut gălbui, nisipos, în care apar pietre 
sfărâmicioase de aceeaşi culoare. Adâncimea maximă: -0,85 m. 
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01 1 303002. 1 o x 2 m. Sub humusul vegetal, pe intreaga 
suprafaţă a secţiunii au apărut pietre mart, neprelucrate. Ele nu 
s-au constituit in complexe arheologice. Nu au fost descoperite 
nici un fel de materiale arheologice. Din punct de vedere 
stratigrafic, sub stratul vegetal, gros de maximum 0 , 15 m, a 
apărut un sol brun-gălbui afânat, cu pietre de dimensiuni variate 
in compoziţie. Stratul steril este reprezentat de un �oi gălbui 
nisipos, în care apar pietre sfărâmicioase de aceeaşt culoare. 
Adâncimea maximă: -0,8 m. 
01 1 303003. 1 O x 2 m. A fost deschisă în extremitatea sud
estică a fostei proprietăţi Tănase Rozalia, la 7,8 m N de colţul 
nord-estic al şurii de pe proprietatea menţionată. in suprafaţă au 
fost descoperite câteva pietre de mari dimensiuni, neprelucrate. 
Din punct de vedere stratigrafic, situaţia se prezintă astfel: sub 
stratul vegetal, cu o grosime de O, 1 5  m, se află un strat brun
gălbui afânat, în care apar sporadic pietricele. Solul steril este 
reprezentat de un strat gălbui, nisipos, în care apar pietre 
sfărâmicioase, de aceeaşi culoare. Adâncimea maximă este de -
0,65 m. 
0101 03004. 1 0  x 2 m. A fost amplasată la 10  m S de secţiunea 
01 1 303003, datorită prezenţei unor denivelări care ar fi putut 
anunţa o posibilă construcţie. Din păcate, cu excepţia unor pietre 
mari, neprelucrate, aflate în caroul 5 al secţiunii, nu au fost 
descoperite alte vestigii arheologice. Stratigrafic, sub solul 
vegetal, cu grosimea cuprinsă între O, 1 -0, 1 5  m, a apărut acelaşi 
strat brun-gălbui afânat, cu pietricele în compoziţie. Stratul steril 
este constituit dintr-un lut gălbui, nisipos, amestecat cu pietre 
sfărâmicioase. Adâncimea maximă: -0,6 m. 
01 1003005. 1 0  x 2 m. Secţiune deschisă în scopul surprinderii 
unor posibile vestigii arheologice, ce s-ar fi putut lega de 
informaţia oferită de Galdău Sofia, proprietara terenului de la N 
de zona cercetată, cu privire la descoperirea unei inscripţii cu 
ocazia efectuării lucrărilor agricole. Din păcate, în suprafaţă, cu 
excepţia unei pietre neprelucrate, aflate în caroul 1 al secţiunii , 
nu au fost găsite alte urme arheologice. Din punct de vedere 
stratigrafic, situaţia este puţin diferită de cea a celorlalte secţiuni 
cercetate pe aceeaşi proprietate. Stratul vegetal are o grosime 
mare (0,3-0,4 m), după care urmează un strat de aceeaşi 
grosime negru, în care apar sporadic, indeosebi în carourile 4-5 
ale secţiunii, pigmenţi de arsură care ar putea anunţa un nivel de 
călcare antic. Solul steril este reprezentat de acelaşi lut gălbui, 
nisipos. Adâncimea maximă: -1 ,2 m. Nu au fost descoperite 
materiale arheologice. 
01 1 304. Fosta proprietate Morar Laurenţiu, Morar Ioan, Morar 
Pavel este situată la 1 060 m altitudine, la poala muntelui, la SE 
de fosta proprietate Tănase şi la NE de fosta proprietate Ciura 
Francisc. Se mărgineşte înspre SV cu proprietatea particulară a 
Elenei Câmpean. Este loc de fânaţ, cu pantă accentuată, 
străbătut in extremitatea sud-vestică de un mic izvor. 
Perieghezele efectuate nu au dus la descoperirea vreunui 
material arheologic. Au fost trasate două secţiuni de 1 O x 1 ,5 m, 
situate: 01 1 304001 in partea sud-estică a terenului in discuţie, 
paralelă cu panta şi 01 1 304002, la cea. 15 m N de prima, 
perpendiculară pe pantă. 

Situaţiile arheologice constatate in secţiunile efectuate au 
fost următoarele: 
01 1 304001 .  1 O x 1 ,5 m. În suprafaţă au apărut pietre de 
dimensiuni diferite, neprelucrate, fără a constitui complexe 
arheologice. În caroul 1 ,  la cea. 0,4 m, a &Părut pânza freatică, 
datorită prezenţei unui izvor pe terenul în dt::,cuţie. Din punct de 
vedere stratigrafic, sub stratul vegetal, cu o grosime de O, 1 m, în 
caroul 1 al secţiunii a apărut un lut de culoare portocalie, foarte 
compact (lechi). Solul steril este constituit dintr-un strat brun 
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inchis, cu multe pietre. Adâncimea maximă: .0,4 m. Nu a fost 
descoperit nici un material arheologic. 
01 1 304002. 1 O x 1 ,5 m, adâncime maximă -1 ,25 m. Glia are o 
grosime maximă de 0,4 m, după care apare un strat alcătuit din 
pământ negru-maro, cu pietre de carieră neprelucrate şi cu 
pietriş. Acest strat are o grosime maximă de 0,5 m. Urmează 
solul steril. Fără material arheologic. 
01 1 305. Proprietatea Ciura Ioan. 
01 1 305001 . 1 O x 1 ,5 m, adâncime maximă -0,75 m. Glia are o 
9rosime maximă de 0,2 m, după care urmează stânca nativă. 
Intre m. 5 şi m. 1 0  avem un strat de pământ negru, cu pietre de 
carieră neprelucrate şi gresie. Acest strat are o grosime maximă 
de 0,7 m. Fără material arheologic. 
01 1 306. Proprietatea Gruber Pavel. 
01 1 306001 . 10 x 1 ,5 m, adâncime maximă -0,6 m. Solul vegetal 
are o grosime maximă de 0,25 m, după care avem un strat de 
pământ maro inchis, cu o grosime maximă de 0,4 m. Sub acesta 
apare solul steril. Fără material arheologic. 
01 1 307. Fosta proprietate Szekely Akos. 
01 1 307001 . 1 0  x 1 ,5 m, adâncime maximă -1 ,1 m. Glia are o 
grosime maximă de 0, 1 5  m, după care urmează un strat alcătuit 
din pământ maro inchis, cu pietre cu o grosime maximă de 0,7 
m. Sub acest strat apare lutul virgin. Fără material arheologic. 
01 1 306. Proprietatea Boia Petru. 
01 1 306001 .  1 O x 1 ,5 m, adâncime maximă -1 , 1  m. Glia are o 
grosime maximă de O, 1 5  m, după care urmează un strat alcătuit 
din pământ maro inchis, cu pietre cu o grosime maximă de 0,7 
m. Sub acest strat apare lutul virgin. Fără urme arheologice. 
01 1 309. Proprietatea Gruber Mirela 
01 1 309001 . 10 x 1 ,5 m, adâncime maximă 1 ,1 m. Solul vegetal 
are o grosime maximă de 0,2 m, urmează un strat de pământ 
maro inchis, cu o grosime de 0,7 m, după care apare solul steril. 
Fără urme arheologice. 
01 1 309002. 1 0  x 1 ,5 m, adâncime maximă -0,6 m. Solul vegetal 
are o grosime maximă de 0,2 m, urmează un strat cu o grosime 
de 0,3 m, alcătuit din pământ maro inchis, după care urmează 
solul steril .  Fără material arheologic. 
01 1 31 O. Proprietatea statului român. 
01 1 31 0001 . 1 O x 1 ,5 m, adâncime maximă -0,6 m. Glia are o 
grosime maximă de 0,2 m, urmează un strat de pământ gri cu o 
grosime de 0,40 m, după care urmează stânca nativă. Fără urme 
arheologice. 
01 1 31 1 .  Proprietatea Câmpean Elena. 
01 1 31 100 1 .  1 0  x 1 ,5 m, adâncime maximă -0,9 m. Solul vegetal 
are o grosime maximă de 0,25 m, urmează un strat alcătuit din 
pământ maro deschis, cu pietre de carieră neprelucrate cu o 
grosime maximă de 0,7 m, după care apare stânca nativă. Fără 
urme arheologice. 
01 1 31 1 002. 1 O x 1 ,5 m, adâncime maximă -0,7 m. Solul vegetal 
are o grosime maximă de 0, 1 5  m, urmează un strat cu o grosime 
maximă de 0,4 m alcătuit din pământ negru-maroniu cu pietre, 
după care apare stânca nativă. Fără material arheologic. 
01 1 31 2. Proprietatea Plic Ovidiu. 
01 1 31 2001 . 1 O x 1 ,5 m, adâncime maximă -0,95 m. Proprietar 
Plic Ovidiu. Solul vegetal are o grosime maximă de O, 1 5  m, 
urmează un strat cu o grosime maximă de 0,4 m, alcătuit din 
pământ negru-maroniu cu pietre, după care apare stânca nativă. 
Fără material arheologic. 

În urma cercetării arheologice preventive efectuate in 
sectorul Tău Anghel, am constatat lipsa vestigiilor aparţinând 
unor epoci istorice anterioare, cu excepţia unei locuiri tempora�e 
de sec. XVI-XVII pe fosta proprietate Szekely Belus Akos. In 
afara unor aglomerări de pietre, pe proprietatea menţionată nu 
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au fost descoperite alte elemente de construcţie (structuri de 
lemn, chirpic etc.), care să ne ajute la precizarea caracterului 
acestui complex. Probabil că este vorba despre o locuire 
temporară medieval târzie-premodemă (temelie de şură?), dat 
fiind şi specificul zonei in care a fost descoperită (1 000 m 
altitudine, păşune). 

Absenţa unei locuiri umane mai consistente este explicabilă 
prin altitudinea mare la care se află proprietă�le cercetate, ca şi 
prin lipsa unei guri de mină in imediata apropiere a acestora, 
care să fi constituit motivul existenţei unui habitat al minerilor in 
zona respectivă. 

191 .  Ruginoasa, corn. Ruginoasa, jud. laşi 
Punct: Dealul Drăghici 
Cod sit: 98783.01 
Colectiv: Cornelia-Magda Lazarovici - responsabil (IA 
laşi), Gheorghe-Corneliu Lazarovici (Univ. Reşiţa); Senica 
Ţurcanu (CMNM laşi), Angeleski Sote (ULB Sibiu) 

Aşezarea este situată pe un promontoriu impresionant, aflat 
deasupra părţii de SE a satului, numit .Dealul Drăghici", cu o 
a�itudine de 302 m, situat deasupra văii unui pârâu, ce vine de 
la Dumbrăviţa şi se varsă in Siret, la peste 5 km aval de sit. 

Aşezarea a fost descoperită in vremea primului şi a celui de 
al doilea război mondial, când au fost săpate primele tranşee pe 
coastă şi deal. Primele sondaje au fost efectuate de către 
Hortensia Dumitrescu in anul 1 9261 •  Noi descoperiri se 
datorează invătătorilor din comună, care au adunat piese 
arheologice la ş�ală, astăzi pierdute. În anul 2001 Primăria din 
Ruginoasa deschide o carieră pentru piatră cu care prilej este 
distrusă o suprafală de cea. 1 200 m2 (cariera şi pământul 
depozitat, cea. 25% din suprafaţă). Alte cariere pentru piatră şi 
pietriş au afectat marginea de SV şi N a aşezării . Numeroase 
tranşee, şanţuri de comunicare, gropi pentru artilerie au afectat 
cea. 1 0% din suprafaţa situ lui. Săpături de salvare şi apoi 
sistematice intreprind Magda şi Gheorghe Lazarovici (2001 , 
2002, 2004)2. 

Aşezarea face parte dintr-un sistem fortifica! ce inchide 
accesul din spre Valea Siretului, spre situl aşezării eponime de 
la Cucuteni - .Cetătuia" care se află pe firul văii şi peste culme, 
la cea. 1 2- 13 km. · În zonă sunt men�onate alte 1 6  puncte 
arheologice, dintre care cea. 7 sunt neo-eneolitice, din care 4 
sunt spre staţiunea de la Cucuteni3. 

Stare de conservare: peste 35% din suprafaţa sitului este 
afectată de diferite lucrări, 50% reprezintă teren agricol intensiv 
exploatat, iar restul de 1 5% este acum păşune (fost arabil); 
stratul de cultură in această ultimă parte, unde se află 
cercetările, este distrus. 

Situl este important deoarece prezintă mai multe sisteme de 
fortificare, unele abandonate şi transformate apoi in spaţii de 
locuit, cu caracter sezonier la inceput, de durată ulterior, cu o 
arhitectură deosebită in lemn şi piatră4• 

Obiectivele cercetării: in cele trei campanii de săpături, 
obiectivul principal i-a constituit sistemul de fortificare şi locuirile 
ulterioare, amenajata după abandonarea lui. Cercetarea a 
urmărit identificarea sistemelor de apărare, intinderea aşezării ,  
amplasamentul prin studierea fotografiilor aeriene. Un obiectiv 
deosebit 1-a constituit studiul şi reconstituirea arhitecturii şi 
dinamismul de locuires. 

Rezultatele şi interpretarea lor: in campania 2004 a fost 
finalizată cercetarea primului nivel de locuire din bordeiul 5 = 85 
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(cercetat în 2002) şi alte două bordeie (86 şi 87), precum şi o 
parte a sistemului de fortificare, de sub bordeiului 56• 

Sistemul de fortificare. Este format dintr-un prim şanţ ce taie 
un strat de calcare, de .Ruginoasa" , din Podişul Moldovenensc, 
de vârstă cretacică. În po�iunea unde a fost amplasat şanţul de 
apărare, calcarele s-au păstrat. Spre S, SV, şi SE unde se 
întinde o altă parte a sitului, afectată puternic de lucrările 
agricole, ele au fost erodate. După fotografiile aeriene, şanţul 
pare a avea o formă semicirculară. Lăţimea sa la gură este de 
cea. 4,5 m (marginea de S a fost afectată de tranşeele şi 
sistemele militare), este în formă de .V", cu un unghi de cea. 65° 
panta în partea inferioară, şi 35% panta la gură (gura a fost 
pa�ial afectată de locuinţe şi bordeie). Adâncimea şanţului este 
de -3, 1  m faţă de stânca din amonte şi sub -2,8 m marginea din 
aval. Şanţul taie o po�iune de cea. 0,7-0,8 m de calcare de 
"Ruginoasa", care clivează în lespezi groase de 1 5-35 cm, 
folosite pentru placarea părţii inferioare a şanţului, pe o 
adâncime de cea. -1 ,6 -1 ,8 m, în zona de nisipuri. La placare s-a 
folosit şi argila7. Şanţul, înainte de abandonare şi umplerea cu 
resturi menajere (fragmente de unalte, arme, ceramice, 
osteologice), a avut 4 perioade de funcţionare, curăţire şi 
umplere, din care în două s-a folosit sistemul cu placare de 
lespezi de pietre. 
Locuirea cu bordeie. Obiectivul campaniei 2004 a fost şi 
studierea arhitecturii locuirii cu bordeie. Chiar pe traseul şanţului, 
folosind panta din amonte (nord) ca perete şi panta din aval 
(sud) ca loc de intrare, au fost construite, în spaţiul cercetat pe o 
lungime de cca. 14 m (pentru 81 şi 87 marginile nu au fost 
delimitate) 4 bordeie. Lăţimea unui bordei era de cea. 3,2 m, la 
care se adaugă o tindă şi gârliciul spre S. La bordeie vatra se 
găsea pe latura opusă intrării. Toate bordeiele au avut mai multe 
nivele de funcţionare şi de refacere sau mutare a vetrei. În 
cazurile studiate, bordeiele aveau o vatră mare, pe structură de 
pietre în ultimele etape de funcţionare, vetrele fiind reparate de 
cel puţin două ori. 8ordeiul 1 şi 87 aveau mai multe vetre, cu 
amplasament diferit în cel puţin 3 etape de refacere a vetrei. 
Vetrele şi podeaua au fost întodeauna bătute. 
Categoriile ceramice şi evoluţia lor. Au fost descoperite peste 
1 2.000 de fragmente ceramice din care au fost încărcate în 
bazele de date în acest stadiu aproape 4.000. Pe baza acestor 
prelucrări, situaţia din complexe se prezintă astfel: cea. 70-75% 
ceramică semifină (categoriile diferă de la un complex la altul şi 
pe măsura vechimii lor), 1 0-1 2% ceramică uzulă şi grosieră şi 
1 3-14% ceramica fină. Din totalul ceramicii, cea pictată 
reprezintă cea. 85-90% (în nivelele superioare aflate în proces 
de retardare pictura este mai redusă şi puţin păstrată). 

Se pictează mai ales pe fondul alb al vaselor, tricrom, co o 
bogată motivistică, tipică pentru Cucuteni A3. Pe baza 
materialelor descoperite pe fundul şanţului se poate aprecia că 
locuirea incepe încă in vremea fazei Cucuteni A2, cu un orizont 
timpuriu al acestei. Susţinem acestea, deoarece sunt fragmente 
de ceramică neagră, roşie şi brună (aceasta cu angobă castanie, 
slab păstrată) . Formele sunt cele obişnuite din aceste faze ale 
culturii Cucuteni (cupe, fructiere, vase cu picior, suporturi de vas 
etc.). 

Dintre obiectele deosebite, menţionăm 4 fragmente de la una 
sau două mese altar de mari dimensiuni aruncate in şanţ in 
vecinătatea 86. Au mai fost descoperite un număr nu prea mare, 
in camparaţie cu campaniile precedente, de unelte, idoli, obiecte. 

Materialele: sunt depozitate la CMNM laşi, fiind la curăţare, 
conservare şi restaurare la laboratorul acelui muzeu. 

Tehnici de cercetare util izate: s-a săpat in suprafaţă de 230 
m2, împărţită în 57 de caouri, din care în această campanie s-a 
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lucrat în 25 de carouri (peste 100 m2). Aproximativ 80% din 
ceramica descoperită în complexe (bordeie şi fundul şanţului) au 
fost incluse în baze de date (operaţie condusă de Angeleski 
Sote, şi studenţi de la UAIC laşi). Materialul osteologie a fost 
predat pentru identificare şi studiu la Centrul de Cercetări 
Biologice din laşi. Pentru identifcrea surselor de silex şi 
materiale litice au fost organizate expediţii pe Prut (la Mitoc şi 
Ripiceni), pe Valea Moldovei, a Siretului şi a 8icazului, de unde 
au fost culese probe din surse şi din situri. Acestea au fost 
trimise pentru analize geo-arheologice la Facultatea de Geologie 
din Cluj şi la Institut fOr Unr- und FrOhgeschichte din Viena. 
Mostre semnificative de ceramică pe compexe şi etape au fost 
predate pentru analize la catedra de geologie a Facultătii de 
Geologie din Cluj. Au fost studiate coloanele geo-stratigrafice ale 
sitului8 şi fotografii aeriene, mai vechi, din zonă. 

Obiectivele cercetărilor viitoare: Deoarece etapa cercetărilor 
de salvare se apropie de incheiere urmează cercetarea zonei de 
V a şanţului şi efectuarea prospectării cu rezistivitate şi 
magnetometru cu cesiu (în colaborare cu Univ. Alba Iulia - lAS) 
şi a unor sondaje de verificare a stratigrafei în diferite puncte ale 
staţiunii, luarea unor probe pedologice, identificarea tipului de 
locuire şi a arhitecturii în zona din interiorul şi exteriorul 
fortificaţiei. 

Propuneri de conservare, protejare şi punere în valoare: 
perimetrul şanţului în zona locuinţelor 2 şi 4 merită a fi conservat 
in situ, dacă păstrarea sa este cel puţin ca în zona bordeielor 
studiate în campania din 2004. Cumpărarea sitului şi scoaterea 
lui din circuitul agricol, în vederea realizării unui parc arheologic, 
ar fi un element pozitiv care ar putea fi pus in legătură şi cu 
celălalt obiectiv de cultură şi turistic, Palatul lui Cuza. 
Planşa 37. 

Note: 
1 .  Dumitrescu H. , 1 933 - La station prehistorique de 
Ruginoasa, Dacia 3-4, 1 927-1 929, (1 933), p. 56-87. 
2. C.-M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, C. Hriban, C. Ungureanu, 
Şantierul arheologic Ruginoasa, campania 2001, în CCA 2002, 
p. 272-273 index Ruginoasa; Lazarovici Gh. şi Magda in CCA 
2003, index Ruginoasa; 
3. Chirica V. - Tanasachi M. , 1 985 Repertoriul arheologic al 
judeţului laşi, voi. 2, 1 985; p. 350 şi urm. 
4. Gh. Lazarovici, Magda Lazarovici, The Neo- Eneolithic 
architecture in Banat, Transylvania and Moldovia, în Recent 
Research in the Prehistory of the Balkans, Ed. D.V. 
Grammenos, Thessaloniki, 2003, p. 370-486. C. M. Lazarovici, 
Gh. Lazarovici, The New archaeological research at Ruginoasa 
"Dealul Drăghici". Part 1, Architecture, în Studia Antiqua et 
Archaeologica 9, laşi 2003, p. 41 -74; ldem, Noi săpături 
arheologice la Ruginoasa- "Dealul Drăghici". Partea 1 :  
Arhitectura, în  Acta Terrae Septemcastrensis 3, Sibiu 2004, p. 9-
42. 
5. C. M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, The New archaeological 
research at Ruginoasa "Dealul Drăghici". Part i, Architecture, în 
Studii Antiqua et Archaeologica 9, laşi 2003, p. 41 -74. 
6. ldem, Noi săpături arheologice la Ruginoasa - "Dealul 
Drăghici". Partea 1: Arhitectura, în Acta Terrae Septemcastrensis 
3, Sibiu 2004, p. 9-42. 
7. ldem, p. 1 6-7, fig. 7b-8b. 
8. lonela Ionescu (Consiliul Judeţean laşi, serviciul topografic), 
comunicare, laşi 2002. 
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www.cimec.ro



Cronica cercetărilo r  arheo log ice d in  România - campan ia 2004 

The Cucuteni A3 settlement from Ruginoasa "Dealul 
Drăghici", laşi county, is situated on a hill (302 m high), 1 .5 km 
west from the railway station. H. Dumitrescu has started 
excavating here in 1 926. Rescue excavations have been started 
in 2001 . There have been identified 2 houses (surface type), 4 
pit houses and 2 defensiva trenches. The surface houses have a 
special architecture and system of building. They have a stone 
border in which wooden sticks were fixed. This system is met 
only at Ruginoasa settlement. House 3 has three phases of 
construction, with severa! stages. Fireplaces and perforated fire 
plates represent the inner architecture. Areas reserved for 
household activities have been identified inside. Pit houses 
represent another specific feature for the Ruginoasa site. The 
defensiva system consists in a trench excavated in the local 
geological structura that reaches the sand base. The trench is 
paved with big stone plates. Such a situation is known from the 
Cucuteni "Cetăţuia" site. The air photo indicates two defensiva 
trenches, situation that must be further researched. 

Till now, in the area that we have excavated, by stratigraphic 
point of view, the oldest archaeological complex is the defensiva 
ditch (built maybe in an early moment of the Cucuteni A2). It 
follows a level with pit houses; the next one contains surface 
houses while the last level has little archaeological material. 

Our research is mainly oriented in the study of the 
architecture, including dwellings and fortification systems. We 
would like to clarify the stratigraphic relation between complexes 
and the surrounding area of the site. In the future we intent to 
use magnetic prospecting to detect the area of the site and its 
planimetry. Zoo-archaeological analysis is made for bones. We 
have created a database for ali types of discoveries, d ictionaries 
and catalogues. This will help us with the statistica! analysis of 
the material and with the conclusions. 

The archaeological inventory is very rich. It contains pottery 
and d ifferent other artefacts made of flint, stane, horn, bones, 
clay, and copper. There are a big number of anthropomorphic 
and zoomorphic statuettes. Severa! special fragments of pots 
with zoomorphic representations and the big number of 
zoomorphic statues indicate cult practices related to an animal. 

1 92. Sarmizegetusa, corn. Sarmizegetusa, jud. 
Hunedoara [Uipia Traiana Sarmizegetusa] 
Cod sit: 90397.01 
Colectiv: Ioan Piso - responsabil, Cristian Aurel Roman 
(MNIT), Alexandru Diaconescu (UBB Cluj) 

Obiectiv EM 33 
In lunile iunie-iulie şi august 2004, in curtea d-lui Emil Crişan, 

am continuat săpăturile arheologice in vederea completării 
planurilor cunoscute din anii precedenţi. 

Am deschis două noi secţiuni şi trei carouri, cu elevi de la 
licee clujene şi muncitori angajaţi din sat. 
MV 1 0 - Secţiunea măsoară 2 x 1 7  m, are orientare N-S şi a fost 
săpată până la o adâncime de -3,5 m. 

in capătul de S a l  secţiunii a ieşit la iveală substrucţia unui 
drum, posibil drum roman. Sub această substrucţie mai apare o 
platformă de piatră care ar putea reprezenta un alt drum sau 
baza substrucţiei amintite anterior. La N faţă de această 
substrucţie, am descoperit două şanţuri suprapuse, unul dintr-o 
fază timpurie - notat cu nr. 60 - (in care am descoperit un opaiţ 
timpuriu), iar celălalt mai târziu (notat de noi cu nr. 32), care este 
umplut cu un strat de demolare masiv, a unor clădiri din zonă. În 
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apropiere de primul şanţ, spre N, a fost descoperită urma unui 
perete de lemn, care taie o groapă romană in profilul de V. La o 
oarecare distanţă faţă de acest perete, apare in profilul de E o 
altă groapă, in a cărei umplutură se disting mai multe fragmente 
tegulare. 

În apropierea profilului de N a ieşit la iveală Z6 (de la care 
inspre S se extinde stratul cu numărul 2, ce reprezintă probabil 
demolarea unui acoperiş, descoperit şi anul trecut in MV9). 
Acest zid Z6 era blocat inspre S de un zid mai târziu, Z7 (erau 
paralele). Ca şi o compartimentare intre cele două ziduri apare 
Z8. 

intre Z6 şi profilul de N au apărut structuri de lemn, sub 
forma unor pereţi, P51 , P52 şi P53. Această zonă este răvăşită 
de gropile G33 şi G35 (probabil romane). 

Materialul arheologic constă din mult material tegular (de la 
acoperişul prăbuşit din care ar putea proveni o tegulă cu 
ştampila Legiunii X I I I  Gemina), ceramică, cuie, fragmente de 
marmură (in şanţul 32). 
MV 1 1 .  La 1 m faţă de MV 9 am deschis un carou, de 4 x 4 m, 
săpat până la adâncimea de - 1  ,3 -1 ,6 m, in care am descoperit 
zidul Z6. La S de el se extinde stratul 2 (demolarea 
acoperişului), iar la N s-au descoperit structuri de lemn, 
respectiv peretele P20 (in care apare şi o groapă de par, 
rectangulară, G22) şi probabil o a doua fază de lemn cu un 
perete P23. La N faţă de ele, in profilul estic, se pot observa 
două canale: C1 şi C2. 

Şi in MV 1 1  apar două gropi de dimensiuni mari, G 20 şi 
G21 . 

Materialul arheologic este destul de sărac, cu excepţia unei 
fibule de bronz, târzie. 
MV 1 2. Este o secţiune de 1 7  x 1 ,5 m, orientată N-S, in care s-a 
săpat până la adâncimea de -2,6 m. 

În capătul de N a fost descoperită o platformă din piatră, 
care este puţin diferită faţă de cea din MV 10, dar ar putea să 
reprezinta baza substructiei de drum, la fel ca şi in celălalt caz. 
Spre N, cele două şanţ

'
uri, 32 şi 60, îşi continuă traseul . În 

această secţiune in şanţul 60 a ieşit opaiţul mai sus menţionat. 
În plus faţă de secţiunea MV 1 O, la N de şanţul 60, apar o 

alveolare ca şi o mică rigolă - 70 şi urmele unor structuri de 
lemn, 71 şi 72 (care probabil ţin tot de sistemul defensiv). in 
profilul de est, 71 şi 72 nu mai apar, mai poate fi observat doar 
70. 

Spre N, Z6 îşi continuă traseul spre E. El este blocat pe 
direcţia N-S, in profilul de V, de Z 20, un zid mai târziu, in care 
se poate observa că s-a folosit piatră cu mortar, probabil din Z6. 
Sub Z20, in paralel cu Z6 îşi continuă traseul şi P20. in acesta 
apar două gropi de par, G30 ovală şi-G31 rectangulară. 

La S de P20 şi tăiat de Z6 se poate observa canalul C1 . 
Nici in această secţiune materialul arheologic nu este foarte 

bogat. 
MV 1 3  

Este un carou , la 2 m E fată de MV 1 2, cu dimensiunile de 4 ·x 4 m, ajungând până la adâncimea de - 1 , 6  m. Z6 continuă şi in 
acest carou, la fel ca şi P20 şi C 1 .  Adosat la Z6 apare un zid, 
Z30, din piatră de râu fără mortar, care se inchide in profilul de V 
cu un zid Z31 , orientat N-S. Acest Z31 este paralel cu Z20 şi 
pare a avea aceeaşi tehnică de construcţie, adică in el apar 
bolovani cu mortar, care ar putea proveni din Z6. 

Materialul arheologic mai interesant a apărut intr-o groapă in 
apropierea profilului de E, unde alături de ceramică am 
descoperit un denar severian şi o fibulă de bronz, probabil tot de 
sec. I I I .  
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MV 1 4. in luna august, la 0,5 m de MV 1 O am deschis caroul MV 
14 (4 x 4 m), in ideea de a descoperi noi elemente care să ne 
lămurească in legătură cu substrucţia drumului şi platforma de 
bolovani. Aici am putut pune in evidenţă substrucţia drumului 
care se compune din trei straturi succesive de nisip amestecat 
cu piatră. inspre N, in profilul de E, apare o umplutură de nisip 
(amenajare), pe care a fost pus un strat de piatră de râu de 
dimensiuni mici şi medii, care pare a fi puţin alveolat (posibilă 
rigolă). 

Sub substrucţie şi cu extindere aproape in intreg caroul se 
dezvoltă acea platformă din bolovani de râu, care este pusă pe 
acelaşi strat de pământ negru, la fel ca şi in MV 1 O. 

in colţul de SV, pe lângă profilele de S şi de V, deasupra 
platformei se pot observa urme slabe de mortar. 

Materialul arheologic constă din puţin material ceramic. 

Basilica forensis din forum novum - Garoul N 
Garoul N a fost început în anul 2002, nu a putut fi continuat 

in anul 2003 din cauza interdicţiei de săpătură dictate în mod 
abuziv de MCC, fiind terminat abia in anul 2004. Se află la V de 
caroul M săpat in anul 2001 , practic intre zidurile Z1 '  şi Z5 ale 
basilicii forensis şi având o lungime de 8 m (E-V) şi o lăţime de 
1 0,50 m (N-S). 

Stratigrafia a fost distrusă in foarte mare măsură de gropile 
moderne, care au coborât adesea până la humusul antic. Am 
reuşit să obţinem profile doar in apropierea laturii de V a secţiuni i 
şi in apropierea laturii de N, sub treptele de marmură. Au fost 
identificate trei faze ale unei clădiri de lemn, o fază de piatră 
cuprinzând un spaţiu deschis şi două faze ale basilicii forensis. 

Ne găsim în prima insulă la V de cardo IV şi la S de 
decumanus IS a fazei de lemn, probabil în mijlocul unei clădiri, 
căci nu am constatat nici o urmă de drum. Au fost identificate o 
etapă premergătoare şi trei faze distincte. Etapei premergătoare 
ii aparţin mai multe gropi (vezi raportul pe anul 2002). 
Groapa 69 - de formă prelungă, umplută cu stratul de amenajare 
70, care în partea de N are la baza lui probabil o vatră de foc. 
Groapa 65' - în partea superioară de formă rectangulară, 
umplută cu contextul 65. 
Groapa 71 - descoperită sub P 1 9. 

Nu putem preciza funcţionalitatea nici a acestor gropi, nici a 
celor descoperite în anul 2002. 
Faza 1 de lemn 

Fazei 1 de lemn îi aparţine un perete "perimetral" de clădire, 
P 13. Acesta este orientat E-V şi la S de el se găsea un portic de 
cea. 0,8 m lăţime, înspre o curte interioară sau o grădină. in 
partea de N se disting patru încăperi delimitate de pereţii P 17, 
P15, P19, orientaţi E-V. P 17  şi P 19  au fost pereţi puternici, in 
schimb P 1 5  are aspectul unui perete uşor. in incăperea de E, 
între P 17  şi P 1 9, podeaua este reprezentată de lutuiala 60, 
întreruptă de peretele P 15. În camera aflată la V de P17  se 
găseşte lutuiala 63 , mai consistentă. 
Faza 11 de lemn 

Pereţii E-V au fost demolaţi, fiind împinşi inspre V. A rezultat 
stratul 55+55'+55". El arată că pereţii conţineau împletituri de 
nuiele, lutuială şi un strat fin de tencuială. În camera aflată la V 
de P17 a intervenit n ivelarea 56, în care se disting urmele unui 
posibil cuptor sau ale unei vetre din timpul construcţiei, înainte 
de a se fi aşternut podeaua 51 . Peretele perimetral al clădirii P 13 
rămâne în funcţie, iar aproximativ pe direcţia l u i  P 17  se 
construieşte un nou perete P 1 5, pe marginea de V a fostului 
P17. Se construieşte un perete mai îngust, P 1 5, cu stâlpi din loc 
in loc, şi talpă pusă pe lut. Încăperea aflată la V de P 1 5  a avut 
foarte probabil o duşumea aşezată pe lutuiala 51 . În schimb, 
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incăperea aflată la e de P 1 7  a avut o podea de pământ (52) şi 
avut o funcţionalitate industrială. Este probabil că şi peretele P 19  
a fost înlocuit cu un perete mai uşor, mai greu de sesizat in 
profil. Acestei faze ii aparţine cuptorul 53, care a fost refăcut 
odată cu un lut asemănător lutului 51 din camera de V, cuptorul 
54, care este contemporan cu prima fază a lui 53 şi cuptorul 58, 
posterior cuptorului 54. Cel puţin pentru cuptorul 58 putem 
avansa ipoteza că servea topirii metalelor neferoase (bronz). 
Faza I I I  de lemn 

Peretele P 13  a fost demolat şi impins inspre N. Au rezultat 
bucăţi consistente de tencuială pictată in roşu. El a fost inlocuit 
de peretele P 18, aflat ceva mai la N şi căruia îi aparţin parii 66, 
67, 68 (de la V la E), ca şi o urmă a unei tălpi lângă 67. peste 
P19 s-a construit un perete, P 14, foarte uşor, oblic, orientat SE
NV. În partea de E a fost adus stratul de amenajare 57. În 
incăperea aflată la E de P 14  a fost construit cuptorul 48, de mari 
dimensiuni şi a cărui funcţionalitate ne scapă. În incăperea aflată 
la V de P 14  a fost construit cuptorul 47, de la care provine stratul 
de cărbune 45, care indică nivelul de călcare in încăperea aflată 
la v de P 14. Stratul 45 trece peste demolarea lui P 15. 

În această fază activităţile pa a fi pur industriale. Din 
demolarea fazei rezultă straturile 40, 49 şi 50. stratul 49 
reprezintă resturile cuptorului 48 până la peretele P14, iar 40 şi 
50 reprezintă demolările pereţilor care conţin tencuiala şi 
calupurile de lut de tipul celor folosite la construcţia cuptorului 
48. 

Tot fazei I I I  de lemn îi aparţine la S de P18  groapa 44, care 
pare a avea de asemenea un caracter industrial . Ea a fost 
umplută cu stratul 38, bogat în material arheologic. Este stratul 
pe care-I găsim şi în adânciturile nivelărilor 40 şi 50 prin mijlocul 
suprafetei. 

În privinţa duratei fazei I I I  un indiciu îl reprezintă lipsa 
tegulelor cu ştampila legiunii IV Flavia Felix. Aşa cum am 
constatat la canalele placate sub Traian cu ţigle, ştampila 
legiunii IV Flavia Felix nu lipseşte de pe nici una. Au însă fiecare 
un cerc pe mijloc, făcut cu degetele, un semn foarte rar. În afara 
ţiglelor amintite, în cuptor s-au găsit cărămizi marcate cu două 
diagonale. 
Faza 1 de piatră 

Acestei faze îi aparţine zidul Z5', care trebuie să cotească 
spre S. Sub zidul Z1 sau poate uşor mai la N se va fi găsit un zid 
mai vechi, ceea ce ar indica prezenţa unui decumanus 1 S al 
fazei de piatră (rectificare la raportul pe anul 2002!). Aceleiaşi 
faze şi aceluiaşi decumanus îi aparţin fântâna A împreună cu 
canalul C12  (raportul pe 2002) şi nu fazei 1 a basilicii. 
Substrucţiei lui Decumanus 1 S îi aparţine amenajarea 36, de 
formă lenticulară şi foarte groasă (grosime maximă de 50 cm). 
Faza 11 de piatră 

Este reprezentată de basilica forensis. în partea de S a 
profilului vestic se distinge umplutura 34, pe când lutul 33 
reprezintă baza sau substrucţia podelei 32. 

Partea superioară a zidului Z5' a fost corectată cu zidul Z5, 
zidul cunoscut a fi înlocuit pilon ii galeriei din taberne. a rezultat o 
crepidă de care era agăţată podeaua 32. Tot acum a fost 
construit şi zidul Z 1 ', demolând probabil un zid anterior, ceea ce 
nu am putut însă constata in săpătură (faţa nordică a zidului ne
a rămas necunoscută din cauza maselor de pământ vechi de 
aruncătură). 

Restul observaţiilor se regăsesc în raportul pe anul 2002. 
Precizăm că prima podea de opus signinum, 32, este agăţată în 
partea de S de crepida formată prin suprapunerea zidurilor Z5 şi 
Z5', iar în partea de N ajunge până la protuberanţa inferioară a 
primei trepte de marmură. pereţii erau placaţi cu marmură, aşa 

www.cimec.ro



Cronica cercetărilor arheologice d in  România - campania 2004 

cum am mai găsit in spatele substructiei bazei de statuie la V de 
trepte. ' 

Faza I I I  de piatră 
Prin această a treia fază de piatră înţelegem a doua fază a 

basilicii forensis. Podeaua 31 de opus signinum din această fază 
se distinge pe zidul Z5' cu cea. 0,2 m mai sus decât podeaua 32, 
iar in partea de N ea ajunge la partea superioară a primei trepte, 
adică acoperă substruc�ile bazelor de statuie. O rectificare la 
raportul pe anul 2002 priveşte numărul treptelor intrării in templul 
care se deschide spre S. Ele erau in număr de trei şi nu de cinci. 
Contexte: 
Cuptorul 47 - de formă ovală; s-a păstrat in interior pe o lungime 
de 0,65 m şi pe o lă�me de 0,38 m. Mai bine păstrată este 
porţiunea de E. Este aşezat pe stratul de demolare 46, iar pereţii 
sunt alcătuiţi parţial din cărămizi de lut nearse, dintre care una 
de 43 cm (E-V) x 30 cm (N-S) şi groasă de 6 cm, pe latura de S. 
in interior s-a păstrat un strat de cenuşă, pe care a fost aşternută 
o !uluială, in cursul unei reparaţii. Pereţii sunt inroşiţi până la o 
grosime de 0,1 m, dovedind că focul a fost destul de puternic. 
Din cuptor sau din marginea sa provine o bucată de ţiglă vitrifiată 
din cauza căldurii. El folosea probabil pentru topirea metalelor, 
de pildă plumb. este acoperit de lutul 40 şi de stratul 38. Ne 
aflăm in a doua fază a cuptoarelor. Aparţine împreună cu 
cuptorul 48 aceleiaşi faze. De acesta pare a fi fost despărţit 
printr-un perete. Cărbunele din partea de V suprafeţei provine 
din cuptorul 47. Este pus pe 46 şi il intrerupe pe 40. 
Cuptorul 48 - A fost surprins în anul 2001 în profilul vestic al 
suprafeţei M, iar în 2004 a fost dezvelită jumătatea sa vestică. O 
bună parte din partea sa estică a fost distrusă de groapa 
modernă, astfel încât nu-l putem orienta. Probabil că axul său 
era E-V, pentru că latura de N păstrată este destul de dreaptă. 
Dimensiuni: 3 , 1 m (E-V) x cea. 3 m (N-S). Peretele este alcătuit 
din calupuri de lut in formă de cărămizi dispuse pe trei rânduri 
unele peste altele. in primele două rânduri de sus ele au 
dimensiunile de 44 x 30 x 8 cm, iar în cel de jos de 30 x 20 x 8 
cm. În interior avem un rând de cărămizi bipedale, apoi, dispus 
pe direcţia E-V, un rând de ţigle de 27x 1 3  x 5,5 cm. Cărămizile 
bipedale au câte două dungi duble pe diagonală (nici o ştampilă 
a legiunii IV Flavia Felix!). Faţa internă a calupurilor de lut este 
uşor arsă pe o lăţime de cea. 0,05 m. Interiorul cuptorului este 
acoperit de un strat de lut (poate cu lutul 40). Dacă privim 
cuptorul în sec�une, două rânduri de calupuri sunt substrucţia 
pentru cărămizi, in timp ce al treilea constituie peretele 
cuptorului. După îndepărtarea cărămizilor şi �glelor s-a găsit 
stratul de calupuri de lut puternic ars, înroşit, cu cenuşă şi 
cărbune. În el sunt imprimate cărămizile şi ţiglele, cu cenuşă şi 
cărbune scurs printre ele. Avem, prin urmare, de-a face cu două 
faze ale acestui cuptor, reparaţia făcându-se cu cărămizile şi 
ţiglele de deasupra. 
Cuptorul 53 - Apare in plan şi în profilul nordic al suprafeţei N. 
Dimensiuni păstrate: 0,7 m (N-S) x 0,6 m (E-V). Din peretele de 
E s-a păstrat o bucată dintr-un calup de lut, lung de 21 cm (N-S), 
lat de 9 cm şi inalt de 1 O cm, foarte puternic ars. Cuptorul a fost 
pus peste un strat subţire de lut, probabil analog cu 51 (de lângă 
profilul de V), iar acest strat a fost pus la rândul său peste un 
strat subţire de cărbune de lemn. Cărbunele aparţine unei prime 
faze a cuptorului 53. Acesta a fost deci refăcut. 
Vatra (?) 54 - a rămas o pată de arsură puternică de 0,7 m (E-V) 
x 0,35 m (N-S), tăiată de groapa 42. presupunem că această 
vatră se află pe nivelul de călcare a fazei 1 de lemn. Atăt vatra 
54, cât şi 52 aparţin aceleiaşi faze, dar in etape diferite. 
Cuptorul 58 - De mici dimensiuni, probabil pentru topirea 
bronzului. Este alcătuit dintr-o cameră de ardere e formă ovală, 
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atât in plan, cât şi in profil. Dimensiuni: 0,5 x 0,38 m. Pereţii au 
fost întăriţi cu lut şi cu bolovani de mid dimensiuni; au fost 
puternic arşi, uneori până la vitrificare. Interiorul cuptorului avea 
culoarea gri-albăstruie. El a fost umplut cu bucăţi mari de 
cărbune şi a fost găsită şi o bucă�că de bronz. Un orificiu de 
alimentare cu aer în partea de jos este nesigur. Cuptorul 
aparţine fazei 11 de lemn, fiind însă construit intr-o a doua etapă, 
atunci când cuptorul 53 a fost refăcut. 
Peretele P1 1 - Este orientat E-V. Se află la 0,7 m S de P1 3, 
reprezentând probabil funda�a unui portic inspre curte; lăţimea 
şanţului de implantare de 0,3 m, adâncimea de 0,1 m. 
P13 - Este orientat E-V; şanţul funda�ei: lăţime de 0 ,4 m, 
adâncime de 0,7 m. Are la bază pietre mari şi mici provenind din 
stânca nativă pe care o străpunge. Este perete perimetral al 
clădirii de lemn care a func�onat in fazele 1 şi 1 1 .  Stratul său de 
demolare este reprezentat de contextul 46. 
P 14  - Perete despă�tor, uşor oblic, din ultima fază de lemn, 
intre cuptoarele 48 şi 47. Nu are o funda�e propriu-zisă, fiind 
probabil aşezat pe o talpă de lemn. 
P 15  - perete d in faza 1 1  de lemn, aproximativ pe acelaşi traseu 
cu P 1 7. Nu are şanţ de implantare. Au fost bătuţi pari din 0,9 în 
0,9 m, uniţi printr-o talpă de lemn , care seamănă ca aspect cu 
podeaua 51 . 
P 16  - Perete despărţitor din faza 1, orientat N-S. Pleacă din P13; 
şanţul de implantare este adânc de numai 0,23 m şi lat de 0,25 
m. Nu s-au găsit urme de pari. Dărâmătura acestui perete este 
55'. 
P 17  - Perete despărţitor din prima fază de lemn, cu fundaţie 
adâncă; adâncimea gropii de implantare este de 0,47 m, lăţimea 
sus este de 0,3 m, jos de 0,2 m. Demolarea sa este 
reprezentată de contextul 55". 
P1 8 - Perete E-V din faza III de lemn. nu are şanţ de fundaţie, ci 
este alcătuit din parii 66, 67, 68, aflaţi la distanţe de 1 ,5 m (66-
67) şi 2 m (67-68). 
P 19  - Orientare N-S. Şanţul de implantare are adâncimea de 0,3 
m, iar lăţimea de cea. 0,35 m. Aparţine fazei i de lemn, împreună 
cu podeaua 60. 
Groapa 65' - Dimensiuni: 2,7 m (E-V) x 1 ,6 m (N-S). În partea 
superioară forma este rectangulară, în partea inferioară forma 
este neregulată. Este umplută de contextul 65. 
Garoul O din basilica forensis. Garoul O a fost săpat in porţiunea 
dintre L şi M, lăsată nesăpată in anii trecuţi din cauza grămezilor 
de pământ şi piatră. Cuprinde şi o porţiune din carou! L (zidul 
Y 1 )  şi se sprijină la N. pe Z1 . Dimensiuni: 4,6 m (N-S) x 7 m (E
V). Descrierea zidurilor: 
Z1 - Fundaţia: H. :  cea. 0,9 m la o adâncime de -0,23 m, primele 
rânduri de piatră de râu sunt mărunte şi fără mortar. Se constată 
că şanţul de implantare a zidului a avut pereţi parţial prăbuşiţi, 
iar fundaţia face o "burtă" de 0,1 5-0,2 m pe o porţiune de 0,7 m. 
Elevaţia este construită în cea mai mare parte d in pietre de râu, 
dar şi din pietre de carieră, legate cu mortar alb. Zidul a fost rupt 
probabil de un canal medieval sau modern. Z1 se ţese cu zidul 
Yo şi cu elevaţia lui Y1 . Elevaţia este groasă de 0,75 m, iar 
crepida se află la o adâncime de -0,99 m. 
Y1 (descris şi în anii anteriori) - Fundaţia este adâncă de 1 ,06 m, 
iar primele rânduri de piatră de râu fără mortar sunt groase de 
cea. 0,3 m. Această porţiune este comună cu cea a zidului Z1 . 
Fundaţiile ambelor ziduri se opresc la stratul geologic, aflat la -
1 ,96 m. Elevaţia, lată de cea. 0,6 m, este ţesută cu elevaţia lui 
Z1 . S-a păstrat până la o înălţime de O, 1 4  m, restul fiind demolat 
de romani la desfiinţarea tabernelor. crepida, care se află la -
0,65 m, indică şi primul nivel de călcare din tabernă. Zidul este 
construit din pietre de râu şi puţine pietre de carieră, legate cu 
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acelaşi mortar alb ca şi zidul Z1 . in stratul de demolare al lui Y1  
constatăm un strat de cărbune de lemn lung de 0,3 m ş i  gros de 
0,05 m, aflându-se la adâncimea de -0,65 m. Stratul a fost 
surprins şi în tabema 1 (vezi rapoartele din anii anteriori) şi 
datează din perioada construirii basilicii din forum novum. 
Yo - Constituie surpriza campaniei. Noi considerasem că Y1 
inchide mace//um-ul spre V. Probabil însă că Y1 constituie, 
dincolo de linia porticului de N, stilobatul unui portic de V. În 
acest caz, limita de V a mace//um-ului este Yo. Una dintre 
concluzii este că intre zidurile Z1 , Y1 şi Yo avem o a 
douăsprezecea tabernă, notată pentru moment cu cifra "0". 
Fundaţia este adâncă de cea. 0,93 m, ca şi a lui Z1 , cu care se 
ţese; cea. 0,3 m este din piatră de râu fără mortar. Ajunge până 
la stratul geologic de piatră de râu, la -1 ,92 m. Zidul Yo este 
construit din piatră de râu şi, in cea mai mare parte, din piatră de 
carieră. Este lat de 0,7 m. Se ţese cu Z1 şi are crepida la 
aproape acelaşi nivel cu acesta, la -0,81 m. Ca zid perimetral, 
Yo a fost ridicat odată cu Z1 . in zidul Yo a fost făcut un orificiu 
chiar deasupra crepidei, pe faţa de E de formă aproximativ 
triunghiulară, cu lăţimea maximă de 0,47 m şi cu înălţimea de 
0,46 m, iar pe faţa de V de formă aproximativ patrulateră, cu 
lăţimea maximă de 0,54 m şi cu înălţimea de 0,6 m Ar fi putut 
folosi unei conducte de evacuare a apelor din vremea utilizării 
tabernelor sau ar fi putut avea legătură cu canalele medievale 
sau moderne de drenaj, foarte frecvente in zonă. Noi bănuim 
însă că avem de-a face cu o spărtură modernă, făcută odată cu 
gropile moderne, fiindcă nu am constatat nici o continuare a 
scurgerii. Zidul Yo a fost demolat de romani la aceeaşi înălţime (-
0,02 m), atât cât era nevoie pentru a se amenaja prima podea 
din basilică. acest nivel se află la cea. 0,05 m sub primul nivel de 
călcare în basilică. in mica po�iunea caroului care se află la V de 
zid, am identificat la adâncimea de -1 ,01 m un Bauschutt gros de 
cea. 5 cm, care pare a proveni de la Z1 '. 
Z 1 '  - A fost surprins in caroul O pe o lungime de 0,5 m. Este 
construit din piatră de râu, piatră de carieră, mortar alb, iar la 
adâncimea de -0,04 m are un strat de gresie galbenă, constatat 
in Z1 ' şi in anii trecuţi, şi care provine din contextul 37 din caroul 
N. Este lipit de Yo şi ii acoperă partea demolată in capătul 
nordic, spre a face iegătura cu Z 1 .  Se constată odată in plus că 
Z 1 '  sau măcar faţa lui a fost construit odată cu basilica. in partea 
superioară se păstrează fragmente de cărămizi. probabil că zidul 
continua in cărămidă, ceea despre zidul Z5 se cunoaşte cu 
certitudine. 

Stratigrafia romană a fost înlăturată de cel puţin două gropi 
moderne, care se disting in profilul sudic. O primă groapă care a 
golit incăperea, umplută cu pământ, piatră, cărămidă, etc., şi in 
care a fost săpat un şanţ larg de 2,52-3 m in partea de sus şi de 
cea. 2 m in partea de jos. Zidul Z1 a fost spart, iar la o primă 
intervenţie blocurile au fost potrivite ca margine de canal. Două 
blocuri se află intr-o poziţie "iniţială" , iar al treilea a fost răsturnat. 
Operatiunea poate fi pusă în legătură cu distrugerea care a avut 
loc de�a lungul întregului cardo la V de forum vetus. În partea de 
V distrugerea a ajuns până la humus, în centru până la stâncă, 
iar în rest până la steri l . În mica po�iune de humus păstrat nu s
a constatat nici o urmă a vreunei structuri de lemn. 
Secţiunea 82 prin basilica forului lui Traian 

Secţiunea 82 a fost trasată la E de intrarea principală în 
basilică şi la 0,5 m de zidul sudic al acesteia (M 26). Dimensiuni: 
1 2,6 m (E-V) x 1 ,5 m (N-S) . 

Ne aflăm la S de forul de lemn, la câţiva metri de acesta. 
Secţiunea confirmă observa�iile din anii precedenţi, întrucât nu 
am găsit clădiri din faza de lemn sau urme de demolare a unor 
pereţi de lemn. Ne aflăm într-un spaţiu viran, de fapt o curte cu 
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pietriş, drenat de nişte canale, rigole, orientate spre V şi NE, iar 
în ultima fază nişte rigole S-N. 
Faza 1 de lemn 

Peste humusul antic s-a aşezat un strat de nivelare 314, 
evident mai gros în partea de S, iar peste el un pietriş 31 3. La S 
de acestea a fost săpată o primă rigolă C1 , care pornea probabil 
din zona centrală şi se scurgea în canalul de pe cardo 1 E. intr-o 
etapă următoare rigola a fost înlocuită de un canal/jgheab C2, 
având un picior lăţime şi unul adâncime, şi cu pereţii placaţi cu 
scânduri. El este adiacent canalului C1 sau se află la N de 
acesta. Probabil că umplutura 31 2 a lui C1 a rezultat din 
săparea canalului C2. 
Faza 11 de lemn 

Este reprezentată de nişte amenajări ale acestui spaţiu 
deschis. în partea de E s-a amenajat un fel de platformă (drum?) 
cu bolovani mari de râu (31 7) şi un pietriş bine tasat (31 7) . 
Canalul C2 este dezafectat, acoperit în partea de E cu aceiaşi 
bolovani, iar în partea de V cu umplutura 312. Stratul de pietriş 
3 12  se întinde peste tot. La V de platforma 317 a fost săpată 
rigola C3, orientată S-N. Totodată, în partea de V a secţiunii a 
fost săpat un fel de puţ, G1 , şi un canal C4, orientat S-S-V - N
N-E, care pare să se fi scurs din el (un fel de canal de prea plin) .  
Dinspre V în puţ intra un alt canal. in perioada finală a fazei de 
lemn constatăm prezenţa unui strat de amenajare sau de 
depunere 308, care este tăiat de canalul C4 şi de groapa G1 . 
Faza de piatră 

În vederea constituirii fazei de piatră se aduce stratul de 
amenajare 316 şi 317, după care se sapă fundaţia (prima 
fundaţie) a zidului M26. Groapa are pereţi neregulaţi, creându-se 
faţă de următoarea fundaţie o crepidă cu lăţimea maximă de 
0,35 �· Din săparea şanţului acestei fundaţii a rezultat contextul 
309. In groapă au fost aruncate pietre de râu şi de carieră cu 
mortar. S-a trecut apoi la ridicarea celei de a doua fundaţii , cu 
adâncimea de 1 ,05 m şi lăţimea de -1 ,55 m. Platformele 306 
provin probabil de la mortarul necesar acestei construcţii, 
probabil lăzi pentru prelucrarea mortarului. Probabil că după 
încheierea construirii po�iunii în opus incertum a lui M26 au fost 
aduse umpluturile 305, 304, 303 pe o înălţime păstrată de cel 
puţin 0,8 m. 

La o dată neprecizată la zidul M26, la mijlocul distanţei 
dintre prima şi a doua intrare in basilică dinspre curte, a fost 
adosată fundaţia 81 , care a tăiat toate contextele, inclusiv pe 
316. Pe primul rând de pietre cu mortar era fără îndoială aşezat 
un bloc de marmură, servind drept substrucţie. Judecând după 
dimensiunile suprafeţei (cea. 1 ,6 x 1 ,6 m), avem de-a face cu 
baza unei statui pedestre sau tronând. menţionăm că între 
intrările a doua şi a treia nu a fost găsită o bază similară, aşa 
cum ne-am fi aşteptat. 
Lista contextelor: 
Baza B 1 - Prezintă la partea superioară un strat de pietre plate 
de râu (cea. 1 ,6 x 1 ,6 x O, 1 5  m), lipit de zidul M26. Sub acest 
rând de piatră se află o fundaţie adâncă de 0,85 m, lată de cea. 
1 m, plină de bolovani mari de râu şi nisip. 
301 - Strat de depunere recentă; H maxim = 0,3 m. Este alcătuit 
dintr-un pământ gri închis cu pigmenţi sporadici de mortar, 
bucătele de cărămidă şi piatră măruntă. A fost adus în for în anul 
2001 

'
în vederea restaurărilor. Îl acoperă pe 302. 

302 - Strat de depunere, cuprinzând mortar, nisip, şi cuprinde 
bucăţi de cărămidă, pietricele, sporadic cărbune; H maxim = 
O, 1 5  m. Este acoperit de 301 şi îl acoperă pe 303. Reprezintă 
fundul gropii moderne, care a distrus podeaua basilicii până la -
0,44 m faţă de nivelul de călcare în basilică. 
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303 - Strat de nivelare alcătuit dintr-un pământ lutos amestecat, 
alcătuit din calupuri de lut ocru cu pete gri şi bucăţi de pământ 
brun închis spre negru; H. max. = 0,7 m. Conţine pietricele şi, 
sporadic, bolovani. Este acoperit de 302 şi n acoperă pe 305, 
306 şi 3 16; n include pe 304. Se lipeşte de prima elevaţie a 
zidului M26. Reprezintă un pământ rezultat dintr-o săpătură, 
probabil din săparea unor funda�i de ziduri. 
304 - Strat de umplutură; H. max.= 0,7 m. Cuprinde pietriş, 
bolovani şi mult nisip, sporadic bucăţi de lut. Se intrepătrunde cu 
303. Avea forma unei movile, pe care nimeni nu s-a mai ostenit 
să o niveleze. Reprezintă resturile unui material prevăzut pentru 
amenajarea unor drumuri. 
305 - Strat de amenajare. Constă din lut ocru-gălbui omogen, cu 
pietriş, sporadic pietricele. Este acoperit de 303 şi îl acoperă pe 
307. Reprezintă un strat de amenajare alcătuit din lut de 
adâncime şi apa�ine aceleiaşi nivelări ca şi 304 şi 303. 
306 - Strat de mortar alb cu pietricele şi nisip, având la partea 
inferioară amprentele unor scânduri de brad; H. max.= O, 1 5  m. În 
plan prezintă câteva muchii drepte, provenind de la scândurile 
despă�itoare. Reprezintă resturile unor lăzi pentru prelucrarea 
mortarului. Apartine fazei de construcţie a zidurilor basilicii. Se 
găseşte la acelaşi nivel cu crepida primei elevaţii a lui M26. Îl 
acoperă pe 309 şi continuă cu 307. 
307 - Strat de amenajare şi nivelare; H. max.= O, 1 5  m. Constă 
din pietriş şi bolovani. Este acoperit de 303 şi 305; il acoperă pe 
309. Reprezintă o amenajare din vremea in care funcţionau 
lăzile de mortar 306. Umple pa�ial canalul C3. 
308 - Strat de amenajare/depunere (folosire?); H. max.= O, 1 m. 
Constă dintr-un pământ nisipos de culoare gri, fără material 
arheologic. Este acoperit de 309, 31 O, 307 şi este tăiat de C4. 
Reprezintă probabil un strat de amenajare după dezafectarea 
"macellum"-ului sau o ultimă amenajare la sfârşitul fazei de 
lemn. 
309 - Strat de amenajare (nivelare); H. max.= 0,25 m. Este 
alcătuit din calupuri de lut galben ocru şi bucăţi de pământ negru 
(humus). Îl acoperă pe 308. Provine din săparea primei fundaţii a 
lui M26.este acoperit de lăzile 306 şi parţial de 307. 
31 O - Strat de amenajare; H. max.= O, 15 m. Constă din pietriş şi 
lut galben. Se intrepătrunde cu 3 16, este acoperit de 303, cu 
care se şi poate confunda. Apare sporadic la baza lui 309. 
Acoperă pe 308 şi 3 15. Reprezintă o primă amenajare după 
dezafectarea fazei de lemn, respectiv canalele C4 şi C3. 
31 1 - Strat de umplutură/amenajare; H. max.= 0,3 m. Constă 
dintr-un pământ amestecat, bucăţi de lut ocru-gălbui şi pământ 
brun-inchis. Seamănă cu 312, îl umple pe C2, este acoperit de 
308. Reprezintă umplutura cu ocazia dezafectării canalului C2. 
312 - Strat de umplutură/amenajare; H. max.= cea. 0,25 m. Este 
alcătuit din pământ amestecat, care cuprinde calupuri de lut ocru 
şi gri şi bucăţi de pământ negru (humus). Îl umple pe C 1 ,  este 
tăiat de C2 şi este acoperit de 308. Reprezintă umplutura 
ocazională de dezafectarea lui C1 si provine din săparea lui C. 
2. 
31 3 - Strat de amenajare la N de C2; H. max.= O, 1 m. Constă din 
pietriş. Este acoperit de 308, tăiat de C4 şi acoperă pe 314 şi pe 
317. Reprezintă probabil ultima amenajare a cu�ii (mace//um
ului), când funcţionau canalele C3 şi C4. 
31 4 - Strat de amenajare; H. max.= 0,28 m. Este alcătuit din lut 
ocru (orizont C, adică lut de adâncime), conţine câteva pietre (tot 
de adâncime).Este acoperit de 313, este tăiat de C1 şi C2. Este 
pus pe humusul antic. Reprezintă amenajarea şi nivelarea cu�ii 
mace//um-ului in partea sa nordică. 
3 15  - Strat de umplutură/amenajare; H. max.= 0,3 m. Este 
alcătuit din pământ amestecat, bucăţi mici de lut ocru cu gri şi 
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din pământ negru. Seamănă cu 31 1 şi 3 12. Umple pe C4 şi puţul 
care ţine de el. Reprezintă amenajarea prilejuită de dezafectarea 
lui C4 in ultima fază de lemn. 
31 6 - Strat de amenajare/umplutură; H. max.= O, 1 5  m. Este 
alcătuit din lut galben-ocru. Se intrepătrunde cu 310 şi cu 307 şi 
se găseşte la nivelul funda�ei lui M26. Este acoperit de 303 şi 
acoperă pe 308. Umple rigola C3. Reprezintă o amenajare 
prilejuită de dezafectarea ultimei faze de lemn ii in vederea 
construirii zidului basilicii. 
3 17 - Strat de amenajare şi de umplutură; H. max.= 0,25 m. Se 
află numai in partea de E a sec�unii , la e de rigola C3. Este 
alcătuit la bază din bolovani mari de râu şi nisip. Este foarte bine 
bătut. Acoperă humusul antic, umple rigola C2 in partea de E şi 
este acoperit de 313. este o amenajare din ultima fază de lemn, 
probabil in relaţie cu rigola C3, orientată N-S. 
Canalul C1 - Orientat S-V - N-E; 1 . cea. 0,5 m; H. = cea. 0,3 m. 
Are pereţi in formă de U şi aspectul unei rigole. Este umplut cu 
31 2. Apa�ine primei faze de lemn şi a fost dezafectat când s-a 
construit C2. 
Canalul C2 - H. şi 1.= 0,3 m. Avea pereti verticali, fund orizontal, 
fiind placat foarte probabil cu scânduri.

' 
În exteriorul scândurilor 

laterale a fost aşezat un strat de lut de culoare ocru-gălbui gros 
de cea. O, 1 m. Acelaşi strat, dar mai subţire, se află şi sub 
scândura de fund. A fost amenajat in timpul funcţionării fazei de 
lemn, având practic acelaşi traseu şi, deci, aceeaşi 
funcţionalitate. 
Canalul C3 - Rigolă orientată S-N; 1 . : cea. 0,6 m; H.= cea. 0,2 m. 
Este umplută cu 31 6 ş i  307. Apa�ine ultimei faze de lemn. Se 
află probabil in legătură cu amenajarea 31 7. 
Canalul C4 - Canal orientat uşor NE-SV; 1.= 0,6/0,7 m; H.= 0,3 
m. Pornea din groapa G 1 .  Are pereţi verticali şi fund orizontal. 
Taie pe 314, 308 şi este umplut de 3 15. reprezintă un canal din 
ultima fază de lemn , care îşi avea obârşia probabil in G 1 .  
Groapa G 1  - Groapă cu aspect d e  pâlnie, aflată in partea de V a 
secţiunii ; H.= peste 0,5 m (urma a fi săpată, dar au intervenit 
ploile); sus, diametru de cea. 1 ,5 m. Este umplută cu 315 ca şi 
C4. Dinspre V venea un canal, care probabil se vărsa in ea. 
Canalul C 4 fie pleacă din G1 , fie, mai probabil , se vărsa in G 1 ,  
care era mult mai adâncă. 

Zona Cardo 1 vest 
Această zonă a fost degajată de către firma ASAR Deva in 

iulie 2004 de pământul de aruncătură rezultat in urma săpăturilor 
lui C. Daicoviciu . Supravegherea a fost asigurată de G. 
Băieştean şi de R. Nicolicea de la Muzeul Sarmizegetusa. 

Pe alocuri degajarea mecanică a atins straturile aflate sub 
pământul de aruncătură. După cum am putut constata din 
sondajele efectuate, avem de-a face numai cu gropi moderne. 
nu au fost afectate nici zidurile, nici stratigrafia antică. În urma 
intervenţiei mecanice am procedat la degajarea câtorva ziduri, a 
căror formă începea să se contureze şi am săpat două carouri, 
unul la nord, numit N, iar altul la sud, numit S. 

În timpul înlăturării pământului de aruncătură au fost 
descoperite următoarele piese, dintre care unele pot preveni şi 
din gropile moderne aflate dedesubt: mai multe fragmente de 
inscripţii in partea de N a lui cardo 1 V, precum şi un fragment 
(genunche) al unei statui loricate de marmură; un picior (desculţ) 
de statuie de dimensiuni eroice din faţa clădirii aflate în dreptul 
basilicii ferului trainic; un picior de asemenea desculţ de la o 
statuetă găsită în dreptul intrării in basilica trainică; multe 
fragmente arhitectonice de calcar şi de marmură; destul de 
multă ceramică; câteva fragmente de bronz şi fier; destul de 
puţine ţigle ştampilate. 
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Din dreptul clădirii aflate în dreptul basilicii trainice provin 
numeroase blocuri fasonata de travertin, unele de la plintă, altele 
de la o cornişă simplă. 

Unul dintre scopurile sondajelor a fost identificarea unui 
eventual portic la vest de forul trainic. prin urmare, lăţimea celor 
două carouri au căutat să depăşească lăţimea unui portic. Un 
rezultat ceva mai clar 1-a dat carou! N (4,6 m N-S x 3,8 m E-V), 
unde intervenţiile moderne au fost mai puţin devastatoare decât 
in carou! S. Singurele elemente din structură găsite aici au fost 
plăci de gresie provenind de pe cardo. Numai trei dintre ele par a 
se afla la locul lor, dar subliniem că nu sunt puse pe pietriş, ci pe 
lutul de amenajare în vederea fazei IB a forului trainic. restul 
plăcilor sunt deranjate şi adunate in cele două extremităţi, 
nordică şi sudică a caroului . Nu s-a găsit nici o urmă de stilobat 
şi nici piloni pentru coloane, ceea ce ne face să afirmăm cu 
oarecare prudenţă că pe cardo 1 V nu se afla portic, cel puţin nu 
inspre forul lui Traian. in ceea ce priveşte zidul vestic al forului 
lui Traian, repetăm observaţia că crepida sa are 0,3 m. 

Groapa modernă cuprinde cu precădere material mărunt. 
Diferenţa probabilă de nivel dintre cardo şi intrarea in galeria de 
V a forului traianic era de circa 2-3 trepte. 

În !uluiala romană de amenajare se văd mari gropi 
rectangulare, care conţin cărbune şi mortar. De aici provine (din 
partea de S) un fragment de model din lut pentru o statuie de 
bronz, precum şi un fragment de ţiglă cu ştampila legiunii IV 
Flavia Felix. 

Grabunqsbericht Sarmizeqetusa 2004 
Die Ausgrabungen in Sarmizegetusa fanden vom 1 3.7. bis 

1 8.8.2004 unter Leitung von Dr. Constanze Hopken und Dr. 
Manuel Fiedler stati. Beschăftigt waren durchschnittlich 7 
Studenten und 2 bis 3 Arbeiter. 

Die Grabungsflăche lag innerhalb der area sacra, unmittelbar 
ostlich des Liber Pater-Tempels. Ziei der Grabung war 
festzustellen, in welcher Art das Areal zwischen zwei 
Tempelbauten, dem Liber Pater-Tempel und der sog. Basilika, in 
der Antike genutzt wurde. Da sich sudlich eine ausgedehnte 
Platzanlage anschlieBt, bestand die Frage, ob auBer den beiden 
Tempeln weitere Gebăude die Freiflăche im Norden 
architektonisch abschlossen. 

Die Grabungen ergaben, daB hier ein Opferplatz lag. 
Gebăudestrukturen waren nicht zu erfassen. 
Angelegt wurde ein T-formiger Schnitt (siehe Grabungsplan), 
unterteilt in 
- eine erste, west-ostlich ausgerichtete Sondage von 1 2  m x 2 m 
GroBe (Schnitt A, Schnitt D), und 
- zwei Erweiterungen nach Suden von 4 x 3 bzw. 4 x 4 m 
(Schnitt B, Schnitt C). 
- Eine 4 m lange und 1 m breite Erweiterung wurde schlieBiich 
an der Westseite von Schnitt B und Schnitt C angelegt (Schnitt 
F). 
Auf einer Flăche von insgesamt 54 m_ betrug die West-Ost
Ausdehnung max. 1 2  m, die Nord-Sud-Ausdehnung max. 9 m. 

Weiterhin wurde parallel zur Ostmauer des Liber Pater
Tempels eine Nord-Sud-ausgerichtete Sondage von 4,50 x 2 m 
angelegt, um mogliche Mauerstrukturen zu erfassen (Schnitt E). 

nnerhalb der T-formigen Flăche ergaben sich als 
Hauptbefunde insgesamt drei Gruppen von ,Opfern' sowie eine 
Stelle, die sich aus einer verziegelten ,Senke' und einer 
unmittelbar anschlieBenden Grube mit Holzkohleresten 
zusammensetzt. lm westlichen Bereich. zum Liber Pater-Tempel 
hin, befand sich ferner eine Ziegelschicht, offensichtlich ein 
Zerstorungshorizont des Tempels. 
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Die ,Opfer' waren hauptsăchlich durch regelhaft 
niedergelegte Keramikbecher und Lampen kenntlich, wogegen 
im Sediment nur ein leichter Wechsel hinsichtlich Fărbung und 
Zusammensetzung gegenuber der weiteren Umgebung 
erkennbar war. lnsgesamt erschlieBt sich, daB wăhrend der 
Niederlegungen flache Gruben gegraben, die Objekte in die 
Gruben gelegt und die Gruben mit der Erde, die beim Ausheben 
der Gruben anfiel, sofort wieder verfullt worden sein mussen. 
Becher und Lampen wurden meist in Reihen n iedergelegt, wobei 
je ein Becher mit einer Lam pe assoziiert wurde. 
Die groBte Gruppe mit 1 2  Opferpaaren nahm eine Flăche von 
etwa 1 m_ ein (Gruppe 1 ) . In der ovalen Grube lag zuunterst 
eine Konzentration kalzinierter Knochen. Die Opfer waren 
daruber in drei Reihen angeordnet und bestanden regelhaft aus 
je einem Becher und einer Lampe. Meist wurde die Lampe 
neben den Becher gesetzt; z.T. wurden Lampen auch in 
unvollstăndigen Bechem abgestellt. Auf der nordlichsten Lampe 
lag eine Munze, daneben ein Metallstift, der vielleicht zur 
Dochtregulierung diente. Auf dem sudlichsten Becher fand sich 
ein das GefăB abdeckender Stein. 

Unweit davon lag eine Gruppe aus 4 Opferpaaren (Gruppe 
2). Hier waren die Becher stets neben den Lampen abgestellt 
und lagen auf der Seite, wobei sie in dieser Position mit einem 
Steinchen oder Ziegelstuckchen fixiert waren. 

Eine dritte Gruppe, die aus nur zwei Opferpaaren bestand, 
befand sich etwa 3 m sudwestlich der andereri Niederlegungen 
(Gruppe 3). Wăhrend die Becher in Typ und GroBe den ubrigen 
Bechern entsprachen, waren die beiden Lampen kleiner als die 
der anderen Opfer. 

Die Becher aller Gruppen sind tongrundig, bauchig und 
meist einhenklig. Einige Stucke sind henkellos. Die Lampen sind 
Bildlampen; die Motive umfassen vor allem Adlerdarstellungen, 
mehrfach auch Widder bzw. Kombinationen von Gazellen und 
Widdern. Einige Lampenspiegel sind mit Muscheln verziert. 

Sowohl an Bechern als auch an Lampen sind Brandspuren 
charakteristisch, die unregelmăBig liber die jeweiligen 
AuBenflăchen verteilt sind. Da sich in den Gruben keine Spuren 
von Feuer fanden, mussen die Objekte vor ihrer Niederlegung 
Feuerkontakt gehabt haben. 

Die aus der verziegelten ,Senke' und Grube bestehende 
Stelle lag im Nordwestbereich der Grabung. Die ,Senke' und die 
unmittelbar ostlich anschlieBende Grube haben jeweils eine 
erfaBte Tiefe von ca. 20 cm und einen Durchmesser von ca. 
1 ,20 m. Die Grube wurde aufgrund der Grabungsgrenze nur 
partiei! erfaBt. 

In beiden Befunden traten keine Funde zutage. Die ,Senke' 
bestand aus mehreren Schichten verziegelten Lehms, die sich 
durch dunne brăunliche Bănder voneinander absetzten, darunter 
lag gewachsener, rat verziegelter Lehm. Die Grube enthielt 
mehrere Holzkahlekonzentratianen · und nur sehr wenig 
verziegelten Lehm. Auffăllig war zudem, daB der gewachsene 
Baden der unmittelbaren Umgebung keine Ratfărbung aufwies. 
Vermutlich wurde falglich mehrfach ein Feuer in der ,Senke' 
entfacht und anschlieBend die Senke mehrfach van Halzkahle 
und anderen Resten gereinigt. Die Holzkahle wurde dabei in die 
angrenzende Grube geschafft, und zwar (wegen Fehlens van 
Hitzeeinwirkung ir:J der Umgebung) in abgekuhltem Zustand. 

Es liegt nahe anzunehmen, daB ein Zusammenhang 
zwischen dieser Stelle und den Brandspuren an den Objekten 
der ,Opfer' besteht. Die Stelle k6nnte als eigentlicher Opferplatz 
gedient haben, wo Opfer - vielleicht inklusive van Fleischgaben ,  
van denen d ie kalzin ierten Knachen herruhren - dem Feuer 
ausgesetzt waren. AnschlieBend wurden die Objekte und 
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Knochensplitter ausgelesen und in den oben genannten Gruben 
sorgfăltig niedergelegt. 

Die Ausgrabung ergab darOber hinaus nur wenige Befunde. 
lm Si.idteil der Flăche waren antike Schichten meist durch 
moderne Schichten gest6rt. Eine schwache, flache Verfărbung 
im SOdostbereich konnte als Grubenunterkante einer weiteren 
Opferniederlegung gedeutet werden, die im oberen Teil modern 
zerstOrt war. In der SOdostecke der Grabung fand sich eine 
kleine Grube von 0,80 cm Durchmesser und 35 cm erfaBter 
Tiefe. Sie enthielt eine einzelne Mi.inze, Scherben eines 
Răucherkelches, war ansonsten aber fast fundleer. 
Verfărbungen innerhalb der Grube konnten von organischen 
Materialen stammen. Moglicherweise handelt es sich um eine 
Opfergrube, in der Mi.inze, Răucherkelch und etwas Organisches 
als Weihungen niedergelegt waren. 

Weitere Mi.inzen traten in vergleichsweise hăufiger Anzahl 
als Einzelfunde innerhalb der Flăche auf. In einem Fali lag die 
Mi.inze innerhalb einer kleinen Verfărbung. Es konnte sich um 
einzelne Mi.inzopfer handeln. 

Aus Mi.inzen, Lampen und Becherformen ergibt sich die 
Datierung der Befunde. Die Mi.inzen sind hadrianisch bis 
antoninisch, die Lampen verweisen aui die Mitte oder zweite 
Hălfte des 2. Jh. n.Chr. Auch die Becherform war in dieser Zeit 
weit verbreitet. 
Fi.ir die oben genannte Ziegei-Zerstorungsschicht bleibt 
festzustellen, ob sie mit der bekannten Tempelzerstorung im 
Zuge der Sarmateneinfălle um 1 70 n.Chr. oder mit dem 
Auflassen des Tempels um die Mitte des 3. Jh. in 
Zusammenhang steht. Da die Schicht die i.ibrigen Befunde 
unmittelbar i.iberlagerte, kommt die erste Annahme vermutlich 
eher in Betracht. In diesem Fali wăre auffâllig, daB jungere 
Befunde aus dem 3. Jh. nicht zu erfassen waren. Die 
Fundanalyse bleibt fi.ir genaue Aussagen abzuwarten. 

In der Sondage, die unmittelbar parallel zur Ostmauer des 
Liber Pater-Tempels angelegt wurde, ergaben sich keinerlei 
Befunde (Schnitt E). Einige Steinkonzentrationen, die sich in 
âhnlicher Art auch in der Hauptflăche (darunter ebenfalls nahe 
des Tempels) zeigten, stellten sich als geologische Strukturen 
(vermutlich eiszeitlichen Ursprungs) heraus. Das Fehlen von 
Baustrukturen fi.ihrt zu der Annahme, daB in dem freigelegten 
Areal keine antiken Bauten standen. 

Nach Grabungsende wurden die Funde dem 
Archăologischen Museum in Sarmizegetusa i.ibergeben. Eine 
Liste der Kleinfunde liegt dort vor. 
Fi.ir eine archâozoologische Analyse wurden die kalzinierten 
Knochen aus einer der Gruben i.ibergeben an: Prof. Dr. N. 
Benecke, Naturwissenschaftliche Abteilung des Deutschen 
Archâologischen lnstituts Berlin. 

Die Grabungsdokumentation, bestehend aus schriftlicher, 
zeichnerischer und fotografischer Dokumentation sowie einer 
Kleinfund-Datenbank, verblieb zur weiteren Auswertung 
zunâchst bei C. Hopken und M. Fiedler in Koln. 

193. Sarmizegetusa, corn. Sarmizegetusa, jud. 
Hunedoara [Uipia Traiana Sarmizegetusa] 
Punct: La Cireş - Necropola Estică 
Cod sit: 91 063. 02. 
Colectiv: Felix Marcu (MNIT), Virginia Rădeanu (MCDR), 
Ovidiu Ţentea (MNIR) 
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Săpăturile arheologice din anul 2004 au fost realizate in 
intervalul 1 -1 9  septembrie. Întrucât, spre deosebire de anii 
precedenţi, am beneficiat de acordul proprietarului din 
proximitatea vestică a rezerva�ei arheologice din zona 
necropolei de E a oraşului roman, obiectivul campaniei a fost 
finalizarea cercetării incintei funerare "A". Potrivit estimărilor 
noastre, realizate pe baza unei fotografii aeriene, incinta 
funerară in cauză ar fi putut avea o formă pătrată, ceea ce ne-ar 
fi permis finalizarea cercetării in condi�ile in care a fost săpată o 
suprafaţă de cea. 1 O x 5 m. Au fost cercetate aşadar, S 8 (1 O x 
2,5 m - paralelă cu S 5/2002, la 0,2 m V de aceasta) şi S 9 ( 10  x 
2,5 m), păstrând un martor de 0,2 m. Aceste unităti de săpătură 
au fost trasate. in paralel, a fost finalizată cerceta;ea suprafeţei 
S 7, începută anul precedent. 

Principalele rezultate au fost: idenmicarea a trei morminte de 
inhumaţie de adulţi (G 57, G 67 şi G 70), a unui mormânt de 
inhumaţie de copil, in cistă (G 58), precum şi a structurilor de 
construcţie timpurii, constând din pere� de lemn (P 1 3-P 1 6) şi a 
unui canal (43) aparţinând unei faze anterioare orizontului de 
inmormântări amintite. Acest nivel timpuriu nu a putut fi sesizat 
in secţiunile S 8, respectiv S 9. in partea nordică a S 8, respectiv 
S 9 a fost identificată o platformă, denumită in continuare 
"platforma 11". 
Morminte de inhumaţie: 
G 57 - mormânt de inhumaţie al unui adult. Groapa este săpată 
la marginea sudică a platformei 1. Aparţine orizontului u ltimelor 
inmormântări din această zonă a cimitirului (similar cu G 9/2001 ,  
G 1 7/2001 1 , G 32/20022). Localizare: S 7, c. 3-4. Dimensiunile 
gropii: 1 ,8 x O, 6 m. Orientare: E-V. Inventar: fi bulă cu capete de 
ceapă incipienta şi semidisc, cataramă de fier. 
G 58 - mormânt de inhumaţie al unui copil. Localizare: S 7, c. 1 -
2. Dimensiuni: 1 , 6  x 1 m .  Orientare: E-V. Inventar: trei urcioare, 
vas urnă. Mormântul a fost descoperit la N de zidul Z 7, adiacent 
lui, iniţial ca o urmă de culoare galbenă provenită de la pământul 
lutos cu care era acoperit mormântul, nefiind deranjat ulterior. 
Acesta constă dintr-o cistă de cărămidă. Jumătatea estică a 
acesteia a fost acoperită cu o lespede prinsă, in zona laturii 
scurte de est, de rândul superior al cărămizilor cistei. in colţul de 
sud-estic, intre lespede şi cista propriu-zisă, a fost fixat un 
bolovan, deoarece parte superioară a cistei nu era orizontală, 
fiind uşor indinată inspre SE. 

O altă caracteristică a mormântului constă din apariţia unui 
strat de arsură destul de consistent in cadranul nord-vestic al 
mormântului. Contextul a fost observat atât deasupra peretelui 
cistei cât şi in interiorul acesteia. 

Semnificativă este, de asemenea, apariţia pe pereţii cistei a 
mai multor cuie, destul de scurte şi cu cap mare. Alte cuie 
asemănătoare apar inclusiv pe fundul cistei. Este interesant de 
observat că pe majoritatea acestor cuie sunt urme de lemn 
necarbonizat. O posibilitate ar fi ca aceste cuie să fi fost utilizate 
la fixarea unui capac de lemn aşezat in continuarea lespezii 
amintite mai sus, in jumătatea vestică a mormântului. 

in interiorul cistei, pe latura scurtă (estică) a fost aşezată o 
cărămidă in cant având dimensiunile 54 x 54 cm. 

Inventarul mormântului constă din două urcioare intregi , unul 
fragmentar şi un alt vas intreg care avea probabil rol de urnă. 
Vasele intregi au fost depuse in colţurile de NE şi SE. in dreptul 
urciorului din colţul sud-estic au fost identificate urmele 
carbonizate ale unei plante. Este vorba probabil de o bucată 
dintr-un ciorchine de strugure. in interiorul urnei a fost descoperit 
un cui. 

Umplutura mormântului in jumătatea vestică, acolo unde 
cista nu era acoperită cu lespede, este distinctă faţă de aceea 
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de sub lespede, fiind vorba de un pămân.t c�mpact •
. 
lutos, s�re 

deosebire de cel de sub lespede mult ma1 afanat. C 1sta propn�

zisă constă din pereti de cărămidă aşezate una peste cealalta, 

prinse cu mortar. Acest mortar este vizibil inclu�iv �eas�p.ra 

ultimului şir de cărămizi. Pe toate cele patru latun�e c�r�m1z1le 

erau dispuse pe cinci rânduri. Substrucţia a fost realizata d1ntr-u�. 
şir de bolovani de râu dispuşi pe un pat de mortar. �undul. gropii 
a fost identificat la o adâncime de 0,25-0,3 m. faţa de ş1rul de 

bolovani amintit, in pământul steril din punct de vedere 
arheologic. . • 

G 67 - mormânt de inhumaţie copil (?) . Localizare: S 9, c.2. In 
zona coltului creat de zidul Z 7 cu "platforma 1 1" au fost 
identificat� câteva fragmente şi oase din scheletul unui copil, 
fără a se putea distinge însă orientarea scheletului sau groapa 
mormântului. 
Inventar: fragmente ceramice. 
G 70 - mormânt de inhumatie adult. Localizare: S 7, c. 1 .  
Lungimea scheletului - 1 ,4 ni (limitele gropii n u  au putu.t fi 
sesizate). Orientare: E-V. Inventar: fragmente ceram1ce. 
Decedatul a fost aşezat in poziţie culcat pe partea stângă. 
Morminte de incineratie: 
G 56 Localizare: S 7.

' 
c. 1 .  Dimensiuni: cea. 1 x 0,5 m. Orientare: 

aproximativ E-V. Inventar: opaiţ. Groapa mormântului se distinge 
destul de greu, ca o urmă de culoare brună conţinând pigmenţi 
de arsură şi urme de ceramică, in comparaţie cu contextul (37) 
aflat de jur-împrejur, de culoare gălbuie, fără urme materiale. 
Aproape jumătate din groapa mormântului este tăiată 
longitudinal de o groapă modernă. 
G 60 - mormânt de incineraţie in cistă de cărămidă. Localizare: S 
9, c. 4. Dimensiunile cistei pe interior: 1 ,7 x 0,8 m. Orientare: NV
SE. Inventar: fragmente ceramice. În interiorul cistei au fost 
descoperite câteva fragmente minuscule de oase calcinata şi 
puţine fragmente de vase ceramice, cel mai consistent fiind o 
parte dintr-un urcior din care s-a păstrat puţin mai mult de 
jumătate din partea lui inferioară. Vasul a fost depus aproape de 
capătul de sud-vestic al cistei la mijlocul distanţei dintre laturile 
lungi. 

Cele cinci cărămizi care constituiau fundul cistei prezintă 
urme consistente de arsură. O parte din cărămizile de pe laturile 
cistei sunt sparte, fiind probabil refolosite. Pă�ile lipsă ale 
cărămizilor au fost suplinita pe alocuri cu cărămizi de lut 
compact, clar vizibile la răzuire. 
G 63 - mormânt de incineraţie. Localizare: S 9, c. 6. Dimensiuni: 
2 x 0,8 m. Orientare: E-V. Inventar: două turribu/a, vase 
ceramice. Pentru săparea intregului mormânt a mai fost 
deschisă o mică casetă adiacentă secţiunii S 9. Marginile gropii 
mormântului sunt foarte clar vizibile, groapa fiind "arsă ritual" , ca 
o urmă continuă de cea. 0,02-0,03 m lăţime de culoare neagră, 
înspre interior, respectiv roşiatică, inspre exterior. Colţul nord
estic al gropii este tăiat de G 64. De asemenea, o parte din 
cadranul vestic al gropii mormăntului este tăiat de groapa G 66. 
in această groapă au fost descoperite cărămizi intregi sau 
fragmente apa�inând iniţial mormântului G 63. 
G 64 - mormânt de incineraţie. Localizare: S 8, S 9, c. 5-6. 
Dimensiuni: 1 ,5 x 0,7 m. Orientare: NE-SV. Cronologic, acest 
complex, este ulterior lui G 63, pe care îl taie. 
G 68 - mormânt de incineratie. Localizare: S 9, c. 4. Dimensiuni: 
1 ,8 x 0,75 m. Orientare: · E-V. Inventar: vase ceramice. in 
marginea nordică a mormântului, dar în exteriorul gropii, a fost 
descoperit un vas spart depus cu gura în jos. Marginile gropii 
mormântului sunt foarte clar vizibile, groapa fiind "arsă ritual", ca 
o urmă continuă de cea. 0,02-0,03 m lăţime de culoare neagră, 
înspre exterior, respectiv roşiatică, înspre interior. Această 
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constatare este interesantă, de vreme ce in cazul �ormâ�tulu! G 

63 urmele de culoare neagră şi roşiatică s�nt mspr� _
1ntenor, 

respectiv inspre exterior. Această urmă este mtrerupta In colţul 

sud-estic al mormântului de groapa G 62. Aceasta este cu 

probabilitate o groapă de jef�ire, �onţinân_d fra�mente de 

cărămizi şi bolovani, care apa�musera mormant�IUI. Pe fundul 

gropii mormântului a fost observat un strat relatiV compact de 

arsură. 
G 24 Localizare: S 8, c. 6 (investigat parţial in � 5/2002) . 

Dimensiuni: cea. 2,4 x 1 ,4 m (dimensiunile sunt masurate 1� 
functie de marginea exterioară a cistei, respectiv a groeu 
mormântului). Orientare: E-V. Inventar: fragmente ceramic�3

� In 
săpătura din acest an a mai fost dezvelită jumătatea ve.stlc_

a a 
mormântului. Mormântul a fost acoperit cu o lespede de p1atra. 
Complexe cu funcţionalitate diversă (gropi d? jefuire sau 
complexe tinând de practici funerare post-înmormantare) : 
G 59 Loc�lizare: S 8, c. 2-4. Complexul este localizat la S de 

"platforma 1 1", având dimensiuni �e cea. 2 ,5 x 1 .� m �i o 
adâncime de aproximativ -0,40 m. In interiorul acestei gropi au 
fost descoperite o fibulă databilă la inceputul secolului al 1 1-lea, 
numeroase fragmente de ceramică, resturi de oase de animale 
şi cărbune. 
G 61 (S 9, c. 1 -2) - groapă de mari dimensiuni situată în 
proximitatea zidului Z 3. 
G 62 (S 9, c. 4-5) - Colţul sud-estic al mormântului G 68 este 
întrerupt de groapa G 62. Aceasta este cu probabilitate o groapă 
de jefuire, conţinând fragmente de cărămizi şi bolovani, care 
apa�inuseră mormântului amintit. 
G 66 (S 9, c. 6) - reprezintă groapa de jefuire a mormântului G 
63, identificată doar pa�ial prin lărgirea secţiunii S 9. in 
umplutura acestei gropi au fost identificate cărămizi şi fragmente 
de cărămizi şi tegulae. 
Platforma 11 (S 8, S 9, c. 1 -2). A fost adosată zidului Z 3, având 
dimensiunile 2,4 m - E-V, şi aproximativ 2 m - N-S, anume 
înspre interiorul incintei A Platforma este creată din bolovani de 
râu , acoperiţi de un strat compact de mortar, fiind pa�ial 
distrusă. in partea vestică a platformei a fost descoperit un 
fragment dintr-un monument. 

În secţiunea S 7 a fost reluată cercetarea întreruptă in 2003, 
identificându-se alături de cele două morminte de inhumaţie şi 
cele două de incineraţie prezentate mai sus, alte elemente, 
unele anterioare cronologic faţă de morminte. Mai mult, în 
această zonă a putut fi stabilită o relaţie cronologică între unele 
morminte, constatându-se existenţa unei incinte desfiinţate la un 
moment dat. Au fost dezvelite două dintre limitele acestei incinte 
constituite dintr-un rând de pietre de râu legate cu pământ, 
având o lăţime de cea. 0,3 m. Mormântul G 58 este adiacent 
uneia dintre limitele incintei (Z 7), fiind probabil contemporane, 
cista fiind practic lipită de acest .zid". Zidul, orientat E-V, face 
probabil colţ cu cel identificat in 2003 (Z 6), având practic 
aceleaşi caracteristici. La intersecţia dintre cele două ziduri 
fusese descoperit mormântul G 52, care de altfel va distruge 
colţul creat de cele două ziduri. Deasupra mormântului G 58, 
alipit zidului Z 7, este suprapus de un alt mormânt G 47 
descoperit, de asemenea, în campania din 2003. 

Înspre nord paralel cu zidul Z 7 a mai fost descoperită o 
urmă (39) lată de cea. 0,3 m, având in consistenţă cărămidă 
pisată şi pe alocuri chiar fragmente de cărămidă, care străbate 
întreaga secţiune S 7 întrând în profilul de est. În dreptul· 
peretelui P 1 6  şi de limita estică a zidului Z 7 a fost descoperită 
in mijlocul contextului (39) o groapă adâncă de cea. 0,3 m având 
un diametru de 0,25-0,3 m. Consistenţa acestei gropi este 
identică cu cea a contextului (39). Dunga (39) a fost întreruptă 
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de mormântul G 58. Paralel cu acest context, la nord de el a mai fost id.entificat un canal lat de cea. 0,2-0,3 m. în umplutura aces�ura au fost descoperite fragmente ceramice şi bucăti consrstente de vase de sticlă. Şi acesta a fost întrerupt d� 
mormântul G 58. 
_ La capătul estic al zidului Z 7, perpendicular pe acesta, 
rnspre S, 

_
a fost observată urma unui perete de lemn (P 1 6), 

avand o laţrme de cea. 0,25-0,3 m. Acesta pare să facă colt cu 
peretele P 15 care porneşte înspre vest. Urma gropii ace�tui 
perete se întrerupe după cea. 1 m. Deoarece peretele P 1 5  are o 
uşoară proiecţie inspre E, prin urmare se poate presupune că 
aceşti pereţi erau ridicaţi pe o talpă de lemn . Asta indică inclusiv 
adâ�cimea mică a acestor pereţi. 

In colţul sud-vestic a secţiunii S 7 parţial in profilul sudic a 
secţiunii a fost identificată groapa unui alt perete P 14 , având 
aproximativ aceeaşi consistenţă ca şi pereţii P 1 5  şi P 1 6. 
Tangenţial pe acest perete au fost observate urmele a două 
gropi de par cu un diametru de cea. 0,5 m. Şanţul de implantare 
al unui alt perete P 17 ,  lat de cea. 0,2 m, a mai fost descoperit in 
colţul nord-estic al secţiuni i S 7, fiind întrerupt de platforma 1 .  
Groapa acestui perete are o orientare E-V, fiind identificată pe o 
lungime de 0,8 m. La 0,3 m S de acest perete a fost observată 
urma unei gropi de par având un diametru de cea. 0,5 m, intrând 
parţial în profilul estic. 

Măsurătorile topografice au fost realizate în campania in 
campania 2003 de către dl. Dorin Ursuţ (MN IT) in sistem de 
coordonate Stereo 70, fiind necesară coroborarea acestora cu 
planul GPS, realizat de MoLAS (Museum of London Archaeology 
Service) în anii 2000-2001 4 • 

in condiţiile in care vom putea avea acordul proprietarul 
terenului în cauză, obiectivele campaniei 2005 vor fi atât 
finalizarea cercetării incintei A, cât şi extinderea săpăturii in 
porţiunea cuprinsă între S 6 şi S 7, adică la V de incinta A, spre 
aşa-numitul "Mausoleu al Aureliilor''5. 
Planşa 37. 

Note: 
U. Marcu, Virginia Rădeanu, O. Ţentea, Sarmizegetusa {Uipia 
Traiana Sarmizegetusa}. Punct: La Cireş - Necropola Estică, 
CCA 2002, p. 275. 
2. F. Marcu, Virginia Rădeanu, O. Ţentea, Sarmizegetusa {Uipia 
Traiana Sarmizegetusa]. Punct: La Cireş - Necropo/a Estică, 
CCA 2003, p. 268. 
3. ibidem, p. 267. 
4. Rezultate parţiale publicate - W. Eck, Th. Lobi.ischer. Ein 
neuer Stadtplan der Golania U/pia Traiana Dacica 
Sarmizegetusa, în ZPE 1 37 (2001 ) , p. 267-269. 
5. Vezi F. Marcu, Virginia Rădeanu, O. Ţentea, Sarmizegetusa 
{Uipia Traiana Sarmizegetusa]. Punct: La Cireş - Necropola 
Estică. CCA 2004, p. 452, pl. 62 A. 

1 94. Satu Barbă, corn Abram, jud. Bihor 
Punct: Groapa de animale 
Cod sit: 2714 1 .01 
Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Autostrada" 
Colectiv: Cătălin Bem - responsabi l ,  Cătălin Nicolae, Sorin 
Oanţă-Marghitu, Katia Moldoveanu, Ionuţ Fronescu 
(MNIR) ,  Miha,i Florea (FIB), Adrian Bălăşescu, Constantin 
Haită, Valentin Radu (MN IR - CNCP) 
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Obiectivul principal al cercetărilor arheologice de pe 
tronsonul 3C (Dole� - Margine) al viitoarei autostrăzi Borş
Braşov, a fost rdentrficarea unor potenţiale staţiuni arheologice 
care urmau, fi resc, apoi să fie cercetate de o manieră 
importantă, care să permită realizarea propunerii de descărcare 
de �arcină ar�eologică. Exagerările in ceea ce priveşte 
densrtatea secţrunilor şi-au găsit şi o finalitate arheologică. 
Obiectivul principal a devenit astfel cercetarea exhaustivă a 
intregului spaţiu susceptibil de a fi reţinut dovezi ale .prezentei 
umane. 

· 

Necunoscută anterior, sta�unea de la Salu Barbă Groapa de 
Animale este situată aproximativ intre Km 01 5+850 şi Km 
01 6+000, având o suprafaţă de cea. 1 00 x 100 m. 

Aşezarea este amplasată pe un platou dominant, mărginit 
spre E şi V de câte o vale relativ abruptă, pentru ca spre N să se 
piardă lin in lunea Barcăului. Spre S se leagă prin pante mai 
mult sau mai puţin line de zona montană. 

Pare să fie vorba de locuire de foarte scurtă durată (cel puţin 
prin prisma rezultatelor - a fost cercetată efectiv o suprafaţă de 
31 1 m2) aparţinând probabil culturii Bodrogkeresztur. Singurele 
complexe descoperite şi cercetate integral sau parţial sunt 
groapa unui bordei (săpată în trepte, cu dimensiuni minimale de 
3,4 x 4,7 m) - identificat în urma trasării unor secţiuni in afara 
traseului autostrăzii pentru surprinderea unor eventuale limite 
ale staţiunii - şi alte trei complexe, posibile gropi (omogenizarea 
pedogenetică nu a permis, oricum, conturarea nici uneia), 
conţinând câte două vase 1• Nu există concentrări de materiale 
arheologice, cu excepţia amintitelor complexe. Materialul 
ceramic descoperit în toate cele 24 de secţiuni este de mici 
dimensiuni, difuz spaţial şi aparent rulat. Inventarul litic este 
alcătuit din câteva zeci de deşeuri şi aşchii din obsidian, un 
nucleu epuizat şi şase lamele din aceeaşi materie primă şi două 
fragmente de râşniţe. [C. Bem] 

Note: 
1 .  Materialul ceramic este in curs de restaurare în Laboratorul 
de Restaurare Ceramică a MNIR. 

Resume: 
Le but principal des nos recherches menees sur le tron9on 

3C (Dolea - Margine) de l'autoroute Borş-Braşov, a ete 
d'identifie les potentiels sites archeologiques. 

La station, inconnue par avant, Salu Barbă Groapa de 
Animale, est situee entre le Km 0 1 5+850 et le Km 01 6+000. Elle 
a une surface d'environ 1 00 x 1 00 m. L'emplacement du site est 
pres de la vallee de Barcău. 

D'apres nos recherches (fouilles menees sur une surface de 
31 1 m2) , l'etablissement appartenant a la culture 
Bodrogkeresztur, a fonctionnee une courte periode de temps. 
Les seuls complexes decouverts et fouilles totalement ou 
partiellement sont une hutte (3,40 x 4,70 m) et trois fosses. Les 
seuls materiaux preleves dans les trois fosses sont deux vases 
ceramiques pour chacune. 

Tout le materiei ceramique, decouvert dans les 24 sections 
de la fouille, est de petits dimensions, apparemment roulee et 
eparpilles dans les surfaces fouillees. 

Quant a materiei lithique il compte quelques dizaines de 
dechets d'obsidienne, un noyau epuise, six lames et deux 
fragments de meules. 

Elemente de stratigrafie geologică 
Ionuţ Fronescu 
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Stratigrafia, similară in toate cele 24 de sectiuni cercetate in 
sit, este următoarea - 1 - sol vegetal (de max. o,'o8 m). 2 - silt fin 
cenuşiu-gălbui-albicios, omogen, compact, bine sortat. 3 - nivel 
carbonatic fin ,  alb-cenuşiu, omogen, relativ compact, cu o 
porozitate ridicată, bine sortat. Acest nivel conţine şi puţinele 
urme antropice identificate şi din el a fost săpată şi groapa 
bordeiului (din S014D şi S014DI) . S-a format in dauna nivelului 
siltic prin precipitarea carbonaţilor de calciu. 4 - argilă siltică cu 
muscovit brun roşcată, eterogenă, compactă, bine sortată, cu 
pete şi concentrări oxidice (de fier şi mangan). Nici in cazul 
acestei stratigrafii nu există vreun nivel antropic. 

Succesiunea unitătilor sedimentare esantionate 
Constantin Haită 

Din umplutura gropii unui bordei eneolitic a fost prelevată o 
probă - succesiunea sedimentară este următoarea: argilă siltică 
de culoare brun gălbuie, structură cu agregate prismatice fine ( 1 -
2 cm) ş i  fisuraţie prismatică, relativ omogenă, foarte compactă, 
care conţine foarte rari constituenţi antropici (cărbune şi 
fragmente siltice gălbui de dimensiuni mm) şi impregnaţii 
argiloase brun închis. 

1 95. Săcelu, com.Săcelu, jud. Gorj 
Punct: Grui, Turita 
Cod sit: 8 1763.01: 81763.02 
Colectiv: Gheorghe Calotoiu - responsabil, Mădălina 
Mărgineanu (MJ Go�) 

Cercetările arheologice de la Săcelu s-au desfăşurat in 
punctele de la "Turiţa" şi "Grui", in perioada 16-31 august 2004. 
Lipsa fondurilor financiare pentru cercetările arheologice a fost 
suplinită de implicarea Primăriilor de la Săcelu şi Scoarţa, care 
au asigurat mâna de lucru în baza OG 41 6/2001 . 

Investigaţiile arheologice de la Săcelu s-au efectuat mai 
întâi, in aşezarea rurală romană din punctul "Turiţa" situată pe 
malul drept al râului Blahniţa in apropierea săpăturilor 
desfăşurate de-a lungul anilor de C. Petolescu, P. Gherghe şi 
Gh. Calotoiu. (vezi bibliografia). 

În 2004 in punctul "Turiţa" au fost executate 3 secţiuni, 
orientate N-S, primele două, S. 1 /2004 (5 x 2 m) şi S.2/2004 (5 x 
2 m) fiind trasate la cea. 20 m ,  respectiv, 5 m S de drumul 
comunal Hăieşti-Săcelu, iar S.3/2004 (5 x 1 ,5 m) la 1 5  m N de 
drumul menţionat anterior. Aceste secţiuni aveau drept scop 
descoperirea unor locuinţe romane şi a unui material arheologic 
de epocă romană. Stratigrafia secţiunii S. 1 /2004 este 
următoarea: O -0, 1 5  m, stratul vegetal, între -0, 1 5  -0,3 m este 
un strat de culoare maronie fără material arheologic; intre -0,35 
-0,58 m avem stratul arheologic de culoare cenuşie, iar de la -
0,58 m începe stratul steril din punct de vedere arheologic. 

În S.1/2004 au fost descoperite materiale de construcţie 
romane (ţigle, cărămizi şi olane fragmentare), fragmente 
ceramice de culoare roşie, cenuşie sau neagră ce provin de la 
străchini, castroane, chiupuri, oale ş. a. 

Secţiunile S.2/2004 şi S.3/2004 au avut drept scop 
delimitarea aşezării rurale romane de la Săcelu. 

Din punct de vedere stratigrafic secţiunea S.2/2004 se 
prezintă astfel: până la -0, 1 5  m, stratul vegetal, între -0, 1 5  -0,3 
m un strat de culoare maronie cu urme sporadice de fragmente 
ceramice ajunsa aici datorită lucrărilor agricole practicate 
intensiv; stratul arheologic de culoare neagră-cenuşie este intre 
-0,3 -0,54 m. 
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Secţiunea S.3/2004 are următoarea stratigrafie: O -0,1 m 
stratul vegetal; -0, 1  -0,3 m un strat de culoare maronie; între -
0,3 -0,55 m stratul arheologic de epocă romană. 

În 8.3/2004 şi 8.4/2004 au fost descoperite mai puţine 
fragmente ceramice care sunt caracteristice ceramicii romane 
provinciale din perioada clasică (fragmente de castroane, vase 
de provizii, oale de culoare cenuşie sau roşiatică). În cele două 
sectiuni nu au fost evidentiate elemente constructive. '

în punctul "Grui" se p�esupune a fi o necropolă romană, aici 
fiind descoperită o stelă funerară (cu dimensiunile de 2, 1 x 0,95 
m) de către P. Gherghe şi Gh. Calotoiu in cadrul campaniei de 
săpături arheologice din 1 977. Pentru descoperirea unor 
eventuale vestigii funerare a fost trasată o secţiune de control, 
8.4/2004 (5 x 1 ,5 m), orientată E-V. 8tratigrafia secpunii este 
următoarea: O -0,15 m stratul vegetal; -0, 1 5  -0,3 m un strat de 
culoare maronie, iar intre -0,3 -0,58 m este stratul arheologic de 
epocă romană. Materialul descoperit constă in fragmente 
ceramice provenind de la vase de culoare cenuşie, roşie sau 
neagră, specifice ceramicii provinciale romane. în stratul 
arheologic de cultură a fost descoperită şi o bucată de zgură de 
cea. 3 kg. 

La 1 O m V de 8.4/2004 a fost trasată o casetă de 2 x 2 m 
care are o stratigrafie similară cu aceea a secţiunii. În casetă au 
fost descoperite două cărămizi de formă triunghiulară, una fiind 
fragmentară, şi mai multe bucăţi de marnă grezoasă de diferite 
forme, una dintre acestea, de formă dreptunghiulară, cu 
dimensiunile de 0,38 x O, 1 8  m avea pe una dintre suprafeţe linii 
oblice in diagonală, iar pe margine linii orizontale. 

La 4-5 km V de aşezarea romană de la 8ăcelu a fost 
efectuată o periegheză in punctul "Gheţăria lui Berbece" unde cu 
decenii in urmă a fost descoperită o stelă funerară. Aici au fost 
descoperiţi mai mulţi bolovani de râu de dimensiuni mari. 

Cercetările viitoare in aşezarea romană de la 8ăcelu in 
punctele ,Turiţa" şi "Grui" vor urmări stabilirea limitelor aşezării 
cât şi identificarea şi delimitarea necropolei romane. 

Bibliografie: 
C. Petolescu, P. Gherghe, Gh. Calotoiu, Cercetările arheologice 
de la Săcelu, Litua 1 ,  1 956, p. 33-36; 
Gh. Calotoiu, Repertoriul arheologic roman al Gorjului, Litua 2, 
1 982, p. 43-80; 
P. Gherghe, Dovezi ale continuităţii dacice in aşezarea romană 
de la Săcelu, Arhivele Olteniei SN 4, 1 985, p. 47-57; 
P. Gherghe, V. Marinoiu, Raport preliminar asupra cercetărilor 
arheologice de la Săcelu, jud. Gorj, în CCA 2001 , p. 221 -222; 
P. Gherghe, Gh. Calotoiu, Raport preliminar asupra cercetărilor 
arheologice de la Săcelu, jud. Gorj, în CCA 2003, p. 279-280. 

Abstract: 
The archaeological evidence of the two archaeological 

points from 8ăcelu consists of building material (tiles, bricks, 
fragmentary shingle), fragments of Roman provincial-type 
pottery (specific to the Classical period), a piece of slag and 
many pieces of marble; there were not identified any elements of 
construction. 

The purposes of the future research are the determination of 
the limits of the settlements and the identification of the Roman 
necropolis. 

1 96. Sânnicolau Mare, jud. Timiş 
Punct: Selişte 
Cod sit: 155537.02 
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Colectiv: Adrian Bejan - responsabil, Liviu Măruia (UV 
Timişoara) 

Cercetări arheologice sistematice începând din anul 1 995. 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 26 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, cât şi două morminte de 
incineraţie în groapă 
- epoca postromană (sec. I I I/V-VI) - patru locuinţe, trei gropi de 
provizii, cinci vetre de cuptor, două morminte de inhumaţie, 
segmente de şanţuri care, probabil, despărţeau complexele de 
locuire. În campaniile anului 2002-2003, pe o lungime de 1 5  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. În campania anului 2004 s-a descoperit un mormânt 
de inhumaţie şi care, după inventarul funerar (o căniţă de lut 
tipică), poate fi atribuit unui individ de origine sarmatică. 
- sec. VII I - IX - o locuinţă; 
- sec. XI-XI I - unsprezece locuinţe, două cuptoare, o vatră 
exterioară locuinţelor, şaptesprezece gropi de provizii, zece gropi 
menajere, o fântână de apă cu pereţii făţuiţi cu lut; 
- feudalismul dezvoltat - unsprezece locuinţe, unsprezece gropi 
de provizii, cincisprezece gropi menajere, o vatră exterioară 
locuinţei, necropola aşezării, din care s-au evidenţiat, 
deocamdată, şase morminte. 

Şantier şcoală pentru practica de specialitate a studenţilor 
din anul 1 sectiile Istorie, Istorie-o limbă străină şi Istorie
Teologie. Obiectivul cercetării arheologice: studiul organizării 
habitatului în aşezările primului mileniu p. Chr. şi în feudalism, 
precum şi stabilirea stratigrafiei sitului şi a relaţiei dintre 
complexele de locuire. 

În anul 2004 s-au continuat cercetările trecându-se, pentru 
prima oară, într-un sector nou, la N de drumul de ţară care 
împarte platoul de la V spre E, paralel cu şoseaua Sânnicolau 
Mare-Arad. S-au trasat trei sectiuni : S1-S3/2004 (S24-S26), S1 
şi S2 paralele, orientate N-S, perpendiculare pe drum şi S3, la 
30 de m E distanţă de S1 şi orientată V-E şi la aceeaşi distanţă 
de drum ca şi latura nordică a S1 . 

În sectiunile trasate continuă nivelele de locuire suprapuse şi 
în zona de la N de drum (nivele feudale şi feudale timpurii, 
postroman şi preistoric). Pornind de la nivelul de călcare modern 
se pot enumera: 
- feudal: în S1 şi S2 - trei vetre feudale aparţinând unor locuinţe, 
trei gropi de provizii, gropi menajere şi de stâlp; fântână feudală 
în care s-a coborât până la 4,2 m fără a se atinge fundul; în S3 
s-a identificat necropola feudală de inhumaţie, din care s-au 
dezvelit şase schelete, toate fără inventar, dar după dispunerea 
mortului sunt probabil creştini . Cercetările ulterioare vor putea 
preciza mai bine care este raportul dintre aşezare şi necropolă. 
- feudal timpuriu: trei gropi de provizii feudal timpurii (sec. XI-XII) , 
sub nivelul de locuire feudal (aşezare şi necropolă) 
- postroman : în cantitate mică este prezentă ceramica cenuşie 
de sec. I I-IV în toate cele trei secţiuni . N ivelul este foarte distrus, 
cu greu s-a putut localiza în S1 /S2 profi lul unei locuinţe de sec. 
I I I-IV, o a doua surprinzându-se sub necropola feudală din S3, 
unde au apărut şi o groapă de provizii şi un cuptor din această 
perioadă. in S1 şi S2 au fost degajate, aparţinând acestui nivel, 
3 gropi de mormânt de inhumaţie. intr-una s-a găsit un schelet 
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aproape integral (lipsesc părţi din tors), având la picioare depusă 
o cănită lucrată cu mâna. Celelalte două sunt fără mort 
(cenotafe), cu câteva oase provenind de la ofranda de carne. 
- preistoric: nivelului îi aparţin cel puţin două morminte de 
incineratie distruse, unul localizat doar prin câteva fragmente 
ceramic� şi osoase cremate, iar cel de-al doilea prin groapa de 
mormânt cu urna păstrată extrem de fragmentar. La 
extremitatea nordică a secţiunilor S1 şi S2 nivelul de călcare se 
adânceşte mult, rezultând un şanţ artificial cu nivele succesive 
de umplutură. Probabil aparţine celei mai vechi utilizări a locului , 
în preistorie. 

Cercetările din campaniile 2003-2004 deschid o nouă 
perspectivă asupra sitului de la Sânnicolau Mare "Selişte", 
vizând rezolvarea unor noi probleme care au apărut prin 
descoperirea necropolei feudale, cât şi prin localizarea mai 
precisă a necropolei postromane şi sporirea numărului de 
morminte de incineraţie preistorice. in aceste condiţii cercetarea 
va continua şi în anii următori, până la elucidarea deplină a 
structurii complexelor arheologice. 

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 aparţine, în 
totalitate fiind de uz curent şi de provenienţă locală, fără a 
contine vreun element mai deosebit. Materialul osteologie se 
înscrie în nota specifică a sitului, fiind reprezentat îndeosebi de 
oase de animale mari (probabil bovine, cabaline şi, eventual, 
porcine). Descoperirea necropolei feudal târzii , dar şi a 
mormântului sarmatic postroman au impus adoptarea unor 
măsuri pentru colectarea, descrierea, repertorierea şi 
depozitarea materialului osteologie uman. În virtutea acestui 
deziderat a fost iniţiată colaborarea cu specialişti şi studenţi ai 
Catedrei de Antropologie de la Facultatea de Sociologie -
Filozofie. întreg materialul arheologic descoperit se aftă depus în 
depozitul de arheologie al Catedrei de Istorie, la UV Timişoara, 
sala 31 1 .  

Tehnici de cercetare: 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. Terenul este redat agriculturii după fiecare 
campanie anuală. Nu au apărut, până în prezent, vestigii 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 "Seilşte" 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 aparţinând 
aceluiaşi nivel cronologic. De asemenea se vizează lămurirea 
succesiunii etapelor de locuire din preistorie (epoca bronzului) şi 
până în feudalismul târziu (sec. XVII-XVI I I ) ,  prin departajarea 
clară a nivelelor de cultură specifice. Descoperirea necropolei 
aşezării feudal târzii, cât şi a unor elemente de habitat mai 
deosebite, impune cercetarea, cel puţin pentru încă o campanie 
de săpătură, a elementelor nou apărute. 

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 redat agriculturii. 
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Bibliografie: 
CCA 1 996; 1 997; 1 998; 1 999; 2000; 200 1 ;  2002; 2003; 2004. 

Zusammenfassung: 
Die archăologische Grabungskampagne 2004 van Selişte, 

Sânnicolau Mare, hat zum ersten Mal seit Beginn der 
Forschungen einen neuen Bereich der StiUte erforscht, der sich 
nordlich der Landstrasse, die das Grundstuck uberquert, 
befindet. 

In den drei bearbeiteten Abschnitten S1 - S3 (S24 -S26) 
kamen folgende Befunde zum Vorschein: 
- Spătmittelalter: drei Feuerstellen einiger Wohnungen 
angehorend; ein Brunnen mit geglătteten Wănden; die 
Nekropole, wo bis jetzt sechs Grăber entdeckt wurden. 
- Fruhmittelalter: drei Vorratsgruben 
- Spătromische Zei! (I I I-IV Jh.): zwei Wohnungen, die durch 
spătere Befunde zerstort wurden; drei Korperbestattungen, zwei 
davon Kenotaphe 
- Bronzezeit: zwei Urnenbestattungen; ein Graben mit 
nacheinander folgenden Verfullungen. 

1 97. Sântimbru, com. Sântimbru, jud. Alba 
Punct: Biserica Reformată 
Cod sit: 7393. O 1 
Colectiv: Marius-Mihai Ciută - responsabi l , Călin Anghel 
(Univ. Alba Iulia), studenţi Univ. Alba Iulia 

Localitatea Sântimbru se află în centrul judeţului Alba, la 1 2  
km spre N E  de municipiul Alba Iulia şi 1 00 km spre S de Cluj
Napoca, fiind centrul administrativ al comunei cu acelaşi nume. 
Biserica Reformată din Sântimbru este amplasată in centrul 
localităţii, lângă Biserica Ortodoxă la cea. 60 m spre nord-estul 
acesteia). Monumentul se află amplasat pe malul drept al 
Mureşului, pe cea de a doua terasă a acestuia (fragment de 
terasă, frunte a terasei), având o poziţie dominantă cu expunere 
sud-estică, ce-i oferă o largă vizibilitate asupra culoarului 
depresionar. 

Cercetarea arheologică a acestui obiectiv a făcut parte, şi in 
acest an, din grantul cu tema "Biserica medievală din Sântimbru. 
Studiu istoric, de artă şi problematica conservării" şi a fost 
realizată cu sprijinul logistic şi material al Univ. Alba Iulia şi al 
MEC. Campania anului 20041 , desfăşurată intre 28 iunie-7 iulie, 
a avut ca obiective principale cercetarea, prin intermediul 
unităţilor de control şi informare stratigrafică, a arealului 
învecinat laturii sudice (portalul romanic - contrafortul C2) a 
navei bisericii şi a imbinării navei cu altarul gotic de pe latura 
nordică, în vederea surprinderii nivelurilor de fundare şi, pe cât 
posibil, a unor situaţii stratigrafice nederanjate, care să ofere 
indicii despre fazele de construcţie, respectiv reparaţii ,  parcurse 
de monument. 

În urma unei prealabile documentări bibliografice şi la faţa 
locului - legată de rezultatele etapelor anterioare ale cercetării2 -
s-au deschis două casete-suprafeţe: 
- S. IV/2004, cu dimensiunile de (4 x 3 m), suprafaţă executată in 
zona portalului romanic de pe peretele sudic al navei, în dreptul 
contrafortului al doilea (C.2) pe care 1-a suprapus pe jumătate, in 
scopul surprinderii planimetrice a succesiunii depunerilor; 
- S. V/2004 cu dimensiunile de (3 x 2 m), suprafaţă executată in 
zona de îmbinare, pe latura nordică, între nava şi altarul bisericii .  
Aceste casete au avut ca scop surprinderea raporturilor şi 
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relatiilor dintre diferite sectoare ale monumentului, in scopul 
stabilirii cronologiei relative a fazelor de construcţie. 

Secţiunile IV şi V nu au avut, ca urmare a dimensiunilor lor, 
posibilitatea surprinderii unei succesiuni stratigrafice, ele 
nedepăşind, în plan perpendicular, groapa de realizare a centurii 
de manşonare a funda�ilor. În secţiunea V a fost surprins zidul 
vestic al sacristiei. 

Suita stratigrafică debutează pe intreaga suprafaţă a 
sectiunilor prin stratul de pământ nisipos negricios şi care 
reprezintă solul vegetal. În S IV, încă de la primul nivel de 
săpare (-0, 1 -0,3 m), 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 in ultimele două secole. Aceste lucrări au deranjat 
profund straturile şi nivelurile arheologice anterioare, până la 
aproximativ -0,5 -0,6 m (pe alocuri chiar către -0,8 -0,9 m). 

Centura de beton ce manşonează fundaţiile bisericii, lată de 
0,4-0,5 m, a fost surprinsă in toate secţiunile deschise, la diferite 
adâncimi - de la -0,3 m in SIV, la -0,45 -0,6 m în SV - şi coboară 
în final până la adâncimile de -1 ,5 -1 ,75 m. Groapa realizată 
pentru construirea centurii s-a caracterizat printr-o culoare 
închisă, distinctă, pigmentată puternic cu mortar şi cărămizi, şi a 
distrus toate nivelurile şi straturile anterioare, adâncindu-se în 
sterilul arheologic galben loessoid cu cel puţin 0,5 de m. Pe 
fundul gropii s-a surprins o peliculă consistentă de ciment 
amestecat cu alte materiale de construcţie. 

Diferenţele de adâncime la care a fost surprinsă au ca 
explicaţie atât diferenţa de nivel, de peste 0,3 m pe care o are 
nivelul de călcare actual, mai ridicat pe latura de N, unde terenul 
este mai bine consolidat, fără tendinţe de alunecare, spre 
deosebire de latura de S, unde terenul antrenat de atracţia 
gravitaţională şi de apele meteorice, are tendinţa să "alunece". 
Diferenţa de adâncime la care se profilează centura mai este 
explicabilă şi printr-o situaţie surprinsă in SV, respectiv in care 
diferenţa de adâncime dintre centura executată pe duetul 
fundaţiei navei, romanice, se află la doar -0,2 m faţă de nivelul 
actual de călcare, în vreme ce adâncimea la care se profilează 
pe duetul altarului gotic este de -0,6 m. Prin urmare, o diferenţă 
de cea. 0,4-0,5 m, explicabilă prin faptul că centura de 
manşonare - ce are aceeaşi înălţime, cea. 1 m - a avut ca scop 
depăşirea in adâncime a fundaţiilor existente, iar cele ale 
altarului sunt cu aproximativ 0,4 m mai adânci decât cele ale 
navei. Betonul care compune centura se prezintă intr-o stare 
foarte bună, lipsind cu desăvârşire orice fisuri sau crăpături care 
să ateste procese de degradare, dovedind o compoziţie 
echilibrată şi un aport optim de ciment. Pentru consolidarea 
terenului din imediata apropiere a centurii pe întreaga 
circumferinţă a bisericii, s-a depus in jurul acesteia un strat 
masiv de pământ, amestecat cu lut, care a fost intens bătătorit. 
Groapa de dezvelire a zidului necesară pentru cofrare şi 
manşonare, a fost realizată pe distanţe de aproximativ 1 ,6-2,5 m 
de la peretele bisericii, de regulă in trepte, având o adâncime ce 
depăşeşte, pe alocuri, -2,3 -2,4 m, adâncindu-se în sterilul 
arheologic cu aproape -0,5 m. Pe fundul gropii s-a surprins, in 
repetate rânduri, o peliculă consistentă de ciment, amestecată 
cu alte materiale de construcţie. Peste această groapă se 
regăseşte un nivel masiv de construcţie, rezultat al ultimei 
reparaţii , contemporane, a bisericii. Pe baza observaţiilor 
stratigrafice se poate conchide că aceste lucrări au avut loc 
destul de recent, probabil că la inceputul secolului XX. Prezenţa 
acestei manşonări masive nu este singulară la lăcaşurile de cult 
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din Transilvania. Cazuri similare sunt cunoscute la Catedrala 
Romano-Catolică din Alba Iulia (restaurată in jurul anului 1 900 
de arhitectul lstvan M611er3), bisericile româneşti din Densuş4 , 
Almaşu Mare5 etc. 

Situaţia stratigrafică relevată in cele cinci secţiuni de control 
şi informare stratigrafică executate in cele trei campanii (2002-
2004) de la Sântimbru-.Biserica Reformată", dovedeşte faptul că 
pe ariile exterioare navei şi corului bisericii straturile arheologice 
sunt puternic deranjate de amenajări recente (sec. XIX-XX), 
surprinderea unei situaţii stratigrafice clare, nedisturbate, care să 
prezerve etapele realizării/modificării monumentului fiind astfel 
imposibilă. Cu ocazia aceasta s-au realizat măsurătorile asupra 
zidurilor sacristiei, aflate sub nivelul de călcare actual dar vizibile 
prin observarea indicilor revelatori sciografici şi vegetali. S-a 
constatat faptul că lungimea sacristiei (zidul de N al ei) a fost de 
6 m, practic pe intreaga lungime a peretelui drept al altarului, in 
vreme ce pereţii perpendiculari s-au dovedit a fi avut aproximativ 
3,5 m. 

Odată cu surprinderea sterilului arheologic loessoid de 
culoare galbenă, la adâncimea de aproximativ -1 ,4 -1 ,5 m, s-au 
profila! (conturat) patru gropi. Cea mai recentă (G1 ) ,  de formă 
dreptunghiulară, s-a dovedit a fi asociată mormântului 2, fiind 
relativ recentă, realizată probabil cu puţin timp inaintea 
manşonării. Cea de a doua (G2), de dimensiuni mai mari şi 
formă neregulată, a fost tăiată de prima groapă. S-a caracterizat 
prin prezenţa materialelor de construcţii, motiv pentru care nu 
excludem apartenenţa ei la o groapă mai veche, ocazională de 
unele reparaţii din sec. XIX sau mai timpurii. Groapa 1 a tăiat şi 
un alt complex adâncit, aparţinând mormântului 3, din care a 
rămas doar extremitatea sa estică. În fine, sub nivelul inferior al 
centurii, în sterilul galben, s-a profila! groapa 4, de mici 
dimensiuni, care nu a prezentat nici un inventar, nefiind exclusă 
golirea ei la momentul construirii centurii. 

În campania anului 2004 a fost surprinse două morminte: 
M.37 = M.2/20046 - in zona vestică a secţiunii-casetă SIV, 
orientat E-V (extremitatea vestică a mormântului intrând sub 
profi l) , aflat la o distanţă de doar 1 ,5 m de fundaţia navei. Nu a 
putut fi identificată adâncimea de la care se profila! aceasta 
deoarece partea superioară a gropii a fost distrusă de groapa 
centurii de manşonare. Sicriul din lemn s-a păstrat in bune 
condiţii, fiind recuperate chiar elemente ornamentale din bronz 
de pe capacul acestuia precum şi o parte din şuruburile metalice. 
Dimensiunile sicriului, apropierea de zidul biserici i ,  bogăţia 
sicriului , indică un mormânt ce aparţine, probabil, unui personaj 
cu rang în ierarhia bisericească (preot ?), înmormântat cu puţin 
timp înainte de realizarea centurii de manşonare. Starea foarte 
bună de conservare a lemnului sicriului a determinat 
nederanjarea conţinutului interior. Datare: sec. XIX, probabil cea 
de a doua jumătate a acestuia. 
M.38 = M.3/2004 - in zona estică a secţiunii casetă S.IV, din 
acest mormânt au fost surprinse doar p icioarele defunctului 
(tibiile şi peroneul şi, parţial, femurul drept), partea de mijloc şi 
superioară a scheletului fiind distruse de M .2/2004). Lipseşte 
sicriul şi orice inventar. Prin poziţia sa, el dovedeşte certa 
anterioritate faţă de M.2/2004. Datare: epoca modernă (?). 

in cadrul campaniei 2004, în S. IV, in pământul scos din 
groapa de realizare a centurii de manşonare, a fost descoperită 
o monedă de argint, de mici dimensiuni. in urma identificărilor 
realizate7, s-a dovedit a fi vorba de un denar unguresc, bătut in 
vremea lui Maximilian al 1 1 -lea, la Kormos Banya (Kremnica) in 
anul 1 577. Pe avers se află un blazon iar pe revers apare 
Fecioara Maria cu Pruncul, încadrată de iniţialele atelierului 
monetar8. 
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Biserica reformată de la Sântimbru este un monument ale 
cărui origini trebuie căutate în evul mediu timpuriu, care a suferit 
numeroase intervenţii, adaosuri şi modificări, încă din epoca 
imediat următoare construcţiei, precum şi ample lucrări de 
restaurare şi consolidare în epocile modernă şi contemporană, 
fapt relevat de studiul de parament a monumentului şi confirmat, 
din păcate intr-o mică măsură, de cercetarea arheologică. 
Situaţia stratigrafică relevată în cele cinci 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 - ca parte integrantă a temei de grant amintite -
s-a incheiat9, urmând a fi continuată în alte campanii, ocazionale 
de alte proiecte (granturi) şi/sau planuri de cercetare. in această 
eventualitate, recomandăm abordarea, cu precădere, a spaţiilor 
interioare ale bisericii, cele care, cel mai probabil, au păstrat 
situaţiile stratigrafice şi contextuale nederanjate. 
Planşa 38. 

Note: 
1 .  La săpături au participat studenţii: Horiana Raica, Cristina 
Cordoş, Mihai Paul, precum şi alţii, de la specializarea Istorie
Arheologie a Facultăţii de Istorie şi Filologie a Universităţii mai 
sus-amintite. 
2. M. Simina, Raport privind cercetarea arheologică de la 
Sântimbru-"Biserica Reformată", campania 2002, în CCA 2003, 
p. 274; M. Ciută, C. Anghel, 1. Burnichioiu, Raport privind 
cercetarea arheologică de la Sântimbru-"Biserica Reformată", 
campania 2003, in CCA 2004, p. 296-297, p. 253; 
3. R. Heitel, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din 
zona sud-vestică a cetăţii de la Alba Iulia, SCIVA 36, 1 985, 3, 
21 5-231 
4. Săpături inedite A.A. Rusu. 
5 . D. Marcu, Biserica ortodoxă "Buna Vestire" din Almaşu Mare
Joseni, jud. Alba, Patrimonium Apulense 2, 2002, p. 1 1 3. 
6. Anterior descoperirii acestui mormânt a mai fost descoperit un 
schelet deranjat de aceeaşi groapă a centurii, notat cu M 1 ,  dar 
care nu a avut un context primar. 
7. Îi mulţumim pe această cale d-nei Angela Mureşan de la 
MNUAI pentru amabilitatea cu care ne-a sprijinit in acest 
demers. 
8. Unger E. Magyar Eremhataroz6 Ujlap. 1 {1526- 1657), 
Budapesta, 1 958. Conform acestuia piesa are ca nr. de catalog 
99 (Ungaria, Dinar, 1 577, Maximilian 1 1 ,  K. B., U 1, nr. cat. 99). 
9. La momentul conceperii acestui raport, volumul ocazional de 
sfârşitul demersurilor grantului de cercetare, ce conţine 
rezultatele complete ale celor trei ani de săpături arheologice 
(2002-2004), a văzut lumina tiparului (decembrie 2004) în 
editura Aeternitas, a Univ. Alba Iu lia. 

Abstract: 
The Mediaeval church from Sântimbru (Alba County) 

represents one of the most popular historical monuments of 
Transylvania. Originally, this was the church of a Roman
Catholic village community that after mid-sixteenth adopted the 
Reformation. The archaeological research, focused on questions 
concerning the type of building, the limits of the graveyard and 
the enclosure surrounding it, revealed an earlier stage in the 
evolution of the monument (identified as Romanesque, and 
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visible in the nave), and also made observations with regards to 
previous interventions made by the monument committees. The 
resul! of the archaeological investigations have pointed out to the 
existence of a church displaying features of Romanesque style 
(mostly carved stones), dating back to the second half of the 
thirteenth century and being dedicated to Saint Emeric. It was a 
relatively small church. Apparently, the nave had the same width 
as today and was closed by an even smaller apse, probably 
semicircular. The building material for the early construction was 
largely provided by the ruins of a nearby Roman villa rustica, 
including carved stones. 

198. Scânteia, corn. Scânteia, jud. laşi 
Punct: Dealul Bodeştilor/La Nuci 
Cod sit: 98925.01 
Colectiv: Cornelia-Magda Mantu Lazarovici - responsabil 
(IA laşi), Senica Ţurcanu (CMNM laşi), Linda Ellis 
(Universitatea de Stat din San Francisco), Maria Geba, 
Arina Huşleag (Laboratorul de restaurare-conservare laşi), 
Maria Ştirbu, 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 circa 35 km S de laşi. Situ! se găseşte la circa 1 ,5 
km SE de satul Scânteia (reşedinţă de comună, jud. laşi), pe 
drumul spre satul Bodeşti, pe marginea de V a Dealului Bodeşti. 
Zona unde este amplasată aşezarea se prezintă sub forma unui 
promontoriu ,  inconjurat pe trei laturi de o zonă mai joasă, 
mărginit pe latura de N de un mic afluent al pârâului Rebricea. 
Suprafaţa aşezării este de circa 8 ha, făcând parte din categoria 
siturilor de mari dimensiuni. Se încadrează in etapa Cucuteni A3. 

Primele informaţii cu privire la această aşezare se datorează 
învăţătorului 1. Trofin, care in anii 1 970 a adus materiale din 
această aşezare cercetătorului A. Niţu la IA laşi. Terenul pe care 
este situată aşezarea a fost parţial deranjat pe latura de V de 
tranşeele construite in timpul războiului , iar la inceputul 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 in Rebricea. Cercetările 
arheologice sistematice au inceput in anul 1 985 şi cu mici 
intreruperi 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 menţionate. Stratul de cultură este intre -
0,35 -1 m, iar unele gropi ating -3 m. Cu prilejul cercetărilor au 
fost investigate 1 2  locuinţe (din care 3 au fost săpate doar 
pa�ial), 2 complexe şi 2 15 de gropi apa�inând 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, in perimetrul acestora sau in gropi. Aşezarea a avut 
două nivele de locuire apa�inând etapei A3. În câteva gropi s-au 
descoperit materiale ce ar putea fi legate de inceputul culturii 
Cucuteni şi poate de o fază Precucuteni târzie. Caracteristica 
principală a aşezării o constituie numeroasele statuete 
antropomorfe (peste 900, majoritatea fragmentare), vasele cu 
caracter antropomorf, ceea ce constituie dovezi ale existentei 
aici a unui import centru de cult. La aceasta se adaugă 
descoperirea unui sanctuar şi a altor constructii ce contin 
amenajări de cult (L 8, cu o vatră de cult decorată), sau �n 
inventar legat de acesta (L4 în care a fost descoperit un pithos 
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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 în 
ceea ce priveşte sistemul de construcţie al locuinţelor ( 1 1  sunt 
de tipul cu "platformă") ,  amenajările 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. 
Rezu ltatele 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 între 1 994-1 995 au dus la constatarea că locuinţele 
erau dispuse pe şiruri. In urma acestor prospecţiuni s-au deschis 
trei suprafeţe pentru verificarea rezultatelor (1, 1 1 ,  I I I) . În 
Suprafaţa I I I ,  unde s-au concentrat săpăturile arheologice din 
ultimii ani, au fost puse in evidenţă 3 locuinţe de suprafaţă cu 
platformă de mari dimensiuni (L9, L 10 ,  L 1 1 ) ,  o vatră mare in aer 
liber, ca şi un atelier pentru prelucrarea silexului (Suprafaţa I I I ) .  
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 pa�ial 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 concentratia de fosfat 
din sol pe zona sitului, efectuate de praf. dr. Linda Ellis în 
campaniile de cercetări 2003-2004, verifică o parte din 
observaţiile formulate cu ocazia prospecţiunilor magnetice. 

Determinările arheozoologice au contribuit la formularea 
unor ipoteze privind sistemul de subzistentă folosit de 
comunitatea de aici, in care, alături de agricult�ră, creşterea 
animalelor (şi mai ales a bovinelor) a jucat un rol important, în 
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 şi oxid de mangan a dat posibilitatea 
analizării pigmenţilor folosiţi la pictarea vaselor. În 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, locuinte, 
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 termoluminiscenţă. 
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in anul 2004 cercetările arheologice de la Scânteia au avut 
ca obiectiv major incheierea prospecţiunii magnetice pe laturile 
de N, E şi S ale aşezării, urmând ca in funcţie de situatia 
financiară, cu altă ocazie să se incheie complet cercetările şi pe 
latura ei de V. Un alt obiectiv a fost acela al verificării unora 
dintre an�maliile magnetice reprezentative descoperite până in 
prezent. In acelaşi timp s-a incheiat şi cercetarea privind 
concentraţia de fosfat pe suprafaţa aşezării şi din zona ce o 
înconjoară. Pentru realizarea acestor deziderate, cercetările s-au 
desfăşurat • atât in cursul lunii iulie, cât şi la sfârşitul lunii 
octombrie. In decursul lunii iulie la săpături au participat alături 
de echipa de la laşi şi studen� de la Universitatea de Stat din 
San Francisco, sub conducerea prof. univ. dr. Linda Ellis. 

Reamintim că prospecţiunile magnetice au fost făcute de dr. 
Florin Scurtu, iar cele cu privire la concentraţia de fosfor de către 
prof. univ. dr. Linda Ellis. Rezultatele obţinute de cercetătoarea 
americană, care le confirmă pe cele provenind din prospecţiunea 
magnetică, vor face obiectul unui studiu separat ce va fi publicat 
in Arheologia Moldovei. 
Verificarea datelor oferite de prospectarea magnetică. 

În rândurile care urmează ne vom referi la cele trei sondaje 
efectuate în luna iulie 2004, care au verificat câteva din 
anomaliile magnetice cartate prin prospecţiunea magnetică şi 
care au pus in evidenţă date extrem de interesante. Deoarece cu 
ani in urmă au mai fost efectuate verificări de acest fel in trei 
suprafeţe ( 1 ,  1 1 ,  I I I), in mod firesc, am continuat numerotarea lor. 

Suprafaţa IV, ( 1 0  x 1 m), orientată E-V a fost plasată dincolo 
de marginea sudică a aşezării, intr-o zonă in care fuseseră 
înregistrate mai multe anomalii magnetice. Deoarece pe zona de 
mijloc a suprafeţei, la -0,6 m a apărut un complex in situ, am 
trasat pe latura ei de N o casetă de 2,4 x 2 m, pentru a lămuri 
situaţia constatată. Complexul descoperit (cercetat doar pe o 
suprafaţă de 3,6 x 3 m) consta dintr-o aglomerare de chirpici, 
mai ales de mici dimensiuni, mai consistentă pe latura de E a 
acestei casete. Aproape de zona centrală a S IV a apărut o vatră 
aproape circulară (cea. 0,85 x 0,8 m), cu partea dinspre V 
ridicată şi cu marginile de N şi de S uşor rotunjite. Vatra, 
orientată SE-NV, era bine păstrată şi doar pe latura de SE era 
parţial spartă. Partea in relief a vetrei, in formă de "semilună", 
avea o lungime de 0,9 m pe latura N-S şi o lăţime de 0,2 m pe 
cea E-V, cu o înălţime de 0 , 1  m. Aşa cum am menţionat anterior, 
doar o mică parte din această zonă suprainălţată era puţin 
spartă, iar bucăţile de mici dimensiuni le-am găsit la cea. 0,05-
0,06 m mai jos. Ele erau netede pe ambele feţe, ceea ce 
sugerează că această parte suprainălţată a vetrei a fost 
construită direct pe pământ. La baza suprafeţei suprainălţate 
vatra avea urme de la 3-4 netezituri orizontale, realizate cu un 
instrument relativ ascuţit în momentul construcţiei ei. 

Lipiturile propriu-zise ale vetrei aveau o grosime de cea. 3 
cm şi vatra pare să fi fost construită direct pe pământ. Având in 
vedere starea bună de conservare a vetrei, ca şi forma ei 
deosebită, am transportat-o la Muzeul de istorie a Moldovei, 
unde va fi inclusă in expoziţia de bază, motiv pentru care nu 
putem face prea multe observaţii cu privire la construcţia ei. 

Între materialele din complexul menţionat au fost găsite 
puţine fragmente ceramice, care aparţin sec. IV p. Chr. , ca şi 
cele descoperite in marginea de E a suprafeţei cercetate. Aceste 
materiale datează complexul şi demonstrează faptul că 
anomaliile magnetice descoperite depăşesc teritoriul aşezării 
Cucuteni A3 şi aparţin unei locuiri mult mai târzii. 

Suprafaţa V, (1 O x 1 m), orientată E-V, a fost trasată 
aproximativ în zona de centru S a aşezării. Dacă până la 
adâncimea de -0,6 m fragmentele ceramice Cucuteni A sunt 
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sporadice, intre -0,65 -0,95 m stratul de cultură era destul de 
bog?t şi conţinea ceramică, pietre şi mici fragmente de chirpic. 

In carourile 1 -3, la aproximativ -1 m a apărut o grupare mai 
mare de materiale arheologice intr-un sol de culoare închisă, 
brun-cenuşie. După ce am răzuit am pus in evidenţă o groapă 
de mari dimensiuni (5, 1 5  x 1 m) (lătimea este in functie de cea a 
secţiunii), Gr. 2 15. Groapa avea un

' 
continut destul d� consistent 

(ceramică, pietre etc. ) ,  până la adâncim�a de -2,4 m, după care, 
până la fund, la -3 m, materialele arheologice erau sporadice. S
au observat două ingustări ale conturului gropii, la -1 ,25/-1 ,4 m 
(V-E) şi la -1 ,36/-1 ,55 m (V-E). 

Suprafaţa VI ( 1 0  x 1 m) a fost plasată in aceeaşi zonă 
central sudică a aşezării şi deschiderea ei a fost determinată de 
indiciile unei puternice anomalii magnetice. Suprafaţa, orientată 
NV-SE, a pus in evidenţă resturi dintr-o locuinţă de suprafaţă, 
L 12  (orientate NV-SE), mai ridicate in colţul de SE (-0,36 m) şi 
aflate la o adâncime mai mare in colţul de NV (-0,53 m). 

Fragmentele de chirpici şi platformă se întindeau pe cea. 6 
m lungime, după care era un spaţiu ceva mai liber, iar în capătul 
de NV era o grupare consistentă de ceramică, pietre de la o 
râşniţă, mici chirpici, oase de animale, ce marcau nivelul 
cucutenian de locuire şi probabil o arie gospodărească de lângă 
locuinţă. 

În ceea ce priveşte aglomeraţia centrală, de chirpici şi bucăţi 
de platformă, curăţarea ei a pus in evidenţă trei grupări. Prima 
grupare, are o lungime de cea. 2 m (caroul 3). Partea de N 
constă din fragmente de chirpici, relativ mărunţi. La marginea 
lor, spre S, au apărut resturile de platformă şi probabil un 
fragment dintr-un perete. in această zonă au mai fost găsite şi 
câteva fragmente ceramice Cucuteni A. A doua grupare, cu o 
lungime de 3,5 m, in carourile 4-5, constă din resturi de chirpici 
ce suprapuneau in partea de S resturile de la platforma casei. În 
apropiere de prima grupă au apărut mai multe fragmente de 
chirpici arşi foarte puternic, vitrificaţi, de culoare galben-cenuşiu. 
Ultima grupare, cu o lungime de cea. 0,5 m, apare in capătul 
secţiunii , in care s-au mai găsit şi alte fragmente mari de chirpici 
vitrificat. 

Am demontat chirpicii şi inventarul arheologic şi cu acest 
prilej am constatat că pe anumite porţiuni (gruparea 1 şi 1 1 ) ,  
bucăţile de platformă erau drepte pe ambele feţe şi suprapuneau 
o altă platformă. Dimensiunile acestor fragmente erau de cea. 25 
x 1 2, 1 3  x 1 2, 1 6  x 1 cm şi aveau o grosime de 6-7 cm. Unele 
fragmente de platformă din stratul de jos aveau pe partea 
dinspre sol impresiuni de lemne fasonate, drepte; altele păstrau 
impresiuni circulare, in timp ce majoritatea lor erau complet 
plate. 

Mai trebuie adăugat faptul că in mijlocul caroului 3, intre 
dărămăturile primei grupe de chirpici, a apărut o groapă de par 
cu un diametru de 0 , 1  m, adâncă de cea. 0, 1 3  m. Această 
groapă era mărginită pe latura de E a secţiunii, de o piatră. În 
caroul 3, pe latura de E a sec�unii, peste platformă s-a 
descoperit o bucată dintr-un perete de lut, cu o lungime de 0,92 
m şi o lăţime de O, 1 m, orientat NV-SE. 

Resturile consistente de platformă, ca şi fragmentele 
ceramice descoperite in preajma platformei constituie motivul 
apariţiei puternicei anomalii magnetice. Pe baza unui sondaj atât 
de redus este greu să facem alte aprecieri, dar putem afirma că 
ele arată existenţa aici a unei construcţii de mari dimensiuni şi 
destul de bine conservate. 

Deşi reduse ca amploare, cercetările arheologice din iulie 
2004 au contribuit la elucidarea unor probleme importante legate 
de intinderea aşezării .  Verificările făcute prin cercetarea 
suprafeţelor IV, V şi VI au adus date importante care subliniază 
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importanţa şi necesitatea cercetărilor magnetice. Datele furnizate 
de această prospecţiune au dus la identificarea a trei complexe 
arheologice, două legate de locuirea cucuteniană şi o alta mai 
târzie, apa�inând sec. IV e. n. Sondajele efectuate in 2004, ca şi 
cele anterioare din suprafeţele 1- 1 1 1  (când au fost identificate 3 
locuinţe, o vatră in aer liber şi mai multe gropi de mari 
dimensiuni, cu un material extrem de bogat) arată sensibilitatea 
ca şi fidelitatea metodei, recomandând-o ca un instrument de 
lucru indispensabil pentru aşezările cu structuri clar delimitate. 
Cercetările geofizice din octombrie 2004 

Cercetările geofizice din acest an au avut drept scop 
cartarea anomaliilor magnetometrice din partea de E a aşezării 
cucuteniene pe care am studiat-o timp de mai mulţi ani şi care va 
fi încheiată şi publicată in cursul anului 2005. Interesul pentru 
această zonă estică provine din faptul că valul de apărare al 
aşezării cucuteniene nu era suficient de bine definit in hă�ile 
precedente, colţul de SE al acestuia rămânând in afara 
imaginilor obţinute anterior. Continuarea valului este foarte clară 
in noua hartă, in plus apărând la S de valul cucutenian şi o altă 
construcţie liniară, orientată aproximativ NNV-SSE, neparalelă 
cu valul menţionat, poate legată de altă perioadă istorică. Nu 
excludem posibilitatea ca şi această structură să apa�ină tot 
culturii Sântana de Mureş, dacă ţinem seama de descoperirile 
arheologice rezultate ca urmare a săpăturilor efectuate in vara 
aceasta la Scânteia pe o anomalie magnetometrică 
reprezentativă. 

Sperăm ca datele obţinute prin cercetarea concentraţiei de 
fosfat să contribuie in acelaşi sens, al precizării dimensiunilor 
aşezării şi poate să ne sugereze chiar şi unele zone speciale, 
folosite pentru adăpostirea animalelor. 

Materialele arheologice descoperite în cadrul campaniei de 
săpături arheologice 2004 au fost predate la Laboratorul zonal 
de conservare restaurare şi o parte din ele au fost deja 
prelucrate, altele urmând să intre in lucru. Toate piesele vor intra 
in colecţiile CMNM laşi. 

Ca imperativ primordial, pentru a putea publica prima parte a 
datelor cu privire la aşezarea de la Scânteia, se impune ca in 
viitorul apropiat să verificăm din nou latura de E şi de S a 
aşezării pentru a stabili cu exactitate dacă formaţiunea surprinsă 
in fotografiile aeriene şi in urma prospectării magnetice 
reprezintă sau nu un val de apărare. 
Planşa 38. 
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Abstract: 
The Cucuteni A3 settlement from Scânteia is situated on the 

"Dealul Bodeşti", at about 1 .5 km South-East from the village. 
The North-Western 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 12  
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 
pythos 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 our 
research. Radiocarbon, archaeomagnetism and TL for dating, 
anthropological and zoo archaeological analysis for bones; 
chemical analysis for the pigments used for painting; geological 
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analysis for the raw material , such as flint and stones. Magnetic 
prospecting was also used in the lasi years, to establish the area 
of the site and the number of 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 analyze was made at Scânteia by 
Prof. Dr. Linda Ellis. The results will be published in the next 
number of Arheologia Moldovei. 

In the lasi years our research was concentrated in Surface 
I I I ,  where we ha ve identified three 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 d iscovered. 

During 2004 archaeological season our interes! was focused 
to finish the phosphate analysis and to check the results of the 
magnetic prospecting in some areas. We have to remember here 
Prof. Dr. Linda Ellis and the magnetic prospecting by Dr. Florin 
Scurtu accomplished that of the phosphate analysis. 

In July 2004 we have dig three trenches, Surface IV-VI, ali of 
1 O x 1 m large. In the main part of Surface IV (situated on the 
south limit of the Cucuteni settlement) we have discovered more 
concentrated burned features and a hearth. The complex was 85 
x 80 cm large. The fragments of adobes and the hearth we have 
discovered belong to the 41h century A.D. 

In Surface V (situated in the second south hali of the 
settlement) we have identified Cucuteni A3 sherds and stoneş 
between 0.65-0.95 m. Al about -1 m we have discovered a large 
pit (5. 1 5  m), with consistent archaeological material. The pit Gr. 
215 ended at -3 m. The archaeological content was not very rich 
comparing with others, from earlier years. 

In Surface VI (situated in the central-south part of the 
settlement) we found rests from a new house, L 1 2. The 
fragments formed three distinctive groups. The house was 
provided with a platform made with wood and clay. The upper 
part of the platform was covered with fragments from the walls. 
We have identified some pillar p its and fragments from a wall. 
Some fragments of the platform were upright, other ones with 
traces from the wood. Ali this features indicate a strong dwelling, 
but any other suppositions are hazardously. 

In conclusion, we have to note that the magnetic prospecting 
show that the lower south part of the site belongs to a 41h century 
A.D. living area. The other investigated area show consistent 
Cucuteni features, similar to the older ones we have investigated 
until now. 

Geophysical research in 2004 has been focused on the 
mapping of the magnetic anomalies on the east part of the 
settlement, which will be finished and published in 2005. Our 
interes! in the area is related on the bank (maybe provided with 
palisade on the top of it), which was not very well defined in the 
oldest maps. The new investigated area in the southeast part of 
this structure is very well configured now. Much more, south from 
the bank is possible to observe a dwelling, NNW - SSE oriented, 
maybe related with a newer period of time, maybe with Sântana 
de Mureş-Cerneahov culture. 

1 99. Sebeş, jud. Alba 
Punct: Hale de producţie foreze şi structuri metalice 
Cod sit: 1883.09 
Colectiv: Iul iu Paul - responsabil, Mihai Gligor, Cristian 
Florescu, Călin Şuteu, Marius Breazu, Tudor Borşan, Ionuţ 
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Maican (Univ. Alba Iulia - lAS), Gabriel Rustoiu (DCCPCN 
Alba) 

Zona cercetată se află pe prima terasă, ce străjuieşte malul 
stâng al râului Sebeş, in extremitatea nord-vestică a oraşului · 

Sebeş, pe partea dreaptă a şoselei ce duce spre Deva, având 
ca repere Fabrica de prelucrare a lemnului .Kronospan" şi 
Fabrica de cherestea aparţinând concernului austriac 
Holzindustrie Schweighoffen inspre E şi Staţia Meteo, inspre 
ex1remitatea nord-estică. 

Obiectivele cercetării: descărcarea de sarcină arheologică a 
unei suprafeţe de aproximativ 3 ha, unde se Construcţii şi 
Servicii SRL are in proiect construirea obiectivului industrial 
"Hale de producţie foreze şi structuri metalice" 

Punerea in practică a unui proiect de cercetare arheologică 
prin mijloace şi metode interdisciplinare a avut loc cu ocazia 
cercetării perimetrului invecinat, unde a fost realizată investitia 
concernului austriac Holzindustrie Schweighoffen. În raportul 
preliminar publicat au fost prezentate in detaliu aparatura 
utilizată, precum şi metodele şi principalele rezultate obtinute in 
urma aplicării tehnicilor interdisciplinare in arheologie. 1 

' 

Proiectul de cercetare de la Sebeş .Fabrica de 
subansambluri" a impus d'e asemenea o abordare 
interdisciplinară. S-a realizat suportul topografic pentru unităţile 
de prospectare arheomagnetică şi unităţile de cercetare 
arheologică. Prospecţiile arheogeofizice s-au realizat prin 
metoda magnetometriei Au fost apoi executate 5 taluzări (T1-Tv), 
fiecare cu o lungime de 5 m, dispuse astfel încât să acopere 
intreaga suprafaţă afectată de proiect. În paralel a fost 
intreprinsă o supreaveghere riguroasă a zonelor afectate de 
lucrările mecanizate de excavare. 

Cercetările, realizate prin prospecţii arheomagnetice şi 
sondaje de control (taluzăl'i), au relevat cu claritate absenţa de 
depuneri antropice antice s�u complexe izolate. 

În intregul areal nu a fost descoperit nici cel mai mic indiciu 
al unei intervenţii umane de interes arheologic/istoric. Situaţia 
arheologică de aici confirmă datele cunoscute cu ocazia 
cercetării anterioare. 

Note: 
1 .  1. Paul, M. Ciută, C. Florescu, P. Mazăre, M. Gligor, C. Şuteu , 
D. Mazăre, M. Breazu, T. Borşan, G. Rustoiu Raport asupra 
rezultatelor săpăturii de salvare efectuate la Sebeş-Fabrica de 
cherestea, în CCA 2003, p. 279-281 ,  Pl. 1 09/A. 

Abstract: 

An interdisciplinary research project was carried out in order 
to issue the archaeological discharge certificate for the building 
of Hale de producţie, foreze şi structuri metalice, in Sebeş. The 
first stage consisted of the topographic survey necessary for the 
archaeo-magnetic prospecting units and archaeological research 
units. After conducting magnetometric investigations, we carried 
out 5 stratigraphic surveys, each one being 5 m long and 
disposed so as to cover the entire ar�a to be occupied by 
buildings. 

· 

The research, consisting of archaeo-magnetic prospections 
and control surveys, clearly proved the absence of any 
anthropogenic deposits or isolated complexes. No trace of 
human intervention of archaeological/ historical interes! was 
found in the entire area. The archaeological situation here 
completes the data obtained during the research conducted in 
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the neighbouring area for the Austrian concern Holzindustrie 
Schweighoffen. 

200. Sibiu, jud. Sibiu 
Punct: Biserica Azi/ului 
Cod sit: 143469.03 
Colectiv: Petre Beşliu Munteanu - responsabil, Anca Niţoi, 
Răzvan Pop, Claudia Harduzia (MNB Sibiu) 

Continuarea săpăturilor pentru drenajul construcţiei şi 
semnele de întrebare ridicate de cercetările arheologice 
anterioare au determinat sondarea terenului de la N şi S de 
biserică. 

în culoarul de la N de biserică, spaţiu despărţitor de clădirea 
spitalului actual, au fost practicate două casete. Săpătura 
arheologică a evidenţiat etapele de construcţie: 
- construcţie din lemn de la nivelul căreia a fost recuperată o 
oală fragmentară, arsă reducător, decorată cu benzi de linii in val 
pe două treimi din suprafaţă. Ca o caracteristică a formelor 
medievale, buza oalei a fost lăţită. În schimb, suprafaţa interioară 
a fost impermeabilizată cu barbotină, procedeu neintâlnit la 
ceramica medievală; 
- primul nivel de construcţie a fost intersectat de un nivel de 
înmormântare din care au fost dezvelite parţial urmele unui sicriu 
din lemn cu schelet bine conservat. Este cel mai vechi sicriu 
determinat stratigrafic in aşezarea medievală din Sibiu. Sicriului 
îi corespunde o a doua construcţie din lemn; 
- prima construcţie din piatră cu talpa deasupra sicriului din lemn 
poate fi identificată cu spitalul existent înainte de 1 292; 
- accesul spre interior, surprins in caseta din culoar, aparţine 
bisericii amenajate din vechiul spital după 1 292; 
- o fază masivă de refacere a ancadramentelor (fragmente din 
acestea au fost descoperite arheologic), implicit a spaţiului 
bisericii-spital este ulterioară dezafectării cimitirului. Moneda 
recuperată din pământul deja excavat aparţine mijlocului 
secolului al XVI-lea când, probabil, pe locul cimitirului de la N de 
biserica-spital s-a extins clădirea cu rosturi sociale. O piatră de 
mormânt recuperată din interiorul bisericii a fost datată la 
începutul secolului al XVI-lea, iar la mijlocul acelui secol Reforma 
lovea in ordinele călugăreşti, cel al Sfântului Spirit asigurând 
ingrijirea bolnavilor şi administrarea spitalului din Sibiu. 

La S de biserică a fost evidenţiată o substrucţie din piatră de 
râu. Lăţimea consistentă şi direcţia structurii de zidărie in afara 
planului clădirii pun sub semnul întrebării identificarea lui cu un 
zid despărţitor. Momentul ridicării lui coincide cu înălţarea 
compartimentului adosat la S bisericii. [P. Beşliu Munteanu] 

201 . Sibiu, jud. Sibiu 
Punct: Piaţa Huet 
Cod sit: 143469.05 
Colectiv: Petre Beşliu Munteanu - responsabil , Anca Niţoi, 
Răzvan Pop (MNB Sibiu) 

Informaţii arheologice culese in urma săpăturilor de canalizare şi 
cablare electrică: 

Săpăturile adânci, pe suprafaţă mare din Piaţa Huet au 
devastat o bună parte din cimitirul comunităţii medievale, au 
intersectat şi parţial au distrus gropi, gropi de provizii şi un cuptor 
pentru ars var, au intersectat şi ocolit câteva structuri de zidărie. 
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Asistenţa arheologică solicitată numai ca urmare a presiunilor 
noastre, după inceperea săpăturilor, a permis acumularea de 
date de natură arheologică a căror acurateţe a fost afectată de 
condiţiile şantierului de construcţii. Informaţiile arheologice 
prezentate aici doar sub forma unui inventar vor face subiectul 
unui raport însoţit de documentaţia grafică şi concluzii istorice. 
Substructii din material durabil 

în faţa intrării in curtea casei cu nr. 17 se afla un bolovan de 
0,76 m lăţime, la 0,8 m de limita casei. Nu este clar dacă 
bolovanul a constituit pragul unei intrări sau a făcut parte dintr-o 
construcţie post medievală din care au mai apărut segmente de 
ziduri in apropiere. 

Colţul clădiri din piatră cu fragmente de cărămizi intre rosturi 
din zona rotondei este la 1 1  ,4 m de limita nordică a casei, 1 5  şi 
1 0,8 m de limită sud-estică. Nu se vede lăţimea zidului. Fundaţia 
a suprapus cimitirul medieval. 

La -Q,2 m, in faţa intrării in Casa Parohială s-a văzut un zid 
inalt (picior de podeţ?) de 0,24 m, format din cărămizi de 28 x 1 4  
x 3 cm, legate cu mortar cu puţin var, amenajare ulterioară 
cimitirului. 

Canal de drenaj modern din cărămizi groase de 7 cm, lat de 
0,3 m şi inalt de 0,5 m se adosează contrafortului de SE al 
bisericii. 

Fundaţia din piatră a corului dezvoltat al bisericii parohiale, 
cu partea superioară la -Q,8 m, are lăţimea de 1 ,5 m cu talpa la 
-1 ,5 m. Fundaţia intersectează cimitirul medieval. 

Zid din piatră pe direcţia N-S, lung de 1 1  , 1 m în zona 
Turnului Preoţilor. La 1 ,5 m de capătUl nordic al zidului din 
piatră, se adosează un zid din material mixt, cu direcţia E-V. La 
N de capătul zidului din piatră, pe malul vestic al şanţului de 
excavator, se vede o groapă lungă de 0,6 m, probabil negativul 
zidului dezafectat. în profilul şanţului, de la capătul zidului ce 
intră in malul estic spre S, se vede până la -Q,8 m pământ 
galben amestecat cu pământ negru şi, mai jos, până la -1 ,4 m 
pământ negru. 
Clădirea din Piaţa Huet nr. 1 3  latura de V a casei: zid din piatră 
lat de 0,5 m, de care se adosează un zid din cărămizi de 
aceeaşi lăţime. În şanţul săpat in curte: intre -0,35 şi -0,48 m 
este nisip, între -0,55 şi -0,6 m este nisip; -0,6 şi -0,67 m pământ 
negru cu bucăţi de cărămizi; -0,7 şi -0,9 m, pământ negru cu 
pigmenţi galbeni; intre -Q,49 şi -0,54 m strat construcţie. 
Gropi, gropi de provizii (?) 

În dreptul casei cu nr. 1 7, groapă lată de 1 ,5 m, cu partea 
superioară la -Q,6 -0,7 m şi partea inferioară sub - 1 ,3 m, cu 
pământ roşu . Malul de S este drept, cel N este afectat de 
rădăcini. Este suprapusă de două nivele de inmormântări. 
Groapa nu se vede decât pe malul estic. 

La 1 ,58 m de casa parohială a fost vizibilă o groapa cu olane 
arse. Groapa intersectează nivelul cimitirului. La -Q,6 m, strat de 
arsură. 

La E de poarta de acces in curtea casei parohiale, la 1 m N 
de zid se vede inceputul unui şanţ in care au apărut fragmente 
de pietre fasonate 

Groapă in malul de V al şanţului magistrală, in dreptul casei 
cu nr. 7 (magazinului Axis). Groapa are lăţimea de 1 ,9 m. Malul 
de S a fost tăiat de un şanţ modern. La N a fost evidenţiată o 
groapă anterioară. La baza gropii mai vechi se păstrează 
pig�enţi de var şi de lut ars. Fundul gropii mai vechi este la -2,1 
m. In umplutura gropii ulterioare se observă oase de animale, un 
fragment de cărămidă, mortar cu nisip galben. 

Groapa pentru reinhumarea oaselor are malul la 5 m V de 
zidul casei Schasser şi fundul la -Q,9 m, adâncindu-se spre E. 
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Groapă cu ceramică şi pietre vizibilă în şanţul magistralei, la 
limita caselor nr. 16 şi nr. 1 7. Ea se vede numai pe malul vestic. 
Groapa este lată în partea de sus de 2,3 m, la bază are lăţimea 
de 1 ,5 m. Adâncimea este de -2,1 m. Cărămizile din groapă sunt 
groase de 3,5 cm sau 5 cm. 

Amenajarea adâncită în pământ (cuptor de var?) în şanţul E
V, pentru hidrant. Reperele sunt date faţă de un zid aparţinând 
clădirii de piatră din zona rotondei. Malul de N: la 0,4 m de zid o 
groapă de mormânt. in acel loc arsura este la -Q,9 m şi coboară 
la un metru de zid la -1 , 1 5  m. Stratul de lemn ars este lat de 
O, 12-0,1 3  m. La. 1 ,66 m de zid stratul de arsură se subţiază. 
Solul viu este la -Q,8 m, la 0,9 m de zid. Peste lemnul ars se 
vede lut ars şi, mai sus, un nivel marcat de bulgări de var. 
Urmele bolţii din lut prăbuşită sunt vizibile peste var. Vatra 
cuptorului s-a adâncit spre E. Pe malul sudic se văd pietre de var 
între 1 ,2 m şi 1 ,6 m de zid la o adâncime de -0,8 şi -Q,7 m Pe 
malul de S, cuptorul are marginea la 1 m de zid. Colţul de NE, 
marcat cu pământ ars, coboară până la -1 ,6 m. 
Observatii stratigrafice 

Stratigrafie în şanţul de hidrant perpendicular pe statuia lui 
Teutsch: strat de pământ galben, lat de 0,2-0,26 m, cu nivelul 
inferior la -1 m. Sub el s-a format un nivel de pământ negru cu 
pigmenţi de arsură. Deasupra pământului galben este un strat de 
pământ negru cu pete galbene, suprapus de pământ brun cu 
pietre şi pigmenţi de arsură. De la -Q,5 m în sus este evident un 
strat subţire de nisip cu var, suprapus de pământ brun-roşcat cu 
pietre. 

Piaţa Huet nr. 1 4. Sub -o,45 m pământ negru, peste el 
pietriş şi pământ galben apoi pământ brun cenuşiu cu mortar. 

Şanţ perpendicular pe casa 9: la -1 ,2 m pământ brun cu 
arsură, peste el O, 1 m pietriş, peste el O, 1 8  m de pământ brun cu 
var şi peste el moloz. De moloz se leagă refacerea zidăriei din 
material mixt cu talpa la -Q,74 m care iese în afara planului casei 
cu 0,6 m. Deasupra zidăriei este asfalt. Pe acest şanţ nu au fost 
observate urme de schelete. 

Şanţ perpendicular pe casa nr. 9, la 2, 7 m de colţul casei: la 
-0,3 şi -0,4 m .strat construcţie; la -0,58 şi -0,66 m pietriş; sub -
0,66 m pământ negru cu fragmente ceramice. 
Urme de oase umane înregistrate în santurile de canalizare si 
cablare 

Inventarul cuprinde resturi de oase umane rămase în malul 
şanţului după excavare şi fragmente de schelete dezvelite 
manual. La cele din urmă Alexandru Dobrescu, biolog la MNB 
Sibiu, a făcut observaţii antropometrice. Reperele segmentelor 
de şanţuri prezentate sunt date de clădiri din jur sau de guri de 
control care se văd in teren. 

Segmentul de şanţ de la S şi de lângă zidul corului mărit: 
M. 1 .  humerus de 35 cm lungime; radius, craniu, femur la -Q,8 
m; bărbat, 1 ,75 m; aproximativ 55 ani. Urmele sicriului sunt· 
vizibile pe o lungime de 1 ,55 m; 
M. 2 .  la -Q,4 m, deasupra lu i  M. 1 .  Erau vizibile oasele 
membrelor inferioare şi superioare. Umplutura mormântului fără 
pigmenţi de var; 
M. 3. in acelaşi loc, la -Q,2 m, distrus de rădăcini de copac; 
M. 4. la -Q,55 m, femur lung de 40 cm, tibia; bărbat; 1 ,8 m 
înălţime; 
M. 5. deasup·ra lui M. 4, la -0,3 m; tibia lungă de 37 cm; bărbat; 
1 ,7-1 ,8 m înălţime; 
M. 6. schelet cu capul la 1 ,88 m de fundaţia corului dezvoltat. 
Individ cu braţele pe piept şi picioarele îndoite; 
M. 7. in acelaşi loc, la -Q,7 m; 
M. 8. în acelaşi loc, la -Q,84 m; 
M. 9. in acelaşi loc, la -{),98 m; bărbat; 60 ani; 1 ,65 m înălţime; 
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M. 1 O. in acelaşi loc. la -1 ,02 m; schelet bărbat cu bratele pe 
lângă corp; ' 
M. 1 1-1 3. schelete suprapuse la N de contrafortul de N al 
corului. M. 12 - se păstrează in mal oasele bazinului (femeie?); 
M. 1 3 - se păstrează _in mal oasele braţului (copil). Din M 13 se 
păstrează doar tibia. In umplutura lui M. 1 1  (groapa superioară) 
pigmenţi de mortar; 
M. 14-1 6. au fost localizate la 3,5 m de M. 4-5. M. 1 5  este la -
0,79 m in umplutură fără material. Se păstrează humerus, 
femur, bazin . Braţele pe lângă corp; 
M. 1 7. oase copil la -1 m; 
M. 1 �- craniul este la 5,4 m E de zidul actual (corul bisericii), la -
1 m. In afară de craniu au fost recuperate o claviculă, humerus, 
radius. 
M. 1 9. cu braţele pe piept, la -{),9 m, devia�e de la pozi�a E-V 
cu 20 grade spr-e N. Se află la 2,45 S de zidul corului mărit. 
Recuperate: fragment de bazin, tibia de 31 ,5 cm lungime, 
claviculă. M. 1 7-1 9 sunt la 0,2-0,3 m unul de altul; 
M. 20. 1a -1 , 1  m, la S de M. 1 9; 
M. 21 . femur, tibia; femeie; vârsta aproximativ 45 ani, 1 ,8 m 
înălţime, la -1 , 1  m, deviat cu 1 5  grade de la direcţia E-V spre N; 
M. 22. craniu, in groapă o bucată lemn ars; vârsta, aproximativ 
30 ani; -1 , 1 8  m; bărbat (?); 
M. 23. craniu cu faţa întoarsă intr-o parte, 40 ani, 1 ,8 m, bărbat?; 
M. 24. oase neidentificata, vizibile în mal la -Q,9 m; 
M. 25. bărbat (?), aproximativ 1 ,8 m înălţime M. 25 tăiat' de 
fundaţia corului dezvoltat; 
M. 26. vârsta aproximativ 50 ani, înălţimea 1 ,8 m; cu picioarele 
încrucişate {dreptul peste, stângul) capul turtit şi braţele pe lângă 
corp; adâncimea - 1 , 1 8  m, sub fundaţia corului. Lungimea totală 
a scheletului 1 ,5 m; 
M. 27. bărbat, 45 ani, 1 ,7 m; 
M. 28. bărbat, aproximativ 45 ani, 1 ,7 m; 
M. 29. malul de V; frag. craniu ş i  femur la -Q,9 m; 
M. 30. tibia de 33 cm lungime; bărbat (?); 
M. 31 . la -1 ,3 m, sub zidul fundaţiei, cu braţele in prelungire; 
M. 32. lângă zidul fundaţiei ; femur, tibia lungă de 27 cm; 
fragment din bazin, humerus; femeie; 1 ,6 m înălţime; 20 ani; 
direcţia E-V, deviat cu 30 grade spre N; la -{),54 m. Sub el se 
v�de, pământ negru cu pigmenţi de arsură. 

Şanţul de la E de corul dezvoltat - malul sudic: 
M. 33. la -1 ,5 m, de la 0,2 la 0,94 m de zid; fragmente de oase 
imposibil de identificat; 
M. 34. fragmente de oase greu de identificat; la -1 ,2 -1 ,36 m, 
tăiat de fundaţia corului; 
M. 35. la -1 ,2 m; craniu lung de 20 cm şi fragmente de oase de 
la 0,82 la 1 ,3 m de zid; 
M. 36. două cranii şi alte fragmente de oase la -1 ,25 la -1 ,55 m; 
de la 0,82 m la 1 ,5 m de zid; 

Şanţul de la E de cor; malul de N: 
M. 37. de la 1 ,3 1a 2,3 de zid, la -1 ,2 m, vertebre cu lăţimea de 
2,3 cm; la - 1  ,3 m capătul unui os de adult; 
M. 38. la -1 ,42 m, de la 1 ,7 la 3 , 1  m; se văd vertebre late de 2,5 
cm; 

De la conducta de apă la S (casa cu nr. 1 0) malul de V, la 
6,7 m V de zidul casei menţionat: 
M. 39. humerus cu suprafaţa în secţiune de 2,2 x 2 cm; distanţa 
intre oasele braţelor de 28 cm; la -1 ,67 m; 
M. 40. la 0 ,3 m de M. 39 ş i  la -1 ,22 m; humerus cu suprafaţa in 
secţiune de 3 x 3,2 cm; distanţa intre oasele braţelor este de 1 8  
cm; 
M. 41 . tibia cu secţiunea de 2,9 x 3,6 cm; distanţa intre oasele 
picioarelor este de 1 3  cm; suprapus de M. 40 la -1 ,35 m; 
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M. 42. la O, 1 5  m de M. 40; la -1 ,3 m; craniu cu lungimea de 1 6  
cm; 
M. 43. deasupra lui M. 42 cu 0,2 m; craniu lung de 14 cm; 
M. 44. la -1 ,35 m la 0,65 m S de M. 41 ; humerus, coaste; 
M. 45. cu O, 1 m deasupra lui M. 44; craniu, mandibulă. in 
umplutură un fragment de zgură; 
M. 46. cu 0,3 m mai jos decât M. 44; humerus cu secţiunea de 
2,3 x 2,8 cm; distanţa între oasele mâinii de 1 3  cm; 
M. 47. fragment de craniu la -1 ,22 m, la 0,54 m S de M. 45 
(re îngropat?); 
M. 48. la -1 ,25 m craniu şi deasupra un humerus cu secţiunea de 
2,2 x 2,5 cm; trag. de bazin; 
M. 49. la -1 ,6 m; la 0,6 m S de M. 38; craniu reinhumat lung de 
25 cm şi lat de 1 3  cm; femur in situ mai lung de 25 cm; deviere 
cu 20 grade spre S de la direcţia E-V. Deasupra lui un fragment 
de craniu lung de 1 6  cm, iar deasupra craniului humerus cu 
suprafaţa în secţiune de 2,3 x 2 cm, distanţa între oase este de 
1 6  cm; 
M. 50. la -1 , 1  O m, craniu, femur cu suprafaţa de 3,5 x 3,5 cm; 
sub el pământ galben; 
M. 51 . craniu la -1 ,07 m; 
M. 52. falange la -{),8 m; 
M. 53. în dreptul casei cu nr. 9 din Piaţa Huet, malul de E; 
claviculă la -1 ,6 m; 
M. 54. la 0,2 m N şi la -1 ,25 m; capete de oase lungi; 
M. 55. deasupra lui M. 53 la -D,8 m, fragment de os lung; 
M. 56. la 1 , 1 5  m de M. 51 şi la -1 ,2 m; oase pe o lungime de 62 
cm; 
M. 57. la 1 ,45 m de capătul şirului de oase a lui M. 56; 
M. 58. craniu la -{),27 m, deasupra var; 
M. 59. la 1 ,6 m S de M. 58; craniu cu secţiunea transversală de 
1 3  cm la -{),89 m; 
M. 60. la -1 ,9 m, craniu, fragment de bazin la 0,2 m de M. 59; 
craniu suprapus (reinhumat ?); 
M. 61 . la 0,2 m de M. 60, la -1 ,7 m; 
M. 62. oase mici la -1 ,2 m şi la 0,6 m S de M. 61 ; 
M. 63. oase humerus cu distanţa între ele de 1 3  cm, la 0,7 m S 
de M. 61 ; la -0,8 m; 
M. 64. la -1 ,6 m, sub M. 63; oase pe o lungime de 0,4 m; 
M. 65. fragment femur la 0,6 m de M. 64, la -1 ,4 m; 
M. 66. la 1 , 1 m de M. 65 oase aşezate N-S, la -1 , 1  m; 
M. 67. la -{),8 m deasupra lui M. 66, trag de oase neidentificate; 
M. 68. la 1 ,3 m de M. 66 şi la -1 ,7 m, fragment de bazin; 
M. 69. la 1 ,3 m de M. 68 şi la -1 , 1  m femure cu distanţa între ele 
de 30 cm; 
M. 70. la -1 ,8 m sub M. 69; fragment de craniu; dinţi netociţi; 
M. 7 1 .  la 2,8 m de M. 70 şi la -1 , 1  m, bazin lat de 25 cm: tibia 
lungă de 37 cm; bărbat; 1 ,7 m înălţime; 
M. 72. la 1 ,58 de M. 7 1 ,  la -{),9 m; 
M. 73. la 3 ,3 m de M. 71 , la -{),96 m oase lungi cu distanţa între 
ele de 21 cm; 
M. 74. 1a 0,6 m de M. 73, la -{),82 m, oase lungi cu distanţa între 
ele de 24 cm; 
M. 75. pe malul opus la -1 ,45 m, în dreptul casei, fereastra de N; 
M. 76. deasupra lui M. 75, la -{),82 m; 

Şanţ perpendicular pe faţada casei parohiale. La 1 m de zid 
se vede pe malul de E începutul unui şanţ adâncit parţial în 
stratul de lut. in acest şanţ se văd pe malul de E, fragmente de 
schelete: 
M. 77. la -{),66 m, la 4,5 m de zidul casei, oase copil, femur, 
tibia; 
M. 78. la -{),6 m, la N de M. 76; schelet de copil aşezat N-S; 
M. 79. la 3 m de zidul casei, la -{),74 m se vede un femur; 
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M. 80. la 2 m de zid, la -{),56 m, fragment de femur copil (?); 
M. 81 . la 1 ,8 m de biserică, la -{),74 m; craniu, humerus; craniul 
este sub zidul de la V al casei. 

Pe malul de V: 
M. 82. între 1 ,8 şi 2,1 m, la -{),6 m, claviculă; 
M. 83. la 3,7 m de casă, la -{),8 m femur (?); 
M. 84. deasupra lui M. 83, la -{),72 m, tibia de adult; 
M. 85. la 0,2 m de M 84, la -{),7 m; fragment de tibie; 
M. 86. deasupra lui M. 85; la 1 ,58 m de casă şi la -{),6 m groapa 
cu olane arse ce taie nivelul cimitirului. 

Şanţ de la magistrală la culoarul de trecere spre Piaţa Mică: 
M. 87. la -1 , 1  m cu deviere de la poziţia E-V cu 40 grade spre N; 
s-a recuperat craniul culcat spre S; 
M. 88. peste M. 87 cu direcţia N-S., cu craniul la -1 m; 
M. 89. sub M. 88; fragment de femur, cuie sicriu, la -1 ,08 m; 
M. 90. femur pe direcţia N-S, la -D,96 m M.  90 la N de M. 97; 
M. 91 . craniu la -1 ,6 m, la 0,2 m sub M .  98; 
M. 92. craniu la -1 , 1  m; 
M. 93. la 2,4 m S de scările casei parohiale, direcţia E-V, 30 
grade spre S, la -0,48 m, femur; 
M. 94. cu 0,2 m mai jos de M. 93; 
M. 95. în faţa intrării din spate a casei nr. 1 2, la 2,3 m de zid, la -
0,96 m. M. 95 intersectează un strat de construcţie la -0,6 m şi 
este suprapus de un strat de pietriş cu fragmente de cărămizi la 
-{),39 m; 
M. 96. la -{),6 m, deasupra lui M. 95 oase lungi pe direcţia N-S; 

Şanţ de la contrafortul de SE al corului dezvoltat, malul de 
SV, măsurătoarea de la 1 m: 
M. 97 .  la 2 m de fundaţie, la -1 ,47 m, oase pe direcţia N-S; 
M. 98. la -1 ,33 os uman pe direcţia N-S, la -{),5 m strat 
construcţie; 
M. 99. între 2,45 şi 2,6 m de fundaţie, oase lungi pe direcţia E-V 
la adâncimea de -1 ,4 m; 
M. 1 00. la 2,8 m de zid, la -1 ,35 m, oase de copil. De la 2,3 m 
de zid o groapă care taie stratul de construcţie şi se adânceşte 
până la nivelul mormintelor; 
M. 1 0 1 .  oase umane greu de identificat la 6,8 m de fundaţie, la -
1 ,2 m; 
M. 1 02. la 7 , 1  m craniu în poziţie secundară la -{),8 m; 
M. 1 03. os uman la 9,8 m de zid, la -1 ,5 m. La 1 O, 1 m craniu în 
poziţie secundară. 

Malul opus al şanţului: 
M. 1 04. la 1 ,8 m de fundaţie, la -1 ,3 m, oase umane greu de 
identificat; 
M. 1 05. la 0,3 m spre S, la -1 ,3 m, craniu cu secţiunea 
transversală de 1 5  cm; 
M. 1 06. la 0,2 m deasupra lui M. 1 05, oase lungi (femur ?); 
M .  1 07. la 2,5 m de zid, la -1 ,3 m, os lung; 
M. 1 08. de la 2,6 la 3 m, la -1 ,5 m, pereche de humerus, radius. 
Distanţa între ele de 37 cm; 
M. 1 09. la O, 1 m spre S, la -1 ,5 m, perechea humerus, radius cu 
distanţa între ele de 30 cm; 
M. 1 1  O. între 2,95 şi 3,4 m de zid, la -1 ,3 m, femur, tibia; 
M. 1 1 1 .  deasupra lui M. 1 1  O, la -1 m, urme oase umane; 
M. 1 1 2. la 3,6 m de zid, la -1 ,3 m trag. de mandibulă; 
M. 1 1 3 - 1 1 4. la 3,5 -5 m, la -1 ,3 m, fragmente din două 
schelete (?); 
M. 1 1 5 - 1 1 6. (?) la 4,5-4,6 m de zid, de la -1 ,56 1a -1 ,65 m 
oase lungi; 
M. 1 1 7. deasupra lui M. 1 1 5-1 1 6, la -1 ,37 m oase mici; 
M. 1 1 8. la 5,7 m, la -1 ,24 m, oase lungi; 
M. 1 1 9. la 6 m de zid, la -1 m, fragment bazin; 
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M. 1 20 - 1 23. intre 7 ,8 m şi 9 m, primele trei resturi de oase la 
adâncimea de - 1 ,3 m. M. 12 1 , oase de copil. M. 1 23 la 
adâncimea de -1 ,4 m; s-a văzut perechea de tibie şi peroneu. La 
M. 1 22 distanţa intre perechea de humerus este de 32 cm; 

Şanţul intre contraforturile fundaţiei dezvoltate. Malul estic, 
de la contrafortul de NE. Măsurătoarea de la 1 m: 
M. 124. la 1 ,35 de zid, la -1 ,5 m, bazin lat de 33 cm; 
M. 1 25. la -Q,9 m, la 2 m de zid; 
M. 1 26. la 2 m de zid, la -1 ,2 m, tibie; schelet deranjat de 
rădăcini ; 
M. 1 27. la 2,4 m de zid şi la -Q,9 m, braţ pe piept; 
M. 1 28. la 2,1 m de zid, la -1 ,3 m, oase lungi (femur?); 
M. 1 29. la 3, 1 -3,45 m de zid, la -Q,9 m, humerus, radius, 
vertebre; 
M. 1 30. intre 3,6-3,85 m la -Q,9 m; cap femural; 
M. 1 3 1 .  la 3,9 m de zid, la -1 m, oase copil; 
M. 1 32. la 4,2 m de zid, la -1 , 1 7  m; oase copil; 
M. 1 33. la 4,2 m de zid, la -1 ,48 m; oase copil; 
M. 1 34. femur la 4,6 m de zid, la -1 ,25 m. Mormânt tăiat la S de 
o groapă; 
M. 1 35. oase umane mici, la 5,5 m de zid, la -1 ,37 m 
M. 1 36. femur (?), la 6,75 m de zid, la -1 ,5 m; 
M. 1 37. oase lungi la 7 ,2 m de zid, la -Q,94 m; 
M. 1 38. oase lungi la 7,85 m de zid, la -1 ,52 m; 
M. 1 39. femur, tibie, bazin la 7,85 m de zid, la -1 ,3 m; 
M. 1 40. femur, tibia, suprapuse de craniu la 8 ,3 m de zid, la -
1 ,06 m; 
M. 14 1 . femur la 8 ,6 m de zid, la -1 ,24 m; 
M. 1 42. femur la 8 ,9 m de zid, la -1 ,4 m; 
M. 1 43. bazin la 9 , 1  m de zid, la -1 ,24 m; 
M. 1 44. cap de femur la 9,5 m de zid, la -1 ,5 m; 
M. 1 45. humerus, vertebre, la 1 O m de zid, la -1 , 1 4  m; 
M. 1 46. femur, frag. bazin la 1 O m de zid, la -1 m; 
M. 1 47. oase mici la 1 0,6 m de zid, la -1 ,6 m; 
M. 1 48. craniu la 1 0,60 m de zid, la -1 ,30 m; 
M. 1 49. femur, frag. bazin la 1 0,8 m de zid, la -1 ,6 m; 
M. 1 50. femur, la 1 0,9 m de zid, la - 1 ,24 m. Mormânt tăiat de 
groapă modernă; 
M. 1 5 1 .  fragment de bazin, vertebre, la 1 0,8 m de zid, la -1 , 1 4  
m; 

Şanţ perpendicular pe casa 7, scările de acces: 
M. 1 52. craniul unui bărbat tănăr, deasupra maxilarul unui om in 
vârstă la 5 m de zid, la -1 m; 

Şanţul de contrafortul de N-E spre gura de control. Lângă 
contrafort două gropi (de morminte ?) la -Q,87 m şi la -Q, 1 7  m. 
Numărătoarea de la 1 m: 
M. 1 53. oase de copil la 0,75 m de contrafort, la -Q,79 m. Sub el, 
la 0 , 15  m, vertebre; 
M. 1 54. capul osului femural la 0,98 m de contrafort, la -Q,5 m; 
M. 1 55. oase greu de identificat la 1 ,45 m de zid, la -1 m; 
M. 1 56. oase mici la 2,25 m de zid, la -Q,9 m; 
M. 1 57. frag. de craniu la 2,45 m de zid, la -Q,65 m; 
M. 1 58. femur (?) la 2,45 m de zid, la -Q,84 m; 
M. 1 59. trag. de bazin la 3 m de zid, la -1 ,05 m; 
M. 1 60. oase subţiri la 3,2 m de zid, la -Q,75 m; 
M. 1 6 1 .  trag. femur la 4, 1 m de zid, la -0,9 m .  Cu 0,3 m mai jos 
se afla un craniu; 
M. 1 62. craniu la 4, 1 4  m de zid, la -1 ,24 m; la 0,1 m mai sus, un 
alt craniu. La 5 cm de craniu, oase de copil; 
M. 1 63. craniu la 4,84 de zid, la -1 ,2 m; 

Malul estic: 
M. 1 64. trag. de bazin la 0,6 m de zid, la -Q,88 m; 
M. 1 65. femur, tibia la 0,58 m de zid, la -Q,71 m; 
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M. 1 66. coaste, cap de os lung la 0,7 m de zid, la -Q,77 m; 
M. 1 67. trag. bazin la 1 ,2 m de zid, la -Q,9 m; 
M. 1 68. trag. bazin la 1 ,7 m de zid, la -Q,6 m; 
M. 1 69. oase lungi de la 1 ,7 m, la 1 ,86 m, la -Q,94 m; 
M. 1 70. femur, tibia (?) de la 1 ,98 la 2 ,2 m de zid, la -o,63 m; 
M. 1 71 .  femur (?) la 2,4 m de zid, la -Q,92 m; 
M. 1 72. femure şi tibia, cu cuie de sicriu intre 2,5-2,9 m de zid, la 
-1 m; 
M. 1 73. femur (?) intre 2,76 şi 2,94, la -o,68 m; 
M. 17 4. femur intre 3 ,3 m ş i  3 ,5 m, la -Q,9 m; 
M. 1 75. femur la 3,9 m, la -Q,85 m; 
M. 1 76. femur la 4,24 m de zid, la -Q,98 m; 
M. 1 77. femur (?), bazin între 4-4, 1 5  m, la -1 ,2 m; 
M. 1 78. oasele membrelor inferioare intre 4,4 m şi 4,55 m, la -
1 ,2 m; 
M. 1 79. groapă de mormânt tăiată de şanţul de canalizare al 
magistralei; 

Şanţul magistralei, latura de N, de la gura de control dinspre 
Podul Mincinoşilor: 
M. 1 80-183. ? oase la adâncimea de -0,3 şi -0,5 m; fragmente 
de coaste, craniu (poziţie secundară ?); 
M. 1 84. craniu la -Q,28 m; 
M. 1 85. femur de 32 cm, la -Q,3 m şi la 0,32 m V de M. 1 84; 
M. 1 86. capătul unui femur (?) pe direcţia N-S la 0,6 m de M. 
1 85, la -o,8 m; 
M. 1 87. 1a 0, 1 3  m V de M 1 86. Sub el, la -0,38 m o piatră mare; 
M. 1 88. trag. craniu la 0,6 m V de M. 1 87 ,  la -Q,25 m, sub asfalt; 
M. 1 89. la 35 cm de M. 1 88, la -Q, 1 0  m; 
M. 1 90. la -Q,32 m, in dreptul porţii, deviat spre N cu 30 grade. 

Malul sudic, numărătoarea de la 1 m: 
M. 1 91 .  la -Q,45 m în dreptul tuburilor de beton; 
M. 1 92. femur, tibia (?), deasupra lui M. 1 93; 
M. 1 93. la 2,8 m V, la -Q,75 m; 
M. 1 94. in acelaşi loc, la -Q,2 m; 
M. 1 95. in acelaşi loc la -Q,32 m, femur, deviat 30 grade spre S; 
M. 1 96. între 0 ,4 şi 0,6 m de M. 1 95, la -Q,3 m; 
M. 1 97. humerus, radius ş i  cubitus, intre 0,6 ş i  0,83 m de M. 
1 96. Deasupra, la 0 ,1 m, oase in poziţie secundară; 
M. 1 98. între 0,7 şi 1 ,04 m de M. 1 97, la -Q,3 m; 
M. 1 99. intre 1 şi 1 ,3 m de M. 1 98, la -Q,26 m. Deasupra 
cărămizi, olane; 
M. 200. la 0,3 şi 0,6 m de M. 1 99, la -Q,27 m; 
M. 201 .  suprapune pe M. 200 cu 30 cm; 
M. 202. la distanţă cuprinsă între 0,4 şi 0,64 m de M. 200, la -
0,2 m; 
M. 203. la 0 ,64 m de M. 202, la -Q,3 m; 
M. 204. la 1 m de 202, la -Q,6 m; 
M. 205. la 2 ,8 m de M. 203; 
M. 206. la 0,2 m de M 204, la -Q,4 m; 
M. 207. la o distanţă cuprinsă intre 0,67 m şi 1 , 1 m de M. 206, la 
-Q,45 m a fost recuperat craniul; 
M. 208. la 0,7 m de M .  207, la -Q,24 m; 
M. 209. la 1 , 1 m de M. 208, la -Q,2 m; 
M .  210. la 1 , 1  m de M. 209. Groapa se adânceşte la -1 ,2 m. Pe 
margine gropii, trag. de ferecătură de sicriu din lemn; 

Morminte aflate in faţa intrării principale in curtea Liceului 
Brukenthal: 
M. 21 1 .  femur lung de 43 cm, la -Q,3 m; 
M. 2 12. 1a 1 ,3 m spre E, la -1 ,27 m; 
M. 213 .  deasupra lu i  M. 216 ;  
M. 2 14. de la 0 ,5 la 1 ,2 m de M. 2 16, la -o,5 m; 
M. 2 15. deasupra lui M. 21 8 a de la 3 la 3,3 m de M. 2 16; 
M. 216. craniu cu dinţii tociţi la -1 m; 
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M. 217. 1a 0,5 m V de M. 221 ;  
M. 21 8. sub M .  217, la -0,5 m; 
M. 2 19. de la 3,9 m, la 5,5 m de M. 2 18, la -Q,6 m; 
M. 220. deasupra lui M. 2 19, la -0,4 cm; 
M. 221 . craniu cu dinţii puţin tociţi la -o,5 m. La V un frag. os 
lung; 
M. 222. 1a 1 ,3 m V de M. 221 ;  
M. 223. la 1 ,7 m E de scara parohială, la -Q,5 m; 
M. 224. in acelaşi loc, la -Q,3 m; 

Şanţul in faţa casei de la nr. 2, malul N: 
M. 225-226. in faţa casei de la nr. 2, M. 225, la -1 m, de la 9,4 
m. M. 226 femur, la -o,83 m, de la 8,4 m; 
M. 227. oase mici de la 6,5 m la 6,6 m pe axă; la -Q,7 m; 
M. 228. de la 4,7 la 5 ,1 m pe axă, la -Q,8 m; 
M. 229. de la 4 ,5 la 4,6 m pe axă, la -Q,9 m; 
M. 230. de la 3,6 1a 4,32 m pe axă, la -1 m; 
M. 231 . la 4,1 m, la -Q,4 m; 
M. 232. de la 3,5 m de la 3,8 m pe axă, la -Q,6 m; 
M .  233. la -Q,4 m, de la 3,55 la 3,7 m pe axă; 
M. 234. de la 2,92 1a 3,2 m pe axă, la -o,8 m; 
M. 235. de la 2,3 1a 3 m pe axă, la -Q,6 m; 
M. 236. de la 1 ,4 la 1 ,  7 m pe axă, la -Q,8 m; 
M. 237. la -o,76 m, oase mici; 
M. 238. craniu la -Q,56 m; 
M. 239. la 1 ,2 m de colţul casei, la -Q,78 m; oase copil; 

Malul nordic: 
M. 240. pe malul de N la 1 ,3 m, la -Q,9 m; 
M. 241 . frag. de femur, bazin de adult la 0,6 m E de M. 240; 
M. 242. deasupra lui M. 241 , la -Q,46 m; unul sau doi copii. 

Malul sudic: 
M. 243. femur şi tibia de adult; spre V un frag. de craniu la -1 m, 
la 1 ,8 S de M. 242, la 1 ,9 m de zidul bisericii, la -1 ,04 m. Spre E 
urmează nivelare fără morminte pe o lungime de 2,2 m; 
M. 244. humerus de 36 cm deranjat de M.  243. Sub el alte oase 
mici; 
M. 245. femur lung de 28 cm, sub M. 244, la -0,3 m; in umplutură 
un cui; 
M. 246. oasele picioarelor lungi de 95 cm; bazin ingust incepe la 
2,6 m de M. 254. in mal oasele se văd pe o lungime de 1 ,46 m. 
Se află la -Q,65 m; 
M. 247. la -Q,6 m; la 0,4-0,5 m de M. 249; 
M. 248. in acelaşi loc, la -Q,9 m; 
M .  249. de la 0,5 la 0,6 m faţă de M .  250, la -o,7 m; 
M. 250. la 1 ,4 m faţă de M. 254, la -Q,94 m; 
M. 251-252. de la 0,4 la 1 ,2 m faţă de M. 254, la -Q,8 m; 
M. 253. la -Q,7 m sub M. 254; 
M. 254. craniu cu dinţii puţin tociţi, pe malul sudic la -Q,4 m. În 
acelaşi loc, craniu la -Q,95 m; 

Malul vestic: 
M. 255-256. La aceeaşi adâncime (-0,95 m) M. 255-256 
fragment femur, deasupra oase lungi şi subţiri; 
M. 257. deasupra lui M. 256, cu 0,7 m; 

În dreptul gurii de vizitare de beton :  
M. 258-259. femur, tibia (?), la -1 m ş i  -Q,3 m, (numărătoarea 
incepe de la 1 m); 
M. 260. femur, tibia, coaste, la -1 m; 
M. 261 . frag. bazin la -Q,4 m, la 1 ,4 m de M. 260; 
M. 262. frag. bazin, la 1 ,8 m de M. 261 , la -0,8 m; 
M. 263. claviculă, la 2,4 m de M. 260, la -o,8 m; 
M. 264. oase răvăşite, trag. craniu, humerus, la 2,6 m de M. 260, 
la -Q,7 m; 
M. 265. craniu, humerus (?), la 2,6 m de M. 260, la -o,a m; 
M. 266. femur, tibia, de la 3,7 m la 4,08 m, la -1 m; 
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M. 267-268. oase lungi (femur, tibia?) de la 4,6 m la 5 m, la -0,8 
m; 
M. 269. ? de la 4,7 m la 5,1 m, la -1 m; 
M. 270. oase lungi, femur, tibia (?), de la 5,2 m la 5,4 m, la -Q,87 
m; 
M. 271 .  frag. bazin, femur de la 5,2 m la 5,65 m, la -0,6 m; 
M. 272. de la 5,6 m la 5,8 m, la -0,8 m; 
M. 273. de la 6,2 m la 6,7 m, la -0,8 m; 
M. 274. oase mici , copil, de la 6,96 m la 7,1 m, la -0,8 m; 
M. 275. humerus (?), coaste de la 7,7 m la 8 m, la -0,7 m; 
M. 276. humerus, coaste de la 9 ,1 m la 9,2 m, la -0,7 m; 
M. 277. radius, falange, femur de la 9,4 m la 1 0,2 m, la -0,7 m; 
M. 278. humerus, vertebra de la 1 0,3 m la 1 0,5 m, la -0,7 m; 
M. 279. humerus, coaste de la 1 0,6 m la 1 0,9 m, la -Q,7 m; 
M. 280. frag. bazin, femur de la 1 1  m la 1 1  ,35 m, la -0,75 m; 
M. 281 -282. două schelete (?), de la 1 1 ,75 m la 1 2,4 m, la -0,65 
m; 
M. 283. de la 1 1  ,4 m la 1 1  ,8 m, la -0,4 -0,5 m; 
M. 284. de la 1 1  ,7 m la 1 2,4 m, la -0,6 m; 
M. 285. oase lungi, subţiri, (femur ?) de la 1 2, 1  m la 1 2,5 m, la -
0,3 m; 
M. 286. oase lungi, femur, tibia (?), de la 1 2,9 m la 1 3,3 m; la -
0,9 m; 
M. 287. oase lungi , femur, tibia (?) de la 1 3,4 m la 1 3,6 m, la -0,6 
m; 
M. 288. humerus, vertebra de la 14,5 m la 14,9 m; la -0,5 m; 

in continuare, pe acelaşi mal, începând cu 1 m: 
M. 289. oase copil de la 1 ,2 la 1 ,3 m, la -0,7 m; 
M. 290. oase lungi (femur, tibia?) de la 1 ,8 la 2 ,2 m, la -1 m; 
M. 291 . frag. craniu, la -Q,4 m, la 2 ,2 m; 
M. 292. craniu la 2,4 m, la -0,6 m; 
M. 293. frag. femur (?), de la 2,4-2,7 m, la -0,58 m; 
M. 294. oase copil, de la 3 la 3,2 m, la -0,5 m; 
M. 295-296. de la 3,7 m la 4,2 m; la -Q,5 m oase adult; la -Q,3 
m, oase copil; 
M. 297. de la 4,2 la 4,5 m, la -0,5 m; 
M. 298. oase copil, de la 5,7 m la 6 m, la -0,3 m; 
M. 299. oase lungi, de la 5,7 m la 6 m, la -Q,5 m; 
M. 300. oase copil, de la 6 ,1 m la 6,2 m, la -0,5 m; 
M. 301 .  oase lungi, bazin, de la 6,5 m la 6,8 m, la -0,7 m; 
M. 302. de la 7 , 1  la 7,3, la -0,2 m; la 7,2 şi -Q,7 m, oase copil; 
M. 303. oase lungi de la 7,5 1a 7,8 m, la -0,2 m; 
M. 304. oase lungi de la 7,9 m la 8,1 m, la -0,5 m; 
M. 305. craniu la 8,4 m, la -0,6 m; 
M. 306. frag. femur (?), de la 8,2 m la 8,8 m, la -0,38 m; 
M. 307. oase copil de la 9 m la 9,2 m, la -0,37 m; 
M. 308. oase greu de identificat, de la 9,4 la 9,6 m, la -0,5 m; 
M. 309. frag. bazin, de la 9,8 m la 1 0  m, la -0,2 m; 
M. 31 O. oase greu de identificat, la 1 O m, la -0,5 m; 
M. 31 1 .  oase greu de identificat, incepe la 1 0,5 m, la -0,5 m; 

Şanţ de hidrant pe direcţia culoarului de acces in piaţă. 
Malul de S: 
M. 3 12. copil cu braţele pe piept la 0,26 m de zid, la -Q,5 până la 
-Q,7 m; 
M. 3 13. craniu la 1 ,2 m de zid, la -Q,76 m, pe piatra cuptorului; 

Malul de N :  
M. 3 14 .  oase greu de  identificat, de  l a  1 ,6 la 1 ,8 m de  zid, l a  -Q,6 
m; 
M. 315 .  coaste la 0,6 m de zidul ce-l taie; 
M. 316 .  tibia la 3,3 m E de hidrant. Oasele picioarelor sunt lungi 
de 0,92 m; 

Malul estic de la gura de vizitare din dreptul Podului 
Mincinoşilor: 
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M. 31 7. oase copil la 1 ,3 m; la --0,45 m ;  
M. 3 18. oase lungi (femur ?), de  l a  1 ,7 m l a  3 m, l a  -0,45 m; de  la 
2,3 la 3 m este un şanţ. 
M. 3 19. oase greu de identificat, de la 4,3 1a 4,6 m, la -0,35 m; 
M. 320. femur (?) de la 4 ,4 m la 4, 65 m, la -0,5 m; 
M. 321 .  femur, coaste, de la 4,4 m la 4 ,8 m, la -0,7 m; 
M. 322. oase copil de la 5 m la 5,2 m, la -0,3 m; 
M. 323. oase lungi, coaste, de la 5 ,3 m la 5,6 m, la -0,55 m; 
M. 324. corp aşezat N-S, craniul la N ,  de la 5,44 m la 6 ,3 m, la -
0,4 m; 
M. 325. oase greu de identificat, sub M .  324, la --0,5 m, de la 5,5 
la 6 , 1  m; 
M. 326. oase greu de identificat, la S, la 7,1 m, la -0,58 m; 
M. 327-328. oase greu de identificat, in acelaşi loc, cu O, 1 m 
deasupra lui M. 326; 
M. 329. oase greu de identificat, intre 1 O m şi 1 0,4 m, la -0,64 m; 
M. 330. oase greu de identificat, de la 1 1  m la 1 1  ,3 m, la -0,57 
m; 
M. 331 . oase greu de identificat, de la 1 1 ,8 m la 1 2  m, la -0,6 m; 
M. 332. oase răvăşite de la 1 2  m, la 1 2,7 m, la -0,3 m; 
M. 333. fragment craniu la 1 3  m, la --0,7 m; 
M. 334. femur, de la 1 3,2 m la 1 4  m, la -0,7 m; 
M. 335. trag. craniu, la 1 4  m, la -0,2 m; 
M. 336. oase greu de identificat, de la 1 4,9 m la 1 5, 1  m,  la -0,9 
m· 1 

Spre S de la 1 m: 
De la 1 ,3 m la 2 m, şanţ; 
M. 337. fragment craniu, dinţi, la 2,4 m, la -0,7 m; 
M. 338. femur, tibia, de la 2 ,8 m la 3 ,2 m, la --0,7 m; 
M. 339. oase greu de identificat, de la 3 m la 3,2 m, la -0,2 m; 
M. 340. oase greu de identificat, de la 3 ,2 m la 3 ,5 m, la -0,7 m; 
M. 341 .  oase greu de identificat, de la 3,8 m la 4,1 m, la -0,7 m; 
M. 342. oase greu de identificat, de la 4,55 m la 4,65 m, la -0,5 
m; 
M. 343. oase greu de identificat, de la 5 m la 5,7 m, la --0,6 m; 
M. 344. oase greu de identificat, de la 6 ,2 m la 7,6 m, la -0,7 m; 
M. 345. oase greu de identificat la 8 ,5 m, la -0,7 m. Urmează un 
şanţ transversal şi apoi oala din beton; 
M. 346. la 0,33 m de colţul de S al intrării din Piaţa Huet nr. 1 7  
(Casa Binder), u n  craniu de copil la -0,2 m ,  la 0,46 m de faţa 
zidului. Urme de schelete spre sud (falange degete). 

În afara fragmentelor ceramice recuperate din pământul 
excavat, a cuielor de sicriu şi frecăturilor, atragem atenţia asupra 
unei monede turceşti datate la sfârşitul secolului al XVII-lea, ce a 
apărut in zona sudică a pieţei, lângă casa parohială şi o cană din 
lut cu gura lobată, intregibilă, descoperită in zona Turnului 
Preoţilor. Din aceeaşi zonă au fost recuperate trei căni cu picior, 
fragmentare [P. Munteanu Beşliu] 
Piata Huet - Podul Mincinoşilor 

În vara anului 2004 in urma planului de urbanism şi 
amenajare a Centrului Istoric iniţiat la Sibiu s-a realizat o 
supraveghere arheologică pe tronsonul din Piaţa Huet aflat in 
imediata vecinătate a Podului Minciunilor. Pentru aceasta s-au 
trasat doua secţiuni : S1 şi S2 (2 x 4 m) cu martor de un metru 
intre ele, poziţionate in imediata apropiere a Podului Minciunilor 
şi a clădirii cercetate arheologic in 1 999 şi identificată ca fiind 
Capela Sfântul lacob1 . 

În urma adâncirii la o adâncime egală in ambele secţiuni la -
0,4 m s-au descoperit ziduri din cărămidă in rânduri ordonate, ce 
par a fi paralele in cele două secţiuni şi care se adâncesc până 
la -1 ,2 m, iar in partea exterioară s-au descoperit şi urme de 
tencuială ce susţin ipoteza conform căreia zidurile găsite aparţin 
unei case de locuit. Pentru o clarificare a situaţiei s-a convenit la 
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prelungirea S1 cu C1 . de 1 m lungime. Odată cu adâncirea in 
ambele suprafeţe cercetate s-a putut determina că zidurile 
descoperite iniţial sunt alcătuite in majoritate din material 
refolosi!, gresie, cărămidă şi chiar piatră, legate cu mortar. 

O situaţie deosebită o reprezintă S2. unde în urma 
dezafectării unei părţi de umplutură poziţională in imediata 
apropiere a profilului nordic s-au descoperit o serie de pietre 
profilate, care la o cercetare mai atentă s-au dovedit a fi 
ancadramente de factură gotică, rezultate in urma dezafectării 
capelei Sf. Iacob, aflată in imediata apropiere2. 

Materialul arheologic, nu foarte bogat, constă in marea lui 
majoritate din ceramică de factură premodernă şi modernă. Este 
ştiut faptul că in secolul al XIX-lea această parte a pieţei a suferit 
schimbări majore odată cu construirea Podului Minciunilor, lipsa 
unui material arheologic fiind astfel lesne înţeleasă. [A. Niţoi şi 
A. Pop] 
Informatii arheologice din şanturi de canalizare sau cablare din 
Sibiu. Primăria veche şi alte locuri 

În strada Cetăţii , in vecinătatea fundaţiei Turnului 
Lăcătuşilor, se vede un pilon al fundaţiei zidului de incintă, lat de 
0,8 m, spart de o conductă modernă. Peste nivelul pilonului se 
află pavaj din pietre de râu, adâncit spre mijlocul străzii. Zidăria 
s-a adâncit in nivel de pământ brun maroniu cu chirpic, strat 
gros de 0,23-0,25 m. 

În şanţul pentru cablare de pe strada Mitropoliei, nr 26, la 
0,8 m de zidul casei am observat un nivel de arsură cu pigmenţi 
de mortar şi pământ galben intre 0,25 şi 0,36 m. 

O groapă cu cărămizi şi zgură pe o lungime de 2,2 m, până 
la adâncimea de 0,8 m a fost observată la intersecţia dintre 
străzile Mitropoliei şi Tribunei. 

La 5 m de poarta casei cu nr. 28, pe strada Mitropoliei, spre 
str. Tribunei, se vede un zid lat de 0,7 m. De la zid, spre str. 
Tribunei se intinde un strat de pământ negru cu cărămizi. 

Str. Odobescu nr. 20: la adâncimea de -0,35 m, o groapă 
lată de 0,8 m şi adâncă de 0,75 m, umplută cu o zidărie formată 
din pietre mici. Zidăria este adâncită intr-un strat de pământ 
negru-maroniu cu arsură vizibil intre --0,3 şi --0,53 m. La 3,24 m 
de casă un şanţ ce se adânceşte până la -0,6 m. 

Str. Cetăţii colţ cu Papiu llarian: la 0,6 m de colţul cu strada 
Papiu llarian, spre Sala Thalia, o zidărie iese de sub zidul casei 
actuale, pe o lungime de 6, 1 m. Zidăria este din pietre mari, cu 
talpa la --0,46 m. 

Spinarea Câinelui, casa nr. 9: intre 0,3 m şi 0,5 m pământ 
brun - maroniu, cu fragmente de cărămizi şi var. Sub --0,5 m în 
pământul brun s-au amestecat pigmenţi de arsură. 

Casa cu nr. 1 2  de pe aceeaşi stradă: la --0,34 m, piatră de 
colţ acoperită cu arsură. Peste arsură este un pavaj din pietre. 
Se observă două nivele de arsură, cel mai timpuriu la --0,5 m. 

Intersecţia străzilor Centumvirilor şi Poştei. La 2,90 m de 
colţ, spre Primăria Veche, a fost afectat un zid superficial format 
din două rânduri de cărămizi (28 x 14 x 4 cm), legate cu lut, pe o 
lungime de 3,1 m, în paralel cu zidul casei cu nr. 9 La capătul 
dinspre Primăria Veche s-a păstrat un lăcaş de bârnă. Pe zid, la 
adâncimea de -0,48 m, se păstrează pigmenţi de arsură. 

Strada Mitropoliei, colţ cu Tribunei, spre oraşul de jos. La 
adâncimea de -0,2 -0,3 m se vede pământ brun cu arsură. 
Deasupra este pietriş. 

Intersecţia dintre strada 9 Mai şi Constituţiei: zid din pietre 
de rău cu fragmente de cărămizi, lat de 0,5 m, la --0,50 m. 

Strada N. Bălcescu nr. 1 1 :  zid din cărămizi lat de 0,4 m, cu 
fundaţie din piatră, de la culoarul de acces în curte spre sud. A 
fost vizibil pănă la --0,9 m, pe o lungime de 9 m. Zidul de 
închidere este lat de 0,7 m. 

www.cimec.ro



Cron ica cercetăr i lor a rheologice d in  România - campania 2004 

Intersecţia străzilor Faurului şi Ocnei: între -0,5 şi -0,55 m se 
vede un strat compact de zgură. Sub el a fost depus nisip cu 
arsură şi zgură care coboară mai adânc de 0,76 m, cât se vede 
în groapa de cablare. De la --Q,9 m în jos pietriş vineţiu cu 
fragmente de cărămizi. 
Sant în curtea Primăriei Vechi pe laturile de SE si SV 

În şanţul de SE s-au observat următoarele (observaţiile 
încep de la al doilea stâlp din lemn dinspre E al colonadei): între 
1 , 1  m şi 2 m, între -0,5 m şi -0, 55 m strat de arsură şi la -0,4 m 
pavaj din pietre de râu; între 2,5 m şi 3,35 m o groapă care se 
adânceşte de la --Q,4 m la --o,92 m. Are formă de pahar cu 
lăţimea maximă de 0,86 m şi are în umplutură pietre de râu. Între 
5 şi 6,2 m o groapă umplută cu pământ şi cărămizi, cu lăţimea 
maximă de 0,60 m. Între 6,62 m şi 7,85 m o groapă de provizii 
(?) cu un strat de arsură la --Q,45 m. În dreptul ultimului stâlp din 
lemn, o zidărie din cărămizi lată de 0,8 m. De la zidărie spre 
corpul de clădire de la SV ( actuala sala 8, de expoziţii) între -

0,55 m şi --Q,45 m strat de pământ galben şi două nivele de 
arsură la --Q,42 m şi --Q,36 m, sub pavajul din pietre. 

Amenajare subterană din cărămizi (bazin pentru pompieri?) 
la 9,7 m de corpul sud-estic, în plan cu cel sud-vestic. 
Amenajarea are lăţimea în exterior de 1 ,7 m. Zidurile de 
închidere sunt late de 0,5 m. Au fost recuperate fragmente 
ceramice nesmălţuite între -0,95 m şi -1 , 1  m. [P. Beşliu 
Munteanu] 

Note: 
1 .  Ţiplic, 1 . M., Crângaci, M . ,  Sibiu - Piaţa Huet nr. 1 7, în CCA 
2000, p. 95. 
2. /bidem 

Abstract: 
The archaeological reports includes the list of the 345 traces 

of skeletons destroyed by the excavation in Piaţa Huet, Sibiu, the 
foundations of the enlarged chorus of the parochial church and 
another post Medieval house, as well as the traces of the 
Mediaeval precint. An Ottoman coin from the end of the 1 7th 
century and Mediaeval pottery were uncovered. 

202. Sibiu, jud. Sibiu 
Punct: str. Avram Iancu, nr. 1 1  
Cod sit: 143469.07 
Colectiv: Petre Beşliu Munteanu (MNB Sibiu) 

Istoricul cercetării arheologice a casei din Sibiu, strada 
Avram Iancu nr. 1 1  completează istoricul clădirii. Interesul social 
s-a manifestat asupra unui apartament de la fatadă, proiectat 
iniţial ca salon cosmetic apoi reşedinţă a G.T.Z. Întreaga clădire 
aflată în proprietatea Parohiei Evanghelice C.A. a beneficiat de 
sprijinul financiar al amintitei instituţii germane şi a fost temeinic 
reparată. 

În perioada iulie-septembrie 2002, potrivit devizului însuşit de 
Parohia Evanghelică C.A. Sibiu am asistat la săpăturile pentru 
canalizare efectuate în cu�ile şi coridoarele corpului de închidere 
al clădirii din strada A. Iancu nr. 1 1 .  Fragmentele de 
ancadramente din piatră scoase din săpătura mecanică au fost 
recuperate şi depozitate la MNB Sibiu. Asistenţa de specialitate 
a fost continuată de sondaje arheologice în spaţiile deja amintite 
şi, in 2003, de un sondaj în interiorul unei camere. În anul 2004, 
chiar dacă beneficiarii nu şi-au mai însuşit obligaţii financiare, am 
asistat la săpături care au continuat să dezvelească amenajări 
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medievale şi post medievale, provocând un sondaj arheologic în 
curtea clădirii. 

Planul clădirii este marcat de corpurile ce închid o curte 
cvasi rectangulară. În spatele clădirii se află grădina mărginită 
de un zid de parapet. Demersul arheologic a urmărit evoluţia 
clădirii din material durabil, de la corpurile dinspre strada Avram 
Iancu la amenajările dinspre zidul de fortificaţie şi cel de parapet. 
Volumetria actuală şi elementele decorative nu evidenţiază 
elemente sigure de datare mai vechi decât secolul al XIX-lea, 
ancadramentele din piatră şi cadrul din lemn al ferestrei dinspre 
curte fiind mai degrabă refolosite. 

Faţada este marcată de şase pilaştri cu însemne zodiacale 
şi alchimice. Pereţii au fost decoraţi cu motive geometrice şi 
vegetale, iar în centru marcaţi cu iniţiale 1 .  Decoraţia frontonului 
mai cuprinde acvile, capete umane şi lei. Pereţii parterului 
păstrează vestigii gotice (ancadramentul din piatră cu închidere 
ogivală încastrat în zidul de S al intrării boltile şi fragmentul 
vizibil în zidul culoarului de acces) şi renascentiste, cadrul din 
lemn al deschiderii de fereastră purtând friza cu denticuli. 

Simbolurile de pe faţada clădirii au fost explicate de noul 
proprietar. profesorul de drept Johann Gottlieb Muller într-un ziar 
local din 1 869. Construcţia clădirii începuse cu un an înainte2. 
Câteva elemente din decorul faţadei, statuile de pe acoperiş şi 
din firidele de la intrare, globul ce încununa epopeea naşterii şi 
evoluţiei universului, a vieţii pe pământ şi a societăţii umane, 
care cuprinde lumea occidentală, inclusiv Transilvania, au 
dispărut. Se păstrează însă semne, cifre şi iniţiale şi ornamente, 
între care friza de arce de cerc pe care o regăsim pe peretele 
corpului de închidere a cu�ii. Şi astăzi, la intrarea în clădire, te 
întâmpină capetele de lei din bronz - simbolul fo�ei şi dominaţiei 
-, montaţi în tăblia po�ii. 

Cercetările arheologice sub forma unor sondaje în interiorul 
clădirii şi în cu�i precum şi observaţiile în şanţurile 
constructorilor permit reconstituirea în linii generale a evoluţiei 
clădirii. Materialul arheologic şi rapoarte arheologice preliminare 
au fost publicate în mai multe locuri şi de diverşi autori3. 
Cercetarea arheologică a camerei dinspre strada Avram Iancu: 
urmele constructiilor din sec. XII I-XVI 

Încăperea ce urma să fie transformată potrivit proiectului din 
1 996 în salon de frumuseţe a fost sondată arheologic. În acest 
fel au fost recuperate informaţii stratigrafice şi piese arheologice 
ilustrând etapele de construcţie şi refacere. Din cauza fisurilor 
din zidul de piatră secţiunea arheologică s-a oprit la adâncimea 
de -1 ,9 m fără a atinge solul viu. La el au ajuns doar constructorii 
care au subzidit fundaţiile. În timpul săpăturilor pentru subzidire 
s-au adăugat alte informaţii stratigrafice şi material arheologic. 
Sub un strat lat de 0,5 m de moloz a apărut un nivel de pavaj 
format din cărămizi cu dimensiunile 28 x 1 4  x 5 cm. Zidul de 
piatră de la NE suprapunea acest pavaj. Pavajul inferior se afla 
la -0, 1 3  m faţă de cel deja descris şi era alcătuit din cărămizi de 
28 x 14 x 4,5 cm. Săpătura în trepte a înaintat în pământ negru 
marcat de o depunere superficială de nisip cu var. Partea de SV 
a secţiunii a coborât până la -1 ,9 m fără a atinge solul viu. La -
1 , 1  m a fost observată o scândură carbonizată. Până la acea 
cotă care marchează un nivel de arsură au fost observate nivele 
de pământ negru cu material arheologic până la -0,6 m sub 
pavajul inferior, apoi un nivel de pământ ars roşu până la -0,8 m. 
Urme de arsură de aceeaşi natură au apărut şi mai jos, până la -
1 ,2 m sub pavajul inferior. 
Groapa cu planul circular 

O groapă cu planul circular a fost înregistrată în noiembrie 
1 996, în timpul lucrărilor de subzidire. Limita ei sud-vestică nu a 
fost clar evidenţiată. A fost mai bine cercetată partea inferioară 
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care se îngustează de la un diametru de 1 ,9 m la 0,8 m. Fundul 
gropii a atins cota de -3 m faţă de pavajul inferior. 
Observatii stratigrafice si planimetrice în curtea si coridorul 
clădirii. 

Un şanţ pentru înlocuirea sistemului de canalizare a fost 
practicat pe toată lungimea cu�ii. El a relevat existenţa unui strat 
masiv de pietriş amestecat cu materiale de construcţie şi 
pigmenţi de lemn ars. Stratul cercetat până la adâncimea de -1 , 1 
m a acoperit un zid despă�itor al cu�ii. Şanţul canalizării a 
afectat un zid din material de construcţie mixt în fundaţie şi 
cărămidă în elevaţie, cu lăţimea de 0,6 m. Talpa zidului se află la 
1 ,2 m faţă de solul actual. Zidul împă�ea spaţiul cu�ii. fiecare 
teren având acces la grădina din spatele clădirii. În stratul de 
nivelare al zidului au apărut fragmente ceramice moderne. Talpa 
zidului a suprapus un pavaj format din pietre de talie mijlocie şi 
cărămizi. Între pietrele pavajului au apărut fragmente ceramice 
medievale. Zidul a fost afectat de elevaţia corpului din spatele 
clădirii. 

În culoarul dinspre N al corpului din spate al clădirii, la 5,7 m 
de ieşirea în grădină, a apărut un zid din piatră lat de 0,9 m. 
Zidul a fost suprapus de straturi superficiale: strat de construcţie, 
strat de arsură, pământ galben, strat de nivelare cu pietre mici şi, 
la suprafaţă, un strat mai gros de moloz. Cărămizile actualului 
pavaj au suprapus stratul de moloz prin mijlocirea unui strat de 
nisip. În partea de N, zidul ce traversa culoarul era mărginit de 
bolta unei pivniţe. 

Un şanţ săpat în curte, la l imita intrării carosabile, a 
evidenţiat stratigrafia terenului . Suprapus nivelului de sol natural 
(galben, lutos) şi negru (solul medieval) a apărut un strat de 
mortar. Nivelul superior, gros de 0,5 m este alcătuit din pietriş şi 
conţine fragmente ceramice medievale. Ele au făcut parte din 
umplutura unei gropi de var. Stratul de dărâmături superior este 
lat de 0,8-0,9 m şi a fost suprapus de un nivel de pământ brun
castaniu, crescut. Startul de nivelare superior precede pavajul 
din piatră actual al cu�ii. 

Săpătura de canalizare efectuată la 2 m de colţul de S al 
cu�ii a fost transformată într-o casetă de 1 ,2 x 1 ,2 m în care a 
fost evidenţiat la adâncimea de -0,8 m un pavaj din pietre de râu 
şi bucăţi de cărămizi. Pe pietre se vedeau urme de arsură. Un 
strat de pământ galben a fost depus la adâncimea de -0,5 m. 
Caseta a pus în evidenţă fundaţia d in piatră a corpului de clădire. 

În coridorul de S al clădiri a fost sonda! un zid din pietre de 
râu ce formau paramentul şi altele mai mici în emplecton. Zidul a 
fost căptuşit cu cărămizi. Talpa zidului surprinsă la adâncimea 
de -2 m faţă de nivelul cu�ii, ieşind în afara planului elevaţiei 
este formată din două rânduri de cărămizi sau pietre aşezate pe 
lut. Zidul de pivniţă de la S, alcătuit din cărămizi, este ulterior 
celui din piatră. 

În coridorul de N au apărut urmele a încă două substrucţii .  
La limita dinspre curte a fost evidenţiată de o săpătură de control 
a constructorilor, fundaţia din pietre a clădirii, o fază anterioară 
practicării culoarului şi, mai la V, o fundaţie din material mixt, 
suprapusă stratigrafic celei dintâi. 
Sondajul arheologic în corpul clădirii de NE 

Continuarea restaurării clădirii în anul 2003 a permis 
efectuarea unui sondaj arheologic într-o cameră remarcată 
printr-un detaliu de zidărie. Un perete al camerei se sprijină pe 
un arc de descărcare. Sondajul arheologic a arătat că arcul din 
cărămizi se sprijinea pe o structură din pietre mari de râu. La 
rândul ei, fundaţia a suprapus nivelul cu pietre de râu dispuse în 
neorânduială, nivel remarcat în spaţiul cu�ii. 

Ca şi în curte, creşterea nivelului camerei, implicit 
dezafectarea firidei rezultate, au avut ca urmare în depunerea 
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stratigrafică acumularea de material ceramic smălţui! şi 
nesmălţuit specific sec. XVIII-XIX. Pavajul aşezat deasupra 
nivelului cu ceramică modernă a fost alcătuit din cărămizi cu 
dimensiunile de 30 x 1 5  x 5 cm. În perioada de funcţionare a 
firidei peretele a fost văruit în două rânduri, primul folosind 
pigmenţi galbeni. Un incendiu şi-a lăsat urmele pe cel de-al 
doilea strat de var. 
Caseta de pe latura de SV 

În primăvara şi vara anului 2004 au continuat săpăturile în 
curte, pentru înlocuirea pavajului. Cu această ocazie au fost 
descoperite bazele din piatră cu profile renascentiste a unor 
stâlpi din lemn ce sprijineau cursiva pe latura de NV. Într-o fază 
ulterioară postamentele din piatră au fost înlocuite cu zidărie din 
cărămidă. Pe aceeaşi latură a fost practicată o casetă care a 
evidenţiat trei nivele de construcţie, un strat masiv de pâmânt 
negru, mâlos, cu urme de arsură la baza depunerilor medievale. 
Din acest strat a fost recuperat un fragment de pinten cu rotiţă. 

Continuarea săpăturii pentru pavare în curte a dus la 
dezvelirea substrucţiilor unor anexe gospodăreşti din cărămizi, 
de mici dimensiuni, adosate zidului ce a împă�it în douâ, până 
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, spaţiul cu�ii actuale. 
Sondaje arheologice în grădina clădirii 

Săpăturile de canalizare din grădina clădirii au afectat un zid 
din piatră, ceea ce a dus la practicarea unei casete de 1 ,8 x 1 ,8 
m. 

Caseta a evidentiat un zid din material de constructie mixt 
(pietre de râu în maj�ritate şi fragmente de cărămizi) care a fost 
acoperit de stratul vegetal. Talpa zidului este la adâncimea de 
un metru. Zidul are lăţimea de 1 ,2 m. 

Caseta a atins la adâncimea de 0,9 m nivelul de depunere 
medieval, la -1 , 1 m stratul steril, iar în capătul de N un zid de 
fundaţie pentru a cărui cercetare a fost practicată o secţiune lată 
de 1 m şi lungă de 2 m. 

Secţiunea 1 a atins adâncimea de -1 ,8 m, oprindu-se într-un 
nivel de depunere cu pigmenţi de arsură şi material ceramic 
smălţui! şi nesmălţuit. in profilul secţiunii au fost evidenţiate două 
straturi de pietriş şi unul consistent marcat de pigmenţi de var. 

Secţiunea a scos la iveală o fântână oarbă amenajată la 2 m 
de fundaţia clădirii. Zidul lăsa un spaţiu gol la mijloc, de 0,8 m. 
Pietrele au fost legate cu lut, material ce a umplut spaţiul dintre 
zid şi groapa săpată pentru fântână. Fântâna apa�ine celui mai 
nou nivel de depunere din grădină. Ea s-a adosat zidului de la S. 
Cărămizile aflate în umplutura gropii aveau grosimea de 5 cm. 

Zidul de pe direcţia NV-SE, surprins de la 2,2 m V de zidul 
clădirii pe o lungime de 2,5 m, are fundaţia din pietre de râu cu 
bucăţi de cărămizi şi elevaţia din cărămizi groase de 4-5 cm. 
Liantul folosit conţine puţin var. Elevaţia păstrează urmele unei 
refaceri, evidenţiate de pământul depus între cele două structuri 
de zidărie şi de lăţimea mai mare decât fundaţia. 

Talpa zidului se află la 0,6 m faţă de soclu. Pe o lungime de 
1 , 1 m, faţa laterală a zidului surprinsă în săpătura era alcătuită 
din pietre puse pe cant. Pe traseul zidului au apărut fragmente 
din doi stâlpi din lemn, evidente urme ale unei refaceri târzii. 
Materialul arheologic: 

În majoritate, materialul arheologic recuperat în urma 
săpăturilor controlate din 2002 a fost material ceramic. El a fost 
selectat în funcţie de relaţia stratigrafică cu diferitele substrucţii. 

în şanţul săpat pentru canalizare în zona intrării în curte, în 
groapa de var cuprinsă între limitele - 1  ,5 m şi -1 ,9 m (primul 
nivel de construcţie) au apărut fragmente din trei castroane. Pe 
unul dintre ele s-a păstrat o pată de smalţ. Fragmentele amintite, 
ca şi cele de olan, de capac, fac parte din categoria ceramicii 
arse intens oxidant. 
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Fragmentele ceramice descoperite la aceiaşi adâncime in 
secţiunea în grădina casei sunt în bună măsură, smălţuite. 
Ren:!arcăm prezenţa unui fragment ceramic preistoric. 

In caseta care a dezvelit zidul de sprijin al casei dinspre 
grădină au apărut la o adâncime mai mică fragmente ceramice 
medievale, reprezentate de buzele lăţite de oale nesmălţuite. 

Câteva fragmente de cahle şi oale nesmălţuite au fost 
recuperate din caseta 2, deasupra pavajului medieval. 

În urma săpăturii de canalizare au fost recuperate câteva 
fragmente de ancadramente din piatră provenind de la ferestrele 
şi uşile clădirii medievale: 
- fragment de ancadrament de piatră cu latura de 1 0  cm şi o 
profilatură semirotundă; 
- fragment de ancadrament de piatră cu latura de 1 0  cm, cu 
două baghete profilate semirotund; 
- fragment de ancadrament de piatră cu laturile de 20 x 1 2  cm şi 
două baghete profilate semirotund; 
- fragment de ancadrament de piatră cu laturile de 15 cm şi o 
baghetă profilată semirotund. 

Un nasture din bronz a fost recuperat din stratul de depunere 
târziu al grădini i , iar un fragment din capacul unui vas din sticlă 
din stratul medieval depus in acelaşi loc. 

Tot in grădina clădirii a fost descoperită o bilă din fier, posibil 
un proiectil de archebuză. 

În vara anului 2004 a ieşit la iveală o piatră de râu masivă in 
care s-a incercat incizarea a două medalioane rotunde. A rămas 
dăltuită in piatră cifra 1 61 9, probabil anul tentativei de prelucrare 
a pietrei devenită parte a pavajului modern. 

Note: 
1 .  Avram, Bucur, Topografia monumente/ar din Transilvania. 
Municipiul Sibiu. 5. 1. 1 . ,  Kohln, 1 999, p. 1 89. 
2. Joseph Trausch, Lex. Oder biogr, literărische Denk-8/ătter der 
Sieb - Deutschen, 1 1 ,  Kronstadt, 1 871 , p. 51 . 
3. Scurte informaţii arheologice au fost publicate in Petre 
Munteanu Beşliu, Cercetări arheologice medievale in perimetrul 
oraşului Sibiu efectuate in ultimul deceniu, Arheologia medievală 
2, p. 92, şi CCA 1 997, p. 56 - 57 şi pl. XXXI. Fragmente de cahle 
au fost publicate în Horst Klusch, Scherben schreiben 
Geschichte, în Hermannstădter Zeitung, nr 1 500 din 1 5  
noiembrie 1 996. De acelaşi autor, Zauber alter Kacheln aus 
Rumănien, Sibiu, 1 999, p. 44 - 45. Opaiţul a fost publicat in 
Cosmin C. Rusu, 1/uminatu/ artificial in evul mediu. Transilvania 
secolelor XI-XVI, Medievalia Transilvanica 2, 1 ,  1 998, p. 81 -82. 

Abstract: 
The archaeological rescue excavations took place prior to 

the restoration of the house. The archaeological excavations 
uncovered the foundation of the walls showing that the place 
was divided in two courts and gardens in the 1 81h century. The 
blind well for draining from the 1 81h century was located in the 
garden. 

The modern building covered the foundation of a Mediaeval 
precinct and of the Mediaeval house. The Mediaeval 
construction took fire. The traces of the first Mediaeval 
constructions were also uncovered. They belong to the 1 31h and 
1 4lh centuries. 

203. Sibiu, jud. Sibiu 
Punct: Casa din Piaţa Mare, nr. 2·4 
Cod sit: 143469.08 
Colectiv: Petre Beşliu Munteanu (MNB Sibiu) 
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Clădirea din Piaţa Mare, ce rivalizează prin dimensiuni cu 
invecinatul Palat Brukenthal, este un exemplu de îmbinare a 
eclectismului conservator de la inceputul secolului şi noului 
curent, Jugendstil. Faţada este încărcată cu diverse elemente 
decorative în timp ce interioarele amintesc de Jugendstil. 
Impresionează holurile de la parter, cel de la intrare fiind boltit 
semicilindric, brâul ornamental cu motive greceşti şi capete de 
lei figurate1 • Clădirea a fost ridicată la inceputul secolului al XX
lea, motiv pentru care nu a fost menţionată in monografiile 
istorice sau în Topografia monumente/ar din Transilvania. 
Municipiul Sibiu, Koln, 1 999. 

Zestrea istorică a clădirii este însă impresionantă. 
Demolarea în 1 905 a caselor medievale aflate pe acest loc a 
fost înregistrată fotografic, iar unele piese arhitectonice au intrat 
în patrimoniul MNB Sibiu. Ultimul proprietar al casei de la 
numărul 4, Ludwig von Rosenfeld a donat MNB Sibiu trei 
blazoane din piatră, unul semnat de Elias Nicolai2. Alte coloane 
şi capiteluri au impodobit loggia casei învecinate3. O statuie 
reprezentând un urs cântând la cimpoi a provenit din casa de la 
numărul 5'. De altfel, momentul demolării corpului de case a fost 
surprins în presa vremii5• 

Planul oraşului Sibiu din 1 872 arată o singură mare casă pe 
locul actualului sediu al Primăriei. Clădirea s-a format în timp din 
unirea a trei construcţii mai vechi. Înspre turnul bisericii catolice 
a existat o construcţie cu spaţiu boltit, folosit ca loc de trecere 
între cele două pieţe. Casa purta numărul trei. Casa de la 
numărul patru s-a extins inspre E, astfel că in ultima ei formă 
cuprindea două curţi interioare mari, cu deschidere spre strada 
S. Brukenthal şi o altă curte mai mică spre Piaţa Mare. 

Raportul arheologic cuprinde informaţii obţinute in urma 
săpăturilor efectuate de constructori in curtea interioară şi inspre 
Piaţa Mică. Relaţia contractuală s-a încheiat cu beneficiarul 
lucrării doar in faza finală a săpăturilor. Raportul cuprinde însă şi 
informaţiile din teren şi materialul obţinut în perioada care a 
trecut de la deschiderea şantierului de restaurare a clădirii. 
Observaţiile au fost ingreunate de vremea nefavorabilă (s-a 
lucrat în continuu, cu excepţia perioadei 20 decembrie 2003 - 20 
ianuarie 2004) şi a ritmului alert al lucrărilor. Numai după 
excavarea gropii din Piaţa Mică, inainte de demolarea zidurilor a 
existat răgazul necesar observaţiilor planimetrice ţi stratigrafice 
fireşti. 
Observatii in curtea interioară: 

În c�rtea interioară a fost coborât nivelul de călcare cu 3 m 
fată de nivelul actual al străzii. 

· În groapa de stâlp de la N, pe malul dinspre interior, la 
adâncimea de -0,72 m s-au descoperit urme compacte de lemn 
(scândură) pe o lăţime de 1 ,5 m. Şanţul s-a adânc it în lutul 
verzui. În gropile învecinate au apărut o coajă de mesteacăn şi 
un fragment ceramic preistoric, iar in umplutura şanţului, un 
fragment de bârnă carbonizată. 

Groapa zidită din pivniţă era amenajată din cărămizi late de 
6 cm. Incinta din cărămizi avea formă paralelipipedică cu laturile 
de 2 x 2,1 şi adâncimea de -1 ,6 m. Perepi au fost tencuiţi in 
interior. În structura unui zid am remarcat un arc din cărămizi. 
Am efectuat un sondaj în moloz până la adâncimea de -2,2 m. 
Din umplutură au fost recoltate fragmente ceramice şi din sticlă 
moderne. Groapa a continuat sub această cotă. Sub nivelul 
zidurilor se află lut. Amenajarea aparţinea construcţiei moderne 
şi avea rolul de a prelua eventuala apă din inundaţie şi a o 
conduce în stratul natural de nisip. O amenajare asemănătoare 
a fost evidenţiată intr-o pivniţă invecinată. 
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Profilul gropii de N a luminatorului: la adâncimea de --o,42 m 
-strat de construcţie, intre --0,42 m şi --0,6 m pământ negru cu 
mortar; intre -0,6 m şi --0,83 m pământ brun-maroniu cu 
fragmente de cărămizi; intre --0,83 m şi -1 ,45 m pământ brun
verzui cu fragmente de cărămizi, intre - 1  ,45 m şi -2 m pământ 
galben, iar sub -2 m pământ negru. 

Pe peretele dinspre N se observă deasupra pământului 
galben un strat de pietre şi apoi unul vineţiu. La 1 ,7 m spre 
Liceul Brukenthal se aftă o groapă adâncită cu 0,42 m în solul 
vineţiu şi galben şi apoi cu 0,25 m în solul negru cu pigmenţi de 
chirpici. Pe fundul gropii se aftă un strat de arsură lat de 0,07 m 
ce suprapune un strat de lut. 
Urmele casei medievale din Piata Mare, 4 

in groapa făcută pentru amenajarea luminatorului dinspre 
Piaţa Mică constructorii au dezvelit fundaţii din piatră şi cărămizi. 

Zidul din piatră de pe direcţia N-S are lăţimea de 0,9 m şi s-a 
adâncit in solul viu până la faţă de nivelul actual de călcare al 
Pieţei Mici. in grosimea zidului a fost amenajată o deschidere 
pentru aerisire. Nivelul de construcţie al zidului păstrează 
fragmente de cărămizi late de 4-5 cm. Cărămizi au fost folosite 
pentru făţuirea ferestrei de aerisire. 

Dintr-un alt zid din piatră de compartimentare s-a păstrat 
doar un mic segment, el fiind afectat de construcţiile din 
cărămizi. 

Odată cu reamenajarea spaţiului din subsol cu ziduri din 
cărămizi a fost astupată fereastra de aerisire din grosimea 
zidului de piatră. Zidul din cărămizi a primit un segment de 
întărire în regiunea joncţiunii cu cel din piatră. 

Groapa de provizii (?) avea lăţimea de 2 m la mijloc şi de 1 
m în partea inferioară. Pe fundul amenajării săpate de 
constructorii actuali a rămas conturul circular al fundului 
presupusei gropi de provizii. Stratigrafia gropii este o copie la 
cote puţin diferite a depunerilor exterioare, situaţie care ridică 
semne de întrebare. Depunerile interioare par a ilustra o umplere 
imediată folosind pământul recent scos. Terenul format din 
depuneri de pământ mâlos nu era prielnic unui depozit de 
cereale. 
Materialul arheologic: 

Moneda din cupru descoperită în luminalor este datată 1 800 
şi are valoarea de 3 greschl. 

Fragmente ceramice greu de datat au fost descoperite în 
curtea interioară, la adâncimea de -2,5 -3 m faţă de nivelul 
străzii S. Brukenthal. Un fragment apa�inea unui vas cu peretele 
drept, cu buză rotunjită şi puţin evazată şi o canelură lată ce 
marca locul răsfrângeri buzei. Fragmentul este ars oxidant, 
nepenetrant, iar lutul conţine mică ca şi restul materialul ceramic 
medieval. Alte fragmente ceramice medievale au fost 
descoperite in cursul săpăturii din curtea interioară, intre limitele 
-1 ,5 şi -2,5 m faţă de nivelul străzii S. Brukenthal. 

Au fost atribuite ceramicii medievale două fragmente de căni 
cu picior, având diametru! exterior de 7,5 cm. Fundul uneia dintre 
căni a fost perforat. 

Dintr-o oală arsă oxidant, nepenetrant, cu buza Ieşită şi 
caneluri late, dispuse dezordonat s-a păstrat partea superioară. 
În general, buzele păstrate au fost răsfrânte şi terminate intr-o 
formă ascuţită. Au fost recuperate patru fragmente de castroane 
cu buzele modelate in moduri diferite. Două fragmente ceramice 
păstrează urme de ardere secundară, pe foc. Alte fragmente 
ceramice medievale au fost descoperite in groapa din Piaţa 
Mare între -0,5 m şi -2 m. Formele identificabile apa�in ceramicii 
oxidante, penetrante: două fragmente de căni cu picior, un 
fragment din gâtui unui urcior, două toarte de oale şi alte două 
fragmente de oale. 
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Împreună cu bucăţile de piele şi de lemn, din stratul inferior 
de pietriş au fost recuperate fragmente ceramice medievale, 
arse oxidant, penetrant: un fragment de cană cu piciorul având 
diametru! de 6 cm şi un fragment de recipient (oală - cahlă?) cu 
diametru! de 7 cm şi o toartă de oală. 

Din presupusa groapă de provizii a fost recuperat puţin 
material arheologic. Este vorba doar de două fragmente 
aparţinând ceramicii medievale: un picior de pahar cu diametru! 
de 5,5 cm şi un fragment de castron. 

Din groapa din Piaţa Mică, spre turnul Bisericii romano
catolice au fost colectate 42 de fragmente de oase de animale. 
Ele au aparţinut, după opinia lui Alexandru Dobrescu, biolog la 
Muzeul Brukenthal la doi berbeci cu vârsta de aproximativ doi 
ani şi unui ţap. 

Bucăţile de piele descoperite în straturile inferioare ale Pieţei 
Mici sunt in curs de conservare. Ele au făcut parte din 
căptuşeala unor pantofi. 

Note: 
1 .  A. Kertesz, Sibiul şi Împrejurimile, f.a. p. 78. 
2. MNB Sibiu, număr vechi de inventar 1 5503, numărul nou S 
308. 
3. ldem, numerele de inventar 1 5504 - 1 5506 (M 6494, M 591 6, 
M 5927) ; 1 5508- 1551 1 (M 5367, M 5824, M 5899, M 5909, M 
5909, M 591 0, M 591 2, M 5920). 
4. ldem, nr. inventar 1 5507 (M 591 1 ). 
5. SiebenbOrgische Oeutsche Tagelbaltt, 1 1  ianuarie 1 905. 

Abstract: 
On this place, three Mediaeval buildings were erected. At 

the beginning of the 201h century, they were destroyed and a 
new bank building was built. The building was recently restored 
and some Mediaeval fragments of pottery were saved. We had 
the occasion to uncover fragments of the Mediaeval foundations, 
which were preserved until now. 

204. Sibiu, jud. Sibiu 
Punct: Piaţa Mică 
Cod sit: 143469.09 
Colectiv: Petre Beşliu Munteanu (MNB Sibiu) 

in urma săpăturilor arheologice de salvare şi a asistenţei 
arheologice la diversele săpături efectuate in Piaţa Mică 
începând cu anul 1 994 au fost evidenţiate urme de cultură 
materială din preistorie şi, în mod deosebit, din evul mediu. 
Împreună cu gropile de provizii am cuprins în prezentare 
substrucţiile clădirilor aftate deasupra pasajului marcat de Podul 
Mincinoşilor, ale zidurilor de incintă şi casei adosate lor în zona 
Turnului Statului, latura dinspre Piaţa Mică a casei medievale din 
Piaţa Mare, nr. 2- 4, zidurile de legătură ale casei din Piaţa Mică 
nr. 16 cu parapetul din cărămizi, zidul de incintă al Pieţei Huet, 
sisteme de canalizare şi alimentare cu apă, situaţii stratigrafice 
înregistrate în mai multe locuri. Pentru datarea perioadei de 
folosire a zonei dinspre pasajul de trecere spre terasa de jos 
este ilustrativă moneda de la Carol Robert de Anjou descoperită 
in 1994, cu ocazia efectuării săpăturilor pentru cablarea 
telefonică, in segmentul de şanţ cuprins intre culoarul de trecere 
spre Piaţa Huet şi carosabil. Subsolul şi terenul invecinat caselor 
de la numerele 1 1 ,  1 2, 22 şi 24 a fost cercetat arheologic. 
Restaurarea Casei Artelor, una dintre cele mai cunoscute clădiri 
monument istoric din piaţă, nu a fost însoţită de o firească 
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cercetare arheologică. Unele zone ale pieţei, cum este culoarul 
de sub Turnul Sfatului şi cel aflat sub Podul Mincinoşilor, au fost 
în mai multe rânduri străbătute de şanţuri de cablare şi 
canalizare, observaţiile arheologice putând fi verificate. 
Gropi si gropi de provizii 

La 1 3,2 m de Podul Mincinoşilor, inspre terasa de sus, in 
malul de S, a apărut o groapă lată de 2,2 m şi adâncă de 1 ,5 m. 
Pe maluri, se vedeau bolovani de râu, iar in umplutură cărămizi 
şi pietre. Au fost recuperate două oale din lut, nesmălţuite. 

Cele mai multe gropi de provizii au fost însă descoperite în 
Piaţa Mică. În malul de NV al gropii rămase în urma demolării 
WC-ului public din această zonă, erau vizibile contururile a două 
gropi suprapuse de straturi de arsură, apoi de nisip, pământ de 
nivelare şi ciment. Una dintre ele, adâncă de 2,2 m şi lată de 1 ,  7 
m, a fost deranjată de zidul de parapet. Groapa de la V, cu 
adâncimea de -1 ,2 m, a fost afectată de peretele amenajării 
demolate. Fragmente ceramice medievale, fragmente de 
cărămizi şi oase de animale se puteau observa cu uşurinţă in 
profilul gropii adosată zidului de parapet. Profilurile altor trei gropi 
au rămas pe peretele gropii săpate de excavator, inspre NV. 
Prima groapă de la N avea gura la -1 ,4 m, iar diametru! maxim 
de 2,5 m. Gura se ingusta până la 0,7 m. A doua groapă se 
adâncea până la 2,2 m, iar a treia până la 2,7 m. Ultimele două 
gropi aveau o formă alungită, de sac, cu lăţimea de 1 m şi 
respectiv 1 ,5 m. Numai din umplutura uneia din gropi au rezultat 
69 fragmente ceramice reprezentative pentru formele medievale: 
oala cu capac, oala-cahlă, cana cu gura lobată, paharul cu 
picior. Între ele sunt impresionante fragmentele de oale mari, 
puţin cunoscute în literatura de specialitate (un fund de oală 
avea diametru! de 1 6  cm). Partea de jos a unei alte gropi cu 
fundul rotunjit a fost observată in zona centrală a săpăturii 
mecanice. 

Urmele altor gropi de provizii au rămas imprimate in malurile 
şanţului făcut de excavator în Piaţa Mică, în zona dinspre Casa 
Artelor, in anul 2003. Informaţiile şi materialul arheologic 
recuperat înaintea asistenţei arheologice prin contract sunt 
minime, pierderile irecuperabile. Datele au fost înregistrate atât 
pe malul dinspre NE al şanţului (gropile 1 ,  2, 4, 5, 6 şi 1 O) cât şi 
spre SV (gropile 3, 7, 8). 

Groapa 1 avea lăţimea de 1 ,5 m. Din umplutura gropii au fost 
recuperate fragmente de olane şi cărămizi groase de 3,5, 4,5 cm 
şi 6 cm, fragmente ceramice, pietre de râu. Groapa 2 avea 
lătimea de 2,9 m, cu fundul la -2,8 m fată de nivelul actual. în 

' ' 

groapă, de la adâncimea de -0,92 m, a fost montată o zidărie din 
material de construcţie mixt (?). Pe fundul gropii se afla un strat 
de pământ negru, mâlos, iar deasupra pământ brun amestecat 
cu lut galben. Distanţa dintre G1 şi G2 este de 1 ,2 m. Groapa 3 
avea diametru! maxim de 2,2 m, îngustându-se până la 1 ,5 m. 
Fundul gropii a fost măsurat la adâncimea de 2,3 m faţă de solul 
actual. În umplutura gropii se afla pământ negru cu urme de 
arsură, câtev_? pietre. Groapa 4 avea lăţimea de 2 m şi înălţimea 
de 2,5 m. In umplutura gropii s-au aflat urme de arsură, 
fragmente ceramice medievale. Groapa 5. S-a păstrat doar un 
segment din peretele gropii cu raza de 1 ,50 m. Pe peretele gropii 
erau vizibile urme de arsură. Groapa 6 avea lăţimea de 1 ,6 m şi 
înălţimea de 2,2 m. În umplutură s-a găsit material arheologic. 
Groapa 7 avea diametru! de 2 m. Din umplutură s-au recuperat 
piese din metal şi fragmente ceramice. Groapa 8 avea diametru! 
de 1 ,5 m şi înălţimea de 1 ,4 m. În umplutură au fost vizibile urme 
de arsură. Groapa 9 avea lăţimea de 2 m şi înălţimea de 1 ,7 m. 
Între gropile 8 ş i  9 este o distanţă de 5 ,8 m. Groapa 1 O a fost 
complet golită cu excavatorul. Ea avea lăţimea de 2,3 m. Pe 
peretele ei se vedeau urme de arsură. 
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Materialul arheologic recuperat din patru dintre gropi 
ilustrează etapele dezafectării şi umplerii gropilor cu materiale 
provenind din demolarea unor case incendiate în sec. XV-XVI I .  
Materialul ceramic din groapa 4 şi d in cea de sub Casa Artelor 
este nesmălţuit. les în evidenţă cănile cu picior înalt şi talpa 
rotundă (diametrele de 7; 7,5; 6,2; chiar 8 cm), oalele cu 
diametru! fundului de 8 sau 1 1  cm, fragmentul din gura unei căni 
cu două caneluri late şi diametru! interior de 5,5 cm, un fragment 
de capac de profil semisferic, toate descoperite în groapa 
suprapusă de fosta hală a măcelarilor. În anii '70 ai sec. XX, 
prima subzidire a stâlpului a dus la recuperarea unei căni intregi ,  
şansă ce ne-a ocolit în 2003. Fragmentele ceramice, cu o 
excepţie, se remarcă prin arderea oxidantă, uniformă. 

Buzele de oale din gropile 4, 6 şi 7 sunt lăţite, rotunjite sau 
cu profil triunghiular. Formele de vase variază de la oalele -
cahle din groapa 7 (un fragment a păstrat o pată de smalţ). 
cănile cu picior, oalele, cănile mici. A fost recuperată partea de 
jos a unei oale mari, diametru! fundului măsurând 22,5 cm şi, din 
groapa 1 ,  fragmente dintr-un vas de mici dimensiuni. Evoluţia 
ceramicii a evidenţiat caracteristicile secolului al XVII-lea. 
Fragmentele ceramice datate cu moneda din 16 1 8 sunt în 
majoritate nesmălţuite, cu forme specifice evului mediu. Piesele 
din fier sunt comune: cuie, piese de la feroneria uşii, o potcoavă 
de cal. 

Dintre monedele recuperate una a fost precis datată in 
1 61 8; obolul descoperit în 2002 în regiunea gropilor afectate de 
WC- ul public se poate atribui cu probabilitate perioadei domniei 
lui Sigismund de Luxemburg (1 387-1 437), iar una dintre 
monedele din groapa 6 poate fi atribuită secolului al XV-lea. 

Din gropile de provizii au fost recuperate 1 9  fragmente de 
oase de animale. Ele au aparţinut, după părerea biologului 
Alexandru Dobrescu de la Laboratorul de conservare şi 
restaurare din Sibiu, unui porc, unui viţel şi trei rumegătoare 
mici: doi berbeci şi o oaie. 

O altă groapă a fost descoperită lângă clădirea din Piaţa 
Mică nr. 28, la 1 2  m de casă. Adâncimea era mai mare de 3 m, 
iar diametru! de 2 m. În umplutură au fost găsite două cranii. Un 
strat de pietriş a suprapus groapa medievală. O altă groapă 
vecină la 1 0  m de casa respectivă, iar alte două pe traseul 
şanţului de canalizare, în dreptul casei din Piaţa Mică, 31 au fost 
surprinse in săpătura mecanică. 
Gropile de lângă Casa Artelor 

Săpătura pentru subzidirea unuia din stâlpii de susţinere din 
loggia Casei Artelor la începutul lunii decembrie 2003 a afectat o 
groapă de provizii cu lăţimea de 2,50 m şi partea de jos la -2,8 m 
de actualul nivel de călcare. Umplutura gropii a cuprins material 
de construcţie, pigmenţi de arsură, fragmente ceramice. Alte 
patru gropi de provizii au apărut în urma săpăturilor din interior. 

În dreptul celui de-al treilea stâlp al loggiei (număraţi de la 
podul Mincinoşilor) a fost înregistrată o groapă cu diametru! 
maxim de 1 ,7 m şi la fund 0,9 m. Din umplutura ei au fost 
recuperate două fragmente de căni cu picior. 

Sub pilonul de nord a existat o groapă cu fundul la -2,4 m. 
În umplutura ei au fost observate cărămizi groase de 5 cm, 
fragmente ceramice. 

Groapa din dreptul Primăriei - Piaţa Mare 2-4 (zona 
luminatorului actual) avea lăţimea de 2 m la mijloc şi de 1 m in 
partea inferioară. Pe fundul amenajării săpate de constructorii 
actuali a fost observată închiderea circulară a gropii de provizii. 
Substructii apartinând caselor amenajate deasupra pasajului 
spre Podul Mincinoşilor: 
Hazna. Incinta de cărămizi, latura spre Podul Mincinoşilor, are 
lungimea în interior de 1 ,05 m, elevaţia de 0,28 m spre N ,  
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deschiderea de 0,47 m spre V şi o altă elevaţie de 0,3 m spre S. 
Latura dinspre N are lungimea de 3,2 m şi înălţimea recuperată 
prin săpătură de 1 ,2 m. Peretele este tencuit. Deasupra zidului, 
până la nivelul actual , era evident un strat mâlos lat de 0,2 m. 
Până la parapet sunt 5 , 1 m (în dreptul orificiului de scurgere a 
apei). Latura dinspre S are lăţimea de 0,3-0,34 m şi 3, 1 m 
lungime. Ea este ruptă. Spre E nu există zidărie. Latura de 
închidere este de 0,9 m. Spre E era un canal lat de 0,6 m cu 
fundul la -1 ,55 m. Zidăria dinspre V s-a adâncit într-un nivel de 
nisip vineţiu. În umplutură au fost găsite fragmente de ceramică 
smălţuită in interior, sticlărie. Au fost recuperate două oale 
întregibile şi un flacon de sticlă. 
Zidărie din cărămizi formată dintr-un arc de descărcare cu 
lungimea de 1 ,87 m, un pilon de piatră spre E, lung de 0,6 m, cu 
talpa la -1 ,2 m. Alt pilon, lat de 0,6 m, la 3,29 m de parapet, spre 
muzeul Astra. 
Pilon zidărie mixtă, cărămizi late de 6 cm, cu talpa la -0,8 m, la 
0,8 m de cel descris mai sus. 
Pilon pietre şi cărămizi lat de 0,9 m (bolovani suprapuşi de 
cărămizi de 28 x 14 x 6 cm; distanţe la 2,5 m de parapet. 
Fragment de zid in partea de N, la 1 6,8 m de capătul estic al 
zidului de parapet şi la 1 ,3 m de zidul de parapet; este lung de 
1 , 1 8  m şi lat de 0,4 m, cu talpa la -1 m. La 1 ,8 înspre E se află 
un alt zid din cărămizi, lat de 0,3 m. 
Pilon de zidărie mixtă, tumat într-o groapă de provizii cu 
diametru! de 2,2 m. 
Substructiile din parcare, înspre iesirea din pasaj 
Zid lat de 0,8 m şi lung de 1 ,2 m format din 1 -2 rânduri de pietre 
de râu şi fragmente de cărămizi intre rosturi. Spre NE, zidul din 
piatră se continua cu un arc din cărămizi, zid lat de 0,5 m. Sub 
zidul medieval, a fost descoperită o cană preistorică. 
Fragment de zidărie din piatră lat de 1 m, surprins la 2 m E de 
substrucţiile menţionate mai sus. 
Ziduri de sprijin pentru Casa Schasser 

Din colţul clădirii pleacă un pinten de zidărie lung de 0,6 m şi 
lat de 0,75 m ce formează spre Podul Mincinoşilor o amenajare 
lungă de 3,6 m, mărginită de un zid lat de 0,95 m. 
Ziduri în legătură cu Turnul Statului 

Urmele late 12- 14  cm ale unor bârne din lemn au fost 
evidenţiate la nivelul celui mai vechi nivel de construcţie 
înregistrat în caseta 1 ,  înspre Piaţa Mică. Construcţiei din lemn îi 
corespunde în caseta 2, practicată în partea opusă a culoarului 
de acces până la adâncimea de -3,9 m, un şanţ cercetat 
arheologic în condiţii de relativă securitate şi în limita fondurilor 
alocate unei săpături de salvare. Mai jos de 2 m, umplutura 
şanţului este deosebită: fragmente ceramice mai puţine, mai 
multe crengi, unele tăiate la un capăt, iar la adâncimea maxim 
atinsă - fără a ajunge la solul viu - bucăţi de piele prelucrată. Un 
nivel compact de fragmente de lemn a fost vizibil la -2,5 m şi 
unul de lut la -2,2 m. Un probabil obol de argint de la Andrei al li
lea ( 121 1 -1 234), descoperit la adâncimea de 2,1 m, a permis 
datarea perioadei finale de funcţionare a şanţului marcat de 
bucăţile de lemn carbonizate şi de lutul purtat. 

Fragmentul de zid lat de 0,8 m, alcătuit din pietre de râu, 
folosind nisipul galben, de carieră în compoziţia mortarului nu 
poate fi legat stratigrafic în teren cu şanţul amintit. El suprapune 
construcţia din lemn. 

La limita dinspre Piaţa Mare a actualului culoar de acces a 
fost urmărit până la adâncimea de 3,5 m un zid din pietre de râu .  

Sub Turnul Statu lui au fost amenajate două încăperi: una cu 
pivniţa boltită, ce intra sub culoarul turnului cu 2 m şi a doua cu 
vedere spre Piaţa Mare, adosată şi ea zidului de piatră anterior. 
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Fundaţia din piatră a zidului de incintă a Pieţei Huet a fost 
dezvelită în zona Podului Mincinoşilor. Zidul avea lăţimea de 0,7 
m. 
Urmele casei medievale din Piata Mare nr. 4 

În groapa făcută pentru amenajarea luminatorului dinspre 
Piaţa Mică constructorii au dezvelit fundaţii din piatră şi cărămizi. 
Zidul din piatră de pe direcţia N-S are lăţimea de 0,9 m şi s-a 
adâncit în solul viu. În grosimea zidului a fost amenajată o 
deschidere pentru aerisire. Nivelul de construcţie al zidului 
păstrează fragmente de cărămizi late de 4-5 cm. Cărămizi au 
fost folosite pentru făţuirea ferestrei de aerisire. 

Dintr-un alt zid din piatră de compartimentare s-a păstrat 
doar un mic segment, el fiind afectat de construcţiile din 
cărămizi. Odată cu reamenajarea spaţiului din subsol cu ziduri 
din cărămizi a fost astupată fereastra de aerisire din grosimea 
zidului de piatră. 

Moneda din cupru descoperită în luminalor este datată 1 800 
şi are valoarea de 3 greschl. 
Fragmente ceramice medievale descoperite în groapa din Piata 
Mică, în timpul săpăturii mecanice între -0,5 m si -2 m 

Formele identificabile aparţin ceramicii oxidante, penetrante: 
două fragmente de căni cu picior, un fragment din gâtui unui 
urcior, două toarte de oale şi alte două fragmente de oale. 
Fragmente ceramice medievale descoperite în nivelul inferior de 
pietriş si bucăti din lemn. 

Împreună cu bucăţile de piele şi de lemn, din stratul inferior 
de pietriş au fost recuperate fragmente ceramice medievale, 
arse oxidant, penetrant: un fragment de cană cu piciorul având 
diametru! de 6 cm şi un fragment de recipient (oală-cahlă?) cu 
diametru! de 7 cm şi o toartă de oală. 
Fragmente ceramice recuperate din groapă (de provizii?) 

Din presupusa groapă de provizii a fost recuperat puţin 
material arheologic. Este vorba de două fragmente apa�inând 
ceramicii medievale: un picior de pahar cu diametru! de 5 cm şi 
un fragment de castron. 

Din groapa din Piaţa Mică, spre turnul Bisericii romane
catolice au fost recuperate 42 de fragmente de oase de animale. 
Ele au apa�inut la doi berbeci cu vârsta de aproximativ doi ani şi 
unui ţap. 

Bucăţile de piele sunt în curs de conservare. Ele au făcut 
parte din căptuşeala unor pantofi. 
Tuburi de canalizare din lemn 
Conductă de canalizare la -1 ,55 m. Sub conductă, până la -1 ,8 
m pământ mâlos, iar la bază, pietriş. Conducta este la 3,56 m de 
parapetul de S, înspre capătul lui sud-estic. 
Două conducte lemn cu lungimea de 3 m, diametru! de O, 1 m 
interior şi 0,26 m exterior. La 3 m de capătul zidului de parapet, 
conducta din lemn se orientează spre intrarea de la S a Turnului 
Sfatului. 
Urmele unui podet din lemn 

Un stâlp vertical din lemn, dezvelit la 4,67 m de primul 
stâlpul din ciment de pe parapetul sudic spre SE avea lăţimea 
de O, 1 7  m. Faţa superioară era la -1 , 1  m sub nivelul conductei 
din lemn . Au apărut ulterior încă trei stâlpi din lemn: 
- lungimea 0,64 m; lăţimea maximă 0 , 14  m; lăţimea medie 0, 1 2  
m ;  
- lungimea 0,64 m; lăţimea maximă 0, 1 4  m; lăţimea medie 0, 1 2  
m ;  urme de arsură; 
- lungimea 0,62 m; lăţimea maximă O, 1 3  m; lăţimea medie O, 1 
m .  
Canalul din material durabil descoperit l a  adâncimea de  -1 ,03 m 
faţă de asfalt. Canalul cu lăţimea de 0,4 m, era acoperit cu dale 
din piatră şi pod it cu cărămizi de 21 x 1 0,5 x 3,5 cm aşezate pe 
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un pat din_ nisip. Pereţii laterali sunt din piatră de râu căptuşiţi cu 
cărămizi. lnălţimea canalului este de 0,6 m. Cel mai vechi pavaj 
al canalului a fost amenajat din pietre. 
Stratigrafie: 
• Primărie, groapă de luminalor (profil estic). La adâncimea de -
0,42 m - strat de construcţie, între -0,42 m şi -0,6 m pământ 
negru cu mortar; între -0,6 m şi -0,83 m pământ brun-maroniu cu 
fragmente de cărămizi; între -0,83 m şi - 1 ,45 m pământ brun
verzui cu fragmente de cărămizi, între -1 ,45 m şi -2 m pământ 
galben, iar sub 2 m pământ negru. Pe peretele dinspre N, se 
observă deasupra pământului galben un strat de pietre şi apoi 
unul vineţiu . La -1 ,7 m spre Liceul Brukenthal se află o groapă 
adâncită cu -0,42 m în solul vineţiu şi galben şi cu -0,25 m în 
solul negru cu pigmenţi de chirpici. Pe fundul gropii se află un 
strat de arsură lat de O,Q7 m ce suprapune un strat de lut. 
- Depuneri lângă zidul caselor din Piaţa Mică nr. 1 5- 16  La 
adâncimea de -0,4 m, unde s-a coborât nivelul de călcare prin 
proiect, este pământ negru. În partea inferioară se aflau 
fragmente ceramice preistorice. 
- Caseta practicată lângă peretele clădirii din Piaţa Mică nr. 1 2  
profilul d e  N .  De la -1 ,38 m l a  -1 ,63 m pământ negru, fără 
material arheologic, suprapus de un strat subţire de pietriş. Între 
-1 ,38 m şi -1 , 1 6  m strat de pământ brun cu arsură, suprapus de 
pietriş, gros de 0,2 m şi de un strat brun cu arsură de 0,2 m 
lătime şi un strat de pământ brun cu pete de lut galben lat de 
0,25 m. Pe malul nordic, acesta coboară până la -1 , 1  m. În 
partea superioară a profilului sunt straturi legate de actuala 
construcţie din material durabil. 
- Profilul şanţului de captare a apei pluviale de la Muzeul Astra, 
pe direcţia E-V. Până la adâncimea de -0,42 m, sub stratul cu 
materiale de construcţii , se observă nisip; între -0,42 m şi -0,8 
m este evident pietrişul, iar sub adâncimea de -0,9 m până la -2 
m stratul de pământ amestecat cu pietriş conţine puţin material 
arheologic (un fragment de cărămidă groasă de 3 cm, fragmente 
compacte de lemn la adâncimea de 2 m şi din piele prelucrată). 
- Profilul de S al casetei din parcare, spre capătul pasajului. Este 
de remarcat grosimea stratului de pământ negru unde nu se 
delimitează clar nivelul preistoric (în care s-a găsit cana din 
cultura Coţofeni) de cel medieval, unde au fost amenajate 
substrucţiile din arce de cărămidă în fundaţii şi piloni din material 
de construcţie mixt. 

Pe baza informaţiilor arheologice se poate evidenţia evoluţia 
n ivelelor de călcare şi locuire în diverse zone ale pieţei şi 
amenajările ridicate începând cu mijlocul secolului al Xl i i-lea. 

Abstract: 
The archaeological report includes information about: the 

traces of Mediaeval building uncovered in the old centre of Sibiu, 
near the Liars' Bridge (Podul Mincinoşilor) and the Town Council 
Tower (Turnul Statului); the foundations of Mediaeval precinct 
near the steeple of the Catholic Church; the traces of a modern 
inner canalization plant, and a corn store (cave granary) 
stratigraphic levels. 

205. Sighişoara, jud. Mureş 
Punct: Dealu Viilor, necropo/ă 
Cod sit: 1 14523. 05 
Colectiv: Radu Harhoiu - responsabil, Adrian loniţă, Daniel 
Spânu (IAB), George Baltag (MI Sighişoara), Adrian 
Udrişte (absolvent F IB) 
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Punctul necropolă se află la cea. 300 m în amonte de zona 
aşezării a 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 
secolului al I I I-lea-începutul secolului al IV-lea; secolul al IV-lea; 
secolul al VI-lea) a unor complexe de aşezări (cuptor de ars 
ceramică din secolul al IV-lea; locuinţă din secolul al VII I-lea) în 
timp ce începutul epocii medievale este i lustrat printr-o întinsă 
necropolă de la sfârşitul secolului al Xl-lea şi din cel următor. 

Cercetările arheologice din campania anului 2004 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 
1 00 de complexe apa�inând sec. I I I-VI I I ,  respectiv XI I .  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 
şi s-a încheiat desenarea materialului ceramic. De asemenea, s
au verificat şi pus în concordanţă materialul grafic, planurile de 
situaţie a complexelor şi s-au verificat în teren zonele sondate în 
campaniile trecute. 

Obiectivul principal al campaniei din anul 2004 a constat 
însă în realizarea cercetării arheologice din punctul necropolă a 
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 1 989 şi care, din 
lipsă de fonduri, au trebuit a fi întrerupte în anii 1 997-1 999. În 
felul acesta s-a conturat şi una din problemele urmările de 
cercetarea din acest an, şi anumea 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 şi 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. VI I I ,  in punctul aşezare identificându-se o locuire de o 
intensitate apreciabilă. În vederea indeplinirii 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): 
Complexul Nr. 391 (Sd.2/04) la adâncimea de -0,8 m a apărut o 
aglomerare de cărbuni şi bucăţi de chirpic, poate de la o vatră, 
de formă rotundă, care dispare la -0,9 m. Dimensiuni: 0,2 x 0,2 
m. Fără inventar 
Complexul Nr. 392 (Sd.2/04) la adâncimea de -0,96 m suprafaţă 
de pământ negru pigmentat cu chirpic şi materiale ceramice 
probabil hallstattiene şi câteva oase de animale, în partea de NE 
a sondajului. Inventar: la adânc imea - 1 , 1 5  m puţin cărbune, 
oase de animale şi ceramică modelată cu mâna, probabil 
hallstattiană. 
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Complexul Nr. 393 (Sd.3/04) La -0,49 m o groapă cu umplutură 
galbenă, de formă dreptunghiulară, prevăzută cu o treaptă. 
Dimensiuni: 0,7 x 0,3 m; -1 ,2. Fără inventar. 
Complexul Nr. 394 (Sd.3/04, în apropierea complexului 393) se 
conturează la adâncimea de -0,6/-0,8 m, amenajare de pietre de 
râu, dintre care trei cu urme de ardere şi câţiva cărbuni, 
reprezentând resturi de la o vatră sau ale unei instalaţii de 
încălzire a unei colibe de sec. XI I ,  de formă rotund ovală cu 
dimensiunile de 0,6 x 0,6 m, grosime O, 1 m. În apropierea 
complexului, la aceeaşi adâncime, pe o suprafaţă de aproximativ 
0,8 x 1 ,2 m, intrând în malul de N al secţiunii , pietre şi bucăţi de 
chirpic, probabil resturile locuinţei. Inventar: fragmentele 
ceramice din pastă nisipoasă, modelate la roata rapidă, din 
pastă brun cărămizie, unele ornamentale cu linii scurte oblice. 
Complexul Nr. 395 (Sd.3/04, în colţul de NE) la adâncimea -0,62 
m, a apărut o aglomeraţie de chirpic de formă rotundă, cu 
dimensiunile de 0,2 x 0,2 m; adâncimea -0,72 m. Inventar: 
câteva fragmente ceramice preistorice, probabil hallstattiene. 
Complexul Nr. 396 (Colţul de SV al lui Sd.3/04) la adâncimea -
0,8 m o aglomerare de chirpic, probabil de epocă hallstattiană, 
de formă rotund ovală, cu dimensiunile O, 1 6  x 0,2 m. Inventar: 
fără inventar. 
Complexul Nr. 397 (Sd.3/04, în apropierea complexului 394) la 
adâncimea -0,8 m o groapă rotundă, cu umplutură de culoare 
neagră, prevăzută cu o treaptă, la adâncimea -0,8 până la -1 m, 
de unde se îngustează, având dimensiunile de 0,2 x 0,2 m. 
Groapa a fost surprinsă pe profilul lăsat acolo unde Sd.3/04 
intersecta o secţiune mai veche. Groapa are fundul la 
adânc imea -1 ,4 m faţă de nivelul actual de călcare şi are aici 
dimensiunile de 0,4 x 0,4 m. Inventar: umplutura constă din 
pământ de culoare neagră şi foarte puţin chirpic şi câteva 
fragmente ceramice modelate la roata rapidă din pastă 
nisipoasă, de culoare brun cărămizie, specifice sec. XI I .  în 
umplutură mai apar pământ negru, câteva pietre mici, fragmente 
ceramice hallstattiene antrenate din stratul preistoric tăiat de 
complex. [R. Harhoiu] 

206. Siret, jud. Suceava 
Punct: Dealul Ruina 
Cod sit: 146664.02 
Colectiv: Attila Lâszl6 - responsabil (UAIC laşi) ; Ion Mareş, 
Bogdan Niculică (CMB Suceava); Mircea lgnat (UŞtcM 
Suceava) 

Situ! arheologic se află pe platoul "Dealului Ruina", 
component al Podişului Sucevei (subunitatea Podişul 
Dragomirna), un fragment de cuestă înaltă (398 m) situată în 
partea de E a oraşului Siret. Aşezarea din Hallstatt-ul timpuriu, 
cultura Găva-Holihrady, grupul Grăniceşti, ocupă întregul platou 
(sectoarele A şi B), de câteva zeci de hectare, al "Dealului 
Ruina" şi unele terasa (trepte largi rezultate din valuri de 
alunecare) din jur (sector C). O aşezare din cultura Cucuteni, 
faza B (sector B, neinvestigat arheologic) se află în zona de NNV 
a platoului amintit. 

În urma cercetărilor arheologice sistematice a fost precizată 
stratigrafia aşezării hallstattiene timpurii, care are două niveluri 
de locuire, a fost identificat şi cercetat sistemul de fortificaţie 
alcătuit din şanţ, val şi palisadă. De asemenea, au fost studiate 
integral şi parţial locuinţe de suprafaţă şi adâncite (prevăzute cu 
instalaţii de încălzit), o construcţie cu pavaj din pietre, resturile 
unui cuptor, gropi menajere, vetre în aer liber. Materialul 
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arheologic, rezultat din aceste săpături, este bogat şi variat: 
ceramică, metal (piese din aramă şi din bronz), unelte din os, din 
silex şi din piatră, statuete zoomorfe (peste 35 de bucăţi) şi una 
antropomorfă, fusaiole/miniaturi de roţi de car, greutăţi 
tronconice din lut ars, masive şi miniaturale, perforate orizontal, 
vase miniaturale 1 . 

În anul 2004 s-a derulat a noua campanie de săpături 
arheologice sistematice in aşezarea fortificată din prima epocă a 
fierului, cultura Găva-Holihrady, grupul Grăniceşti (Hallstatt A, 
8). 

Săpăturile arheologice de la Siret, punctul .Dealul Ruina" , au 
fost întreprinse în perioada 1 2-24 iulie (efectuate cu studenţi din 
anul 1 de la Facultăţile de Istorie de la UAIC laşi şi UStcM 
Suceava) şi 30 august - 20 septembrie (finanţare MCC). 

Obiectivele cercetării au constat in continuarea investigării 
arheologice a sitului in sectorul A, stabilirea stratigrafiei şi 
succesiunea civilizaţiilor, studierea complexelor arheologice din 
zona valului de apărare şi cercetarea sistemului de fortificaţie. 
Au fost prevăzute cercetări interdisciplinare prin prelevarea 
materialelor pentru determinări paleontologice, antracologice, 
geologice, pedologice. În luna august au fost efectuate 
investigaţii geofizice pe anumite suprafeţe ale sitului (ing Florin 
Scurtu). 

Pentru realizarea obiectivelor propuse pentru anul 2004, au 
fost deschise două secţiuni: S Vl l/2004 (70 x 1 ,5 m) - amplasată 
pe direcţia SE-NV, aproximativ in zona centrală a platoului 
dealului (cu capătul pe valul de apărare) - şi S Vl l l/2004 (23 x 2 
m), pe direcţia NV-SE (pentru investigarea valului şi şanţului de 
apărare; suprafaţa de teren este acoperită de pădure). 

Stratigrafia sitului în zona investigată (S VII 1 2004) este 
următoarea: 
- sol cenuşiu-negru (gros de O, 1 5  m) - stratul vegetal/arabil; 
- sol cenuşiu compact (gros de O, 1 5-0,2 m) - nivelul superior 
hallstattian timpuriu; 
- sol negru-măzăros (gros de O, 1 5-0,5 m) - nivelul inferior 
hallstattian timpuriu; 
- sol brun cu concreţiuni calcaroase (gros de 0,6 m) - structură 
val de apărare; 
- sol brun-gălbui (gros de 0,3-0,4 m) - steril - nivelul antic de 
călcare; 
- sol galben. 

În solul arabil, la limita cu al doilea nivel de locuire (superior) 
din Hallstatt-ul timpuriu, au fost descoperite, în S VII 1 2004 (C 
1 7, 1 9, -0, 1 6/-0, 1 7  m), două fragmente ceramice cu brâu 
alveolat, caracteristice perioadei Hallsttatt 8 (nivelul Mahala IV). 
Sunt singurele materiale de cest fel găsite până acum pe "Dealul 
Ruina", fără a fi surprinsă o depunere din această fază. 

Al doilea strat de locuire (nivelul superior hallastattian 
timpuriu) se păstrează constant pe valul şi şanţul de apărare şi 
pe toată suprafaţa de 70 m cercetată în S Vl l/2004. Nivelul 
inferior hallstattian timpuriu (depunerea arheologică cea mai 
consistentă; solul negru-măzăros) se păstrează neintrerupt pe 
şanţul şi valul de apărare (lucru ce confirmă faptul că sistemul 
de fortificaţie fusese abandonat din această fază de locuire), in 
S Vl l/2004, fiind consistent pe o lungime de 35 m (până la m. 
49; C. 33), subţiindu-se apoi ş i  dispărând de la m. 56, 60. 

În campania anului 2004 au fost cercetate, parţial, 
următoarele complexe arheologice: 
Locuinţa 1 /2004 (S Vl l/2004, C 1 1 -24, m. 1 5-35). Resturile unei 
locuinţe de suprafaţă au fost dezvelite pe o lungime de 20 m. 
Materialele arheologice, aparţinând locuinţei, au fost delimitate 
de la limita superioară a nivelului inferior hallstattian timpuriu (-
0,3 m), fiind consistente între -0,4 şi -0,55 m. Depunerile 
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arheologice erau alcătuite din chirpici ars (unele bucăţi păstrând 
amprente de nuiele, groase de 2-4 cm), provenit de la pereţii 
incendiaţi şi prăbuşiţi ai locuinţei, pietre de diferite dimensiuni 
(unele cu urme de ardere), numeroase fragmente ceramice de la 
diferite vase hallstattiene, oase de animale, fragmente de 
greutăţi tronconice, o râşniţă cu trecător, fragmente de vatră, 
cinci statuete zoomorfe fragmentare (una redând un cal, păstrată 
relativ bine) şi două vase miniaturale. 

Pe suprafaţa cercetată, intre materialele arheologice ale L 
1/2004, au fost descoperite, la distan\e intre ele, trei vetre 
răvăşite din vechime (V 1 /2004, C 1 3, m. 1 8,2-1 8,5, -0,45/-0,5 m; 
V 2/2004, C 1 5-1 6, m. 22,5-22,7, -0,6 m; V 3/2004, C 23-24, m.  
34,4-34,8, -0,48 m) .  Nu au fost identificate elemente care să 
indice o compartimentare a spaţiului locuit, materialele 
arheologice fiind puternic răvăşite din vechime. Tipurile 
ceramice, din L 1 /2004, includ fragmente de vase - sac, 
străchini/castroane, vase bitronconice - pântecoase vase cu 
marginea lobată. Unele fragmentele ceramice sunt ornamentale 
cu decor incizat, cu caneluri şi cu striuri. 
Locuinţa 2/2004 (S VI I ,  C 27-28, m. 39-41 ) .  În stratul hallstattian 
inferior (primul nivel de locuire), la -0,5 m a fost cercetată, 
pa�ial, o depunere compactă de chirpici, arsă neuniform, de 
formă aproximativ rectangulară, cu diametru! (pe axul S 
Vl l/2004) de 0,75 m; lângă aceasta se aflau două bucăţi de la o 
vatră răvăşită, o lespede de piatră şi câteva fragmente ceramice. 
La un metru de bucăţile de vatră, la -0,4 m, a fost găsit un 
fragment de lamă de cuţit de fier. Materialele arheologice indică 
capătul unei locuinţe de suprafaţă care va fi cercetată in 
campaniile viitoare. 
Complexul 3/2004. Groapa 2/2004 (S Vl l/2004, C 34-35, m. 5Q-
51 ,3). La -0,35 m, în nivelul inferior hallstattian timpuriu, la 0,4 m 
de profilul de N al S Vl l/2004, a fost delimitată o grupare de 
chirpici ars; lipiturile arse erau groase de 4-5 cm, păstrând urme 
de nuiele cu diametre de 4-6 cm. Printre/şi sub bucăţile de 
chirpici au fost găsite fragmentele unui vas bitronconic -
pântecos cu decor canelat "în ghirlandă". Materialele "căpăcuiau" 
o groapă circulară, delimitată la -0,45 m, la nivelul solului brun
gălbui (nivelul antic de călcare). Groapa, surprinsă pa�ial, avea 
diametru! de 1 ,4 m (pe axul S VI I  /2004) şi adâncimea de -0,92 
m (măsurătoare de la nivelul de la care a fost săpată). Pe fundul 
gropii se afla un strat gros de O,Q2-0,Q3 m de cărbune şi 
fragmente de la baza vasului amintit. Pământul de umplutură al 
gropii, tasat, conţinea bucăţele de lipituri arse şi cărbune. 
Vatra 4/2004 (S Vl l/2004, C 35-36, m. 5 1 ,8-52,8). La -0,35 m (în 
nivelul inferior hallstattian timpuriu) a fost dezvelită o depunere 
compactă de cenuşă, pe o lungime de un metru, groasă de O,Q2-
0,03 m. În mijlocul depunerii se afla un gol in care era o piatră 
arsă şi fragmente de la un vas cu decor canelat. 
Groapa 1 /2004 (S Vl l/2004, C 7, m. 9,6-1 0,5). La -0,3 m, de la 
baza stratului cenuşiu (nivelul superior hallstattian timpuriu) a 
fost cercetată, pa�ial, o groapă rectangulară săpată in structura 
valului de apărare (solul brun). Groapa avea diametru! la gură 
(pe axul S Vl l/2004) de 0,9 m şi de 0,5 m la fund, adâncimea de 
0,8 m (măsurătoare la nivelul de la care a fost săpată). Pe latura 
peretelui de E, groapa avea o treaptă lată de O, 1 m, peretele de 
V fiind oblic. În umplutura gropii nu au fost găsite materiale 
arheologice. 
Alte descoperiri. În S Vl l/2004, in solul arabil, intre -0, 1 5/-0, 1 7  
m ,  a u  fost găsite patru fragmente de  statuete zoomorfe ş i  o 
piesă de bronz, posibil un fragment de cataramă; in C 1 ,  la -0,25 
m (nivelul superior hallstattian timpuriu), a fost descoperită o 
bucată de minereu de fier, iar in C 1 2, la -0,22 m (acelaşi nivel), 
un topor de piatră perforat pa�ial. 
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Sistemul de fortificatie. Valul si santul de apărare 
Pentru cercetarea sistemului de fortificaţie a fost deschisă S 

Vll l/2004 (cu lungimea de 23 m şi lăţimea de 2 m). Existenţa 
unui drum de care, lat de 6 m, care străbate culmea valului, 
împiedică săparea suprafeţei. În S Vl l l/2004, valul de apărare 
fost investigat pe 4,6 m lungime. 
Stratigrafia valului: 
- sol cenuşiu-negru (gros de O, 1 /0 , 15  m) - stratul vegetal; 
- sol cenuşiu compact (gros de 0,3/0,4 m) - nivelul superior 
hallstattian timpuriu; 
- sol negru-măzăros (gros de O, 1 5/0,4 m) - nivelul inferior 
hallstattian timpuriu; 
- sol brun compact (gros de 0,4/0,9 m) - structură val de 
apărare; 
- sol galben. 

Pe suprafaţa cercetată in S Vl l l/2004, ambele niveluri de 
locuire hallstattiană timpurie acoperă valul, şanţul de apărare şi 
continuă in afara acestora, ceea ce confirmă faptul că sistemul 
de fortificaţie a fost abandonat din timpul primei locuiri 
hallstattiene timpurii. 

Valul are înălţimea actuală de 1 ,5 m (măsurătoare la m. O al 
S Vl l l/2004), cea iniţială fiind de 0,9 m (măsurătoare de la baza 
superioară a stratului brun din structura valului). 

Şanţul de apărare este format din două alveolări despă�ite 
de o treaptă de pământ galben cu o lăţime de 0,7 m (între m. 
1 4,6-1 5,3 a i  S Vl l l/2004), aflată la -0,8 m. 

Primul şanţ are deschiderea la gură de 8 ,2 m (cuprinsă intre 
m. 4,6-13,2 ai S Vll l/2004) şi adâncimea maximă de 1 ,25 m 
(măsurătoare de la limita superioară a solului brun-negru, de 
umplutură) sau -1 ,8 m de la nivelul actual de călcare. Între val şi 
şanţ a fost lăsată o suprafaţă plată (bermă) de 0,45 m (intre m. 
8,8-9,25 a i  S Vl l l/2004), la nivelul solului galben, fiind tăiată apoi 
o treaptă (m. 9,25 de la S Vll l/2004), şanţul adâncindu-se în 
continuare. 

Al doilea şanţ are deschiderea la gură de 3,4 m, la bază fiind 
de 3 m (între m. 1 5,3-18 ,75 ai S Vl l l/2004) şi adâncimea maximă 
de -0,8 m (măsurătoare de la nivelul solului galben, de unde a 
fost tăiat) sau de -1 ,2 m de la nivelul actual de călcare. 

Atât in pământul de umplutură al şanţului de apărare, cât şi 
pe fundul lui, au fost găsite fragmente ceramice de la diferite 
vase din Hallstatt A; de asemenea au fost găsite, la diferite 
adâncimi in umplutura şanţului , percutoare şi cute de piatră cu 
urme de folosire, oase de animale, o mărgică de lut ars şi pietre 
plate. 
Groapa 3/2004 (S Vl l l/2004, C 1 0-1 1 ,  m. 1 9, 1 -20, 1 ) . La 0,4 m 
după şanţul de apărare, la -0,65 m, la nivelul solului galben a 
fost dezvelită, pa�ial, o groapă circulară cu diametru! (pe axul S 
Vll l/2004) de 1 m şi adâncimea de -0,45 m (măsurătoare de la 
nivelul de la care a fost săpată) ; în afara câtorva lipituri arse, 
găsite pe fundul gropii, nu au fost descoperite alte materiale. 
Groapa 4/2004 (S Vll l/2004, C 1 1 -1 , m. 21 ,2-23). La -0,7 m, a 
fost cercetată, pa�ial, o groapă surprinsă pe o lungime de 1 ,5 m, 
o lăţime de 0,5 m şi 0,5 m adâncime (măsurătoare de la nivelul 
solului galben de unde fost săpată); nu au fost găsite materiale 
arheologice. 

Obiectivele viitoarelor cercetări constau în prelungirea S. 
V/2000 şi S Vl l/2004 (sector A), până la marginea platoului 
dealului (sector B ;  300 m lungime), deschiderea de casete (pe 
latura de SV a S Vl l/2004, pentru cercetarea complexelor 
arheologice studiate pa�ial în <'nul 2004) şi secţiuni in zona 
fortificaţiei (sector A) şi in suprafaţa locuită din afara şanţului de 
apărare (sector C). 
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Pentru cercetarea completă a unor complexe arheologice 
studiate pa�ial 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 întocmit. 

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. 

Bibliografie: 
Mircea lgnat, Ion Mareş, CCA 1 995, p. 83; 
Mircea lgnat, Attila Lăszl6, Ion Mareş, CCA 1 996, p. 1 14-1 1 5; 
Alti la Lăszl6, Ion Mareş, Bogdan Niculică, CCA 1 999, p. 1 07-
1 08; 
Attila Laszl6, 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; 
Attila Laszl6, Ion Mareş, Bogdan Niculică, Mircea lgnat, CCA 
2004, p. 21 1 -312; 
Sergiu Haimovici, Studiul arheozoologic al resturilor osoase 
provenite din aşezarea hal/stattiană de la Siret - Dealul Ruina, 
Suceava 29 (sub tipar). 

Cercetări geofizice 
Florin Scurtu (GEI-PROSECO Bucureşti) 

Cercetarea geofizică a fost efectuată in trei perimetre 
distincte: două în zona locuirii hallstattiene şi unul în zona, mai 
restrânsă, in care au fost descoperite urmele locuirii 
cucuteniene. Timpul scurt afectat cercetării geofizice a acestor 
zone, precum şi vremea foarte nefavorabilă, au condus la 
obţinerea unor rezultate de referinţă, care permit proiectarea 
unor lucrări geofizice pentru viitor. 

Aspectul hă�ilor magnetometrice este diferit: in zona sudică, 
hallstattiană, anomaliile au dimensiuni mici şi sunt dispersate, in 
timp ce pentru zona nordică, cucuteniană, anomaliile 
magnetometrice sunt mai omogene şi au extindere mult mai 
mare. 

Cercetările au fost efectuate cu fonduri de la MEC 
(Programul CERES). 

207. Slatina Tirniş, corn. Slatina Tirniş, jud. Caraş 
Severin 
Punct: Şăs 
Cod sit: 54065.01 
Colectiv: Adriana Radu responsabil (MJERG 
Caransebeş) 

în perioada 20 sept.-5 oct. 2004 s-au întreprins săpături pe 
raza comunei Slatina Timiş, pe platoul numit "Gura llovei", situat 
în dreapta şoselei Caransebeş-Băile Herculane, pe partea opusă 
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drumului, ce duce spre satul llova. Cercetările din acest an au 
urmărit să verifice informaţiile obţinute prin săpăturile din anul 
2001 efectuate în colţul de NV al platoului. Cele trei secţiuni 
S1 /2004, S2/2004, S3/2004 au fost amplasate in NE aşezării, in 
apropierea laturii abrupte dinspre drum. 

În S1 /2004, la numai -0, 1 5  m, a apărut platforma unei 
locuinţe cu o lungime de 3 m. Alcătuită din pietre mărunte, ea 
are o grosime de cea. 0,2-0,25 m. in capătul dinspre E s-a găsit 
un stâlp cu diametru! de 0,25 m şi o adâncime de -1 ,35 m faţă 
de solul actual. Partea dinspre N a acestui stâlp a fost 
înconjurată de pietre mărunte, strâns îmbinate, foarte greu de 
săpat. În umplutura gropii au apărut fragmente ceramice de 
dimensiuni mari şi unelte din silex. 

Sub platformă a fost surprins nivelul de construcţie al 
locuinţei şi primul nivel de locuire. Primul strat aflat sub nivelul 
locuinţei este galben, lutos şi prezintă foarte puţine fragmente 
ceramice. Sub următorul nivel de lut galben apare solul natural, 
ce in această zonă, este din pietre de diferite mărimi, aşezate 
una lângă alta, ce clivează, aflate la -0,7 m. 

În S2/2004, după îndepărtarea pământului arabil, urmează 
un strat de culoare brun roşcat cu multe fragmente ceramice in 
carou! 1 şi mult mai puţine in carourile 2 şi 3. Către centrul 
secţiunii , la cea. -0,3 m a apărut partea superioară a unei vetre 
de foc. 

Săpăturile au dus la dezvelirea în intregime a acestui 
obiectiv, cu diametru! de 2,5 m şi înălţimea de 0,3 m, construit 
din cărămizi de chirpici şi împletitură de nuiele (urmele se văd pe 
suprafaţa interioară a cărămizilor arse). Ea apa�ine nivelului de 
construcţie al locuinţei cu platforma din pietre şi a fost plasată 
între două locuinţe. De pe nivelul vetrei au fost colectate 
fragmente ceramice. 

Şi in această secţiune, ultimele niveluri, ce suprapun solul 
natural sunt din lut galben, cu foarte rare fragmente ceramice. 

În S3/2004 după îndepărtarea stratului arabil apare al doilea 
nivel de construcţie, de sub platforma de pietre, distrusă de 
lucrările agricole. Conturul ei poate fi urmărit datorită 
numeroaselor pietre păstrate, mai ales în suprafaţa carourilor 2 
şi 3. 

in caroul 1 ,  in colţul dinspre NE, sub acest nivel, a apărut un 
bordei, apa�inând perioadei timpurii de locuire a platoului. Săpat 
pa�ial, el este de formă ovală. Materialul ceramic bogat constă 
din fragmente ceramice, lame din silex şi obsidian. 

Şi in această secţiune, lutul galben suprapune pământul viu ,  
aflat la cea. -0,7 m. 

Fragmentele ceramice apa�in celor trei categorii: fină, 
semifină şi de uz comun, fragmentele fine fiind mai rare. Pasta 
este din lut, cu nisip şi pietricele mărunte, bine frământate şi 
arse. Suprafaţa exterioară, bine netezită este acoperită cu un 
slip cenuşiu, cărămiziu sau brun-cărămiziu. Picioarele de cupă 
inalte sau scunde sunt ornamentale cu perforaţii rotunde. 
Caracteristice sunt şi toartele "cioc" perforate orizontal. Ca tipuri 
de vase se întâlnesc castroane, cupe cu picior perforat, oale, 
căni. 

Inventarul litic constă din lame din silex şi obsidian de 
dimensiuni diferite, întregi şi fragmentare. 

Ambele niveluri de locuire aparţin culturii Tiszapolgar. 
Nivelul cu bordeie se încadrează unei faze timpurii .  

208. Slava Rusă, corn. Slava Cercheză, jud. Tulcea 
[lbida] 
Punct: Cetatea Fetei 
Cod sit: 161277.01  
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Colectiv: Mihaela Iacob - responsabi l ,  Dorel Paraschiv, 
George Nuţu ( ICEM Tulcea), Costel Chiriac, Dan 
Aparaschivei, Lucian Munteanu (IA laşi), Lucreţiu 
Mihăilescu-Bîrliba, Simina Stane (UAIC laşi) , Adrian 
Doboş, Gabriel Popescu (IAB), Nicolae Miriţoiu, Andrei 
Soficaru , Nicuşor Sultana, Mihaela Gâtej (CCA Bucureşti) , 
Constantin Haită (MNIR - CNCP), Al ina Neagu (absolventă 
FIB), Alexandru Suharovschi (absolvent UAIC laşi), 
Valentin Piftor, Natalia Midvichi (studenţi UAIC laşi) Florin 
Scurtu (GEI-PROSECO Bucureşti), Alexandru Ioan Merciu, 
Florin Creangă, Matei Ovidiu Meiu (Univ. Bucureşti
Facultatea de Geologie) 

Cercetarea s-a desfăşurat în lunile iulie - august, pe mai 
multe sectoare. 
Sector P 

S-a continuat cercetarea începută în campania anterioară, 
prin trasarea altor trei secţiuni (S 4 - S 6), amplasate în func\ie 
de rezultatele cercetărilor geofizice. 

S 4 a fost orientată NV-SE, tinându-se cont de panta 
dealu lui; aceasta are dimensiunile 

'
de 22 x 2 m). Până la 

adâncimea medie de 1 m, adâncime la care apare un strat de 
argilă carbonatică galbenă, au apărut materiale arheologice din 
mai multe epoci, amestecate - aşchii paleolitice (în zona de NV 
a secţiunii), şi fragmente ceramice eneolitice (gumelniţene), din 
prima epocă a fierului şi din perioada romană timpurie. Săpătura 
s-a efectuat până la adâncimea maximă de 3,8 m. De pe un 
profil au fost prelevate probe pentru analize sedimentologice. 
Stratigrafie 1 :  
• O ·0,2 m · Nivel siltic, brun cenuşiu mediu, cu structură 
granulară, frecvente fisuri prismatice, rădăcini actuale. Orizontul 
arat al solului actual; 
·0,2 -0,9 m - Nivel siltic, brun cenuşiu, structură agregată şi 
fisura\ie prismatică, cu rare granule carbonatice. Limită inferioară 
gradată, uşor ondulată. Orizontul organic al solului actual; 
-0,9 -1 ,65 m - Nivel siltic, brun cenuşiu, cu structură agregată, 
mai omogen. Limită inferioară gradată. Orizont de tranziţie; 
-1 ,65 -2,6 m - Nivel de sili argilos, brun gălbui, cu pete brun 
mediu, cu granule carbonatice (4-5%) cu dimensiuni de 1 -2 cm. 
Orizontul cu carbonaţi (calcic) al solului; 
-2,6 ·3,8 m - Nivel siltic gălbui, structură granulară fină, omogen, 
foarte slab pedogenizat. Partea superioară a depunerii de loess 
din baza profilului de sol. 

În zona de SV a secţiunii, în profil , a apărut un mormânt de 
inhumaţie, orientat V-E, pentru cercetarea căruia s-a practicat o 
casetă de 2 x 2 m. Acesta fusese amenajat într-o groapă simplă, 
al cărei fund se găsea la adâncimea de -0,7 -Q,75 m. Oasele au 
fost descoperite în conexiune anatomică, în stare relativ bună de 
conservare. Mormântul nu avea piese de inventar. 

in zona centrală a secţiunii , în profilul de NE a apărut un alt 
mormânt, orientat, de asemenea, V-E. Pentru cercetarea 
completă a acestuia, s-a practicat o secţiune de 2 x 2 m. 
Mormântul era amenajat cu \igle, depuse oblic pe partea stângă 
a scheletului ; acesta din urmă era în stare relativ bună de 
conservare. Ţiglele au apărut la adâncimea de -0,65 m iar fundul 
gropii la -1 ,2 m. Mormântul nu avea piese de inventar. 

La 25 m NV de S 4 a fost trasată o altă secţiune (S 5) , cu 
dimensiunile de 4 x 2 m, orientată NV-SE. 

La 1 m de marginea de SE a secţiunii a apărut un mormânt, 
al cărui groapă nu a fost identificată, oasele şi piesele de 
inventar găsindu-se la adâncimea maximă de ·0,25 m. Defunctul 
fusese depus în coşciug din lemn, fapt probat prin descoperirea 
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a două piroane din fier. Din schelet se mai păstrau doar câteva 
fragmente de craniu şi o coastă. Mormântul poseda un inventar 
relativ bogat: 
- un urcior aproape complet (lipseşte gura) cu corpul tronconic, 
torţile lamelare şi baza inelară; 
- o farfurie completă (restaurată) de factură pontică, cu forma 
asemănătoare vaselor Hayes 3 t;:andarli; 
- două cupe (baluri ?) cu aceeaşi formă; 
- trei fragmente de la o ceşcuţă cu două toarte (kantharos) cu 
forma asemănătoare celor descoperite în necropola romană 
timpurie de la Enisala. 

Coroborând datarea pieselor de inventar, considerăm că 
înhumarea s-a produs în prima jumătate a sec. 11 p. Chr. 

În S 5, până la adâncimea de - 1  m, au apărut materiale 
amestecate - paleolitice (aşchii), eneolitice şi romane 
(fragmente ceramice). Săpătura s-a efectuat până la adâncimea 
de -1 ,8 m, adâncime la care a apărut un strat de loess galben
roşiatic. 

La NE de S 1 (cercetată în campania anterioară) a fost 
trasată o altă secţiune (S 6) , cu dimensiunile de 6 x 2 m, 
orientată NV-SE. 

in centrul sectiunii , la adâncimea de ·0,25 m, a apărut un 
craniu uman, provenit, probabil, de la un mormânt distrus de 
lucrările agricole. 

În sec\iune au apărut două gropi, cu materiale amestecate; 
de asemenea, în strat, până la adâncimea de -1 ,2 m au apărut 
materiale încadrate în mai multe perioade istorice: 
- paleolitic - nuclee, aşchii , lame, un racloar transversal cu 
retuşă inversă şi un gratoar carenat; 
- eneolitic - fragmente ceramice gumelniţene, nuclee şi lame din 
silex şi jumătate dintr-un topor din piatră; 
- prima epocă a fierului - fragmente ceramice; 
- a doua epocă a fierului - fragmente ceramice; 
- epoca romană timpurie - fragmente ceramice. 

La piesele enumerate mai sus, se adaugă fragmente de 
chirpic şi numeroase oase de animale, imposibil de încadrat 
cronologic. 

Săpătura s-a efectuat până la adâncimea de -1 ,85 m, când a 
apărut un loess galben-roşiatic. 

Între -1 ,3 şi -1 ,85 m, într-un nivel argilos gălbui au apărut, 
dispersa!, mai multe piese paleolitice din silex cu granulaţie 
mare, între care se remarcă un nucleu masiv, inform, şi un 
racloar transversal pe faţă plană. Numărul mic al artefactelor şi 
suprafaţa redusă a S VI fac prematură încadrarea lor într-un 
anumit orizont cronologic şi cultural al paleoliticului. 

Considerăm că se impune cercetarea unei suprafe\e mai 
mari în această zonă a Sectoru lui P, în vederea obţinerii unei 
imagini mai clare a contextului din care provin aceste piese. 
Cercetări de teren 

Pe dreapta răului Slava se află mai multe văi, orientate E-V. 
Pe una dintre acestea (numită de localnici "A treia vale") ,  aflată 
la cea. 1 km înainte de intrarea în sat, au fost descoperite roci 
ale căror caracteristici (macroscopice) sunt identice cu cele ale 
pieselor din Sectorul P, ceea ce semnalează o posibilă sursă de 
materie primă. 
Sector extra muros vest 1 

În campania din anul 2004 s-a cercetat în totalitate clădirea 
identificată în anul 2003. Aceasta este orientată aproximativ NV
SE zidurile tinând cont de inclinatia terenului. Clădirea are 
di�ensiunile de 1 3,6 x 5,5 ;n şi este �ompusă din două încăperi; 
încăperea de NV are 4,5 x 5,5 m, iar cea de SE 6,8 x 5,5 m. 

Adâncimea la care apar zidurile e de -0,3 -Q,4 m. Din ziduri 
se păstrează doar pa�ial funda\iile şi, în unele locuri, 0, 1-Q, 1 5  m 

www.cimec.ro



C ro n ica cerceti': n i l o r  a rheo logicE: d i n  România - campania 2004 

din elevaţie. Acestea sunt realizate din pietre neregulate, legate 
cu pământ. Pe latura de NV, clădirea prezintă un contrafort cu 
forma aproximativ discoidală, cu diametru! de 0,9 m. 

Clădirea are un singur nivel de locuire. 
La 0,8 m NE de edificiul amintit a apărut un altul, cu aceeaşi 

orientare. Acesta a fost distrus aproape in totalitate de lucrările 
agricole, păstrându-se doar colţul de NV, adică două laturi pe 
lungimea de 3,9, respectiv 4,5 m şi pa�ial latura de SE, pe o 
lungime de 1 ,5 m. Lungimea edificiului (sau a încăperii) e de 5,9 
m iar lăţimea acestuia nu poate fi stabilită. 

Zidurile apar la adâncimea de -0, 1 5  -0,2 m, din acestea 
păstrându-se doar 1-2 rânduri de pietre din fundaţie. in zona de 
S a clădirii (încăperii) se păstrează resturile unui pavaj din piatră 
plată. 

La NE de edificiu a apărut o vatră amenajată pe un pat din 
lut; din aceasta se mai păstrează doar două pietre. 

La NV de a doua clădire, sub un strat de dărâmătură din 
pietre şi tegule, a apărut un nivel de călcare, la adâncimea de -
0,25 -0,35 m. 

Materialele arheologice recuperate din acest sector se 
datează, aproape in exclusivitate în sec. IV p. Chr. şi constau în: 
- ceramică - un opaiţ intreg lucrat la roată, unul fragmentar 
turnat in tipare şi numeroase fragmente de la vase de uz comun; 
- sticlă - o mărgică şi fragmente atipice de la diverse vase; 
- metal - trei cuţite din fier, un vârf de suliţă, unul de săgeată, o 
cheie, o unealtă de dulgheri! şi o fibulă "cu capete de ceapă" din 
bronz; 
- monede - 1 3  exemplare - 1 2  datate în sec. IV şi unul in sec. 
VI; probabil ultimul a ajuns întâmplător in acest sector. 
Sector Curtina G 

intre secţiunea de control cercetată in campaniile 2001-2003 
şi cea trasată in 2003 pentru cercetarea turnului 8 s-a trasat o 
altă secţiune (S 3) cu lăţimea de 1 5  m, lăsându-se martori de 3 
m. S-a cercetat doar zona extra muros. Săpătura s-a efectuat 
până la adâncimea maximă de 2 m (in zona zidului de incintă). 

După materialele şi liantul folosite, s-a remarcat faptul că, pe 
po�iunea dezvelită, zidul de incintă are două faze de construcţie. 
Acestea nu pot fi deocamdată datate cu exactitate, deoarece 
săpătura s-a efectuat in stratul de dărâmătură; putem doar 
susţine că ambele faze apa�in perioadei romana-bizantine. 

Materialele arheologice recuperate din dărâmătură constau 
într-o monedă datată in sec. V şi in vase ceramice datate atât in 
perioada romană timpurie, cât şi in cea romana-bizantină: 
- amfore - Zeest 64 şi 94 ( 1 5  exemplare), Zeest 84 - 85 ( 1  0), 
rhodiene romane timpurii (1 ) ,  Kabakcieva Il (1 ), amfore de masă 
romane timpurii ( 1 ) ,  amfore "morcov" ( 1 ) ,  Kuzmanov 15 (4), LR1 
( 1 ) ,  LR2 (4), Berenice LR 3 ( 1 ) ,  Berenice LR 10 ( 1 ) , Antonova 9 
( 1 ) ;  
- farfurii Hayes 3 (2); 
- cratiţe (1 ); 
- castroane (1 ) ;  
- ulcioare (1 ) ;  
- mortaria romane timpurii ( 1  ) .  
Sectorul Baza I I I  

in această campanie s-au efectuat cercetări doar in carou riie 
2-3 (la S de zidul identificat în anul 2003). 

La adâncimea de -1 ,2 m a apărut o stradă amenajată din 
piatră de râu. Considerăm că strada a funcţionat in sec. VI, pe 
baza următoarelor materiale arheologice descoperite: 
- amfore - LR1 (3 exemplare), LR2 (3), Berenice LR 10 ( 1 ) ,  
Zeest 99 ( 1 ) ,  Opaiţ BV ( 1 ) ;  
- farfurii Hayes 3 ( 14) ; 
- oale locale (6). 
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Pe stradă au mai fost descoperite un fragment de la o 
amforă Zeest 84 - 85 şi unul de la un platou pergamenian 
roman timpuriu, precum şi patru fragmente de la vase-borcan 
medievale timpurii (sec. XI-XII) , antrenate. 
Sub stradă a apărut un strat cu materiale datate in sec. V, între 
acestea remarcându-se un opaiţ nord-african. 
Sector Necropolă 

in campania 2004 au fost cercetate şase morminte in urma 
săpăturilor sistematice, intr-o secţiune trasată la V de cea 
cercetată in campania anterioară, la care se adaugă două 
descoperite fortuit. 

Mormintele se încadrează in aceleaşi tipuri cu cele cercetate 
in anii precedenţi - cu amenajări din ţigle sau pietre ori în gropi 
simple. Doar două dintre acestea prezentau inventar - unul mai 
multe mărgele din chihlimbar şi sticlă, iar altul două catarame din 
bronz, dintre care una aurită. 
M 73, sector "Cuptor"; în mal s-au observat fragmente craniene 
(mandibulă şi masivul facial) la adâncimea de -0,85 -0,89 m 
(faţă de nivelul actual); au fost recuperate doar fragmente de 
mici dimensiuni din craniu, dinţi şi o vertebră cervicală; posibil 
capul spre E. 
M 74, sector "Cuptor''; orientare: NNE 60o_SSV 240°; a apărut la 
adâncimea de -0,25 m (pe creasta tibială) şi -0,32 m (sub tibie) 
faţă de nivelul actual; iniţial s-au observat epifizele proximale ale 
tibiilor; s-au recuperat tibia stângă întreagă (epifiza celei din 
dreapta era distrusă); peroneele şi oasele picioarelor (la 
demontare). 
M 75, sector .Cuptor''; adâncime: -1 ,54 m (astragal stânga); -0,7 
m (la mâna dreaptă); -1 m (la picioare) - faţă de nivelul actual, in 
ruptura malului. Scheletul era intins pe spate cu membrele 
inferioare paralele; radiusul şi cubitusul dreapta in poziţie 
anatomică cu mâna pe femur, cu mâna stângă pe sacrum; 
piciorul stâng in poziţie verticală, iar cel din dreapta aplecat spre 
dreapta; orientare: NNE 60°-SSV 240°. 
M 76, S 1 1 1/2004, carou 1 ,  sector "Necropolă", in profi lul de N s-a 
găsit un cui la adâncimea de -0,41 m, motiv pentru care s-a 
prelungit secţiunea cu 1 m in partea de N; la adâncimea de -
0,53 m au fost atinse oasele membrului inferior stâng; orientare: 
ENE 75,5° (picioare)-VSV 255,5° (cap); scheletul se afla în 
decubit dorsal; stare de conservare precară: craniul inclinat pe 
partea stângă, zigomaticul şi orbita dreaptă distruse, mandibula 
căzută in piept, membrele superioare întinse pe lângă corp, 
coastele (identificate doar 3) fragmentare, bazinul distrus; 
membrele inferioare întinse, cu rotulele deranjate din poziţia lor 
anatomică (cea dreaptă se afla intre femure, cea stângă la 
nivelul jumătăţii superioare a libiei stângi); lipseşte clavicula 
stângă, radius şi cubitus dreapta; referitor la sicriu putem spun 
că avea capacul bătut in cuie, dovadă fiind cele 4 cuie găsite la 
adâncimi cuprinse între -0,36 m (la picioare) şi -0,41 m (la cap); 
antebraţul stâng era străpuns de unul din cuiele sicriului, ca şi 
umărul şi mâna dreaptă; lăţimea maximă a sicriului în zona 
oaselor mâinii era de 0,45 m (ţinând cont de florile cuielor); in 
preajma libiei stângi, la O,Q7 m lateral stânga s-au găsit resturi 
de lemn provenite de la coşciug. Adâncimi: craniu = 0,58 m 
(şedere occipital) şi 0,47 m (frontal); humerus, epifiza distală = 
0,55 m (stânga) şi 0,56 m (dreapta); oasele mâinii stângi = 0,55 
m; femur dreapta, epifiza distală = 0,53 m; oasele picioru lui = 
0,52 m (dreapta) şi 0,52 m (stânga). 
M 77, S 1 1 1/2004, carou 2, sector "Necropolă"; in profilul estic la A 
= 0,22-0,28 m au fost găsite bucăţi de ţiglă şi de chiup, motiv 
pentru caN3 s-a executat o casetă in martorul dintre S 1 1/2003 şi 
S 1 1 1/2004, cu L = 3,38 m (lungimea martorului fiind de 1 m); tot 
în profilu l estic al S 1 1 1/2004 s-a găsit la distanţa de 1 ,85 m o a 
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doua ţiglă şi o piatră de calcar; iniţial s-a considerat că este 
vorba de un mormânt dublu, fapt confirmat ulterior; mormântul a 
fost notat M 77 a şi b, pornind dinspre şirul de ţigle şi bucăţile de 
chiup ce intrau in profilul estic (lungimea şirului de ţigle = 1 ,62 
m); la 0,23 m de oasele piciorului lui M 77b se aflau două pietre 
de calcar pe două fragmente de chiup (L = 0,69 m şi 0,25 ); 
distanţa dintre cei doi defuncţi era de 0,52 m (la cap), 0,2 m (la 
mijloc) şi 0,32 m (la picioare). 
M 77a, aflat lângă şirul de bucăţi de ţigle şi chiup, era in poziţie 
aproximativ decubit dorsal, craniul se afla inclinat pe partea 
dreaptă cu privirea spre S; mandibula in poziţie anatomică; 
humerusurile sunt paralele; antebraţul dreapta era puternic 
flectat cu oasele mâinii probabil pe humerus; antebraţul stânga 
era indoit pe abdomen; nu s-a putut stabili exact unde erau 
oasele mânii stângi deoarece acestea nu au putut fi identificate 
din cauza stării precare de conservare; coastele se observă in 
partea stânga dar sunt puternic deteriorate; coxalul stânga este 
uşor ridicat, sacrumul in poziţie anatomică, ca şi coxalul dreapta; 
femurul dreapta in poziţie anatomică, intins, continuă cu tibia; 
femurul stânga este flexat in interior (formează un unghi obtuz 
cu tibia, vârful fi ind in rotulă) din coxal apropiindu-se de epifiza 
distală (distrusă) a femurului dreapta; se observă tibia şi 
peroneul stânga paralele cu tibia dreapta; tibia dreapta are 
maleolele orientate in sus; tibia stânga are creasta tibială 
orientată in sus; oasele piciorului (astragalu l , navicularul stânga 
şi calcaneul dreapta) se păstrează. 
M 77b este slab conservat şi reprezentat; din craniu lipseşte 
masivul facial , are privirea spre SSE, mandibula in poziţie 
anatomică; femurului dreapta ii lipsesc epifizele; tibia dreapta cu 
epifizele distruse este flectată spre interior; femurul stânga are 
epifiza distală distrusă, iar cea proximală pa�ial distrusă, fiind 
aflată in conexiune cu un mic fragment din coxal; tibia stânga are 
epifizele distruse; tibia dreapta are maleolele orientate în sus; 
tibia stânga are creasta tibială orientată in sus; membrul inferior 
stânga este flexat în interior; oasele picioarelor sunt înclinate pe 
dreapta. Orientare: VNV 290° (cap)-ESE 1 1 0° (picioare). 
Adâncimi: M 77a, craniu = 0,65 m (şedere); parietal = 0,56 m; 
mandibulă = 0,66 m; pubis = 0,65 m; condilii femurali = 0,59 m; 
tibii = 0,58m; M 77b, craniu = 0,74 m (şedere); frontal = 0,61 m; 
mandibulă = 0,74 m; intre femure = 0,73 m; intre tibii = 0,69 m; 
Chiup 1 = 0,22 m (superior) şi 0,46 m (inferior); Tegula = 0,28 m; 
Chiup 2 = 0,28 m (superior) şi 0,4 m (inferior); Chiup 3 = 0,24 m 
(superior); Chiup 4 = 0,22 m (superior) ;Chiup 5 = 0,22 m 
(superior) şi 0,38 m (inferior); Chiup 6 = O, 1 9  m (superior); Piatra 
1 = 0,23 m (superior) şi 0,31 m (inferior); Piatra 2 = 0,2 m 
(superior) şi 0,35 m (inferior); Piatra 7 = 0,31 m (superior); Piatra 
8 = O, 1 5  m (superior). 
M 78 sector Paleolitic, S IV; in profilul de SV la -0,53 m 
adâncime faţă de nivelul actual au fost identificate ambele 
picioare (falange, metatarsiene, cuboid, navicular), pentru care 
s-a executat o casetă de 2 x 2 m; la -0,65 m s-a observat 
groapa, ce avea dimensiunile de 1 ,65 x 0,45 m şi cu orientarea 
de VSV 4500°-ENE 1 300°; intre coxale, la demontare a fost 
găsit un ciob de culoare neagră. Descriere schelet: orientare: 
VSV 4620° (cap)-ENE 1 420° (picioare); lungime = 1 52 cm (de la 
metatarsianul 1 stânga la craniu) şi lăţime = 35 cm (la bazin); 
scheletul intins pe spate; craniul avea privirea în sus, mandibula 
in conexiune anatomică; membrele superioare paralele cu 
corpul; humerusurile au dimensiuni reduse (propo�ional); in 
treimea lor superioară prezintă un calus osos (fracturi?); 
capetele humerale deformate; mâna stângă paralelă cu coxalul 
stânga şi palma întinsă; cea dreapta pliată uşor pe coxalul 
dreapta; membrele inferioare paralele; rotula stânga in 
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conexiune, cea dreapta deplasată spre lateral dreapta; piciorul 
stânga cu metatarsienele paralele cu solul; piciorul dreapta 
culcat pe partea dreaptă; tibia dreapta întoarsă spre sud; 
calcaneul dreapta culcat spre lateral dreapta; claviculele 
înclinate spre interior cu sternul in conexiune, ca şi coastele ori 
sacrumul; craniul prezintă spărturi pe frontal şi pe partea 
dreaptă; schelet de adult bine conservat şi reprezentat. 
M 79, S 1 1 1/2004, carou 4, sector "Necropolă", iniţial au fost 
descoperite fragmente din oasele membrelor inferioare şi craniu; 
la săpătură s-a observat că scheletul se prelungea in profi lul 
vestic şi s-a săpat o casetă care se află la 5,2 m de ţăruşul C al 
S IV; caseta are L = 1 , 1 6  m şi 1 = 0,75 m; scheletul se afla culcat 
pe partea stângă; s-a putut observa că din craniu s-a păstrat 
doar parietalul stânga, fragmente din mandibulă şi maxilar; 
privirea spre N; la O, 1 9  m V de craniu era un fragment osos; la 
0,25 m SV de craniu un fragment din mandibulă cu doi dinţi şi un 
fragment de omoplat; nu s-au observat membrele superioare, 
cutia toracică şi bazinul; femurul dreapta era indoit intr-un unghi 
obtuz faţă de coloană, tibia şi peroneul se prelungesc spre sud 
est (gamba este îndoită spre interior); s-au mai observat 
fragmente de diafiză din tibia şi peroneul stânga; femurul stâng 
nu s-a păstrat; schelet foarte slab conservat şi reprezenat; din 
cauza adâncimii reduse e posibil să fi fost afectat de lucrările 
agricole; la demontare s-a observat femurul stânga şi două 
coaste. Orientare: VSV 265° (cap)-ENE 85° (picioare). 
Adâncimi: craniu = 0,39 m şi 0,44 m (şedere); dinţi: 0,43 m; 
fragment femur dreapta: 0,37 m; tibia stânga: 0,40 m; tibia şi 
peroneu dreapta: 0,38 m. 
M 80, S 1 1 1/2004, carou 4, sector "Necropolă"; scheletul se afla 
sub M 79, la O, 1 1  m; întins pe spate, cu partea dreaptă uşor 
ridicată; craniul era culcat pe partea dreaptă, cu privirea spre S; 
a fost traversat de un gang de animal, de la baza craniului spre 
occipital; membrele superioare erau paralele cu corpul; cutia 
toracică, vertebrele şi bazinul in conexiune anatomică; 
membrele inferioare paralele; schelet slab conservat şi 
reprezentat; craniul este posibil să fie deformat artificial 
(frontalul); epifizele oaselor lungi sunt distruse. Inventar: o 
mărgică de sticlă albastră deasupra craniului; două mărgele de 
chihlimbar şi una de sticlă intre humerusul dreapta şi masivul 
facial ; pe coastele din partea dreaptă, la nivelul sternului a 
apărut o mărgică albastră; o altă mărgică albastră in zona 
vertebrelor lombare; sub craniu, la nivelul mandibulei, la 
demontare a mai apărut o mărgică albastră; o mărgică de 
chihlimbar deasupra omoplatului dreapta; o mărgică roşie a 
apărut sub zigomaticul dreapta; pe stern o altă mărgică albastră. 
Orientare: E (picioare)-V (cap). Adâncimi: craniu, parietal stânga 
= 0,4 m; sub craniu = 0,45 m; pe stern = 0,43 m; humerus 
stânga = 0,46 m; humerus dreapta = 0,41 m; intre femure = 
0,39; între picioare = 0,36 m. 
M 81 , S 1 1 1/2004, carou 4, sector "Necropolă"; scheletul se afla 
sub M 80, la -0, 1 5  m; iniţial, la -0,45 m a apărut conturul gropii 
ce era de formă ovală ( 1 ,  1 5  x 0,4 m); in partea dreaptă a gropii 
s-au observat urme de arsură (o pată de culoare neagră); 
scheletul era intins pe spate; craniul culcat pe partea stângă cu 
privirea spre nord; a fost deformat de strat; lipseşte partea 
stângă a masivului facial şi mandibula; este posibil să fi fost 
traversat de un gang; nu se observă vertebrele, sternul şi 
coastele; se păstrau vagi urme din omoplat; membrele 
superioare au palmele pe coxalul stânga, fiind îndoite din coate; 
antebraţul stânga este de�ărtat de sol cu 7 cm faţă de cel drept; 
palma formează un unghi drept cu radiusul şi cubitusurile, 
metatarsienele fiind perpendicu lare pe falangele proximale; 
palma dreaptă era aşezată peste falangele palmei stângi, 
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degetele fiind întinse pe sol; coxalul in poziţie anatomică, dar 
slab conservat; membrele inferioare sunt paralele, rotula dreaptă 
pe condilii femurului, rotula stângă nu s-a observat; astragalele 
în poziţie anatomică; piciorul stânga cu tarsienele paralele cu 
solul; tarsienele şi metatarsienele piciorului dreapta nu se 
observă. Orientare: E-V. Adâncimi: pe parietalul dreapta = 0,75 
m; sub craniu = 0,88 m; epifiza proximală humerus stânga = 0,84 
m; epifiza proximală humerus dreapta = 0,80 m; epifize distale 
antebraţ stânga = 0,68 m; epifize distale antebraţ dreapta = 0,78 
m; simfiza pubică = 0,8 m; intre condilii femurali = 0.79 m; între 
astragale = 0,73 m. 
M 82, sector Paleolitic, S IV; în profilul de NE s-a observat o 
tegulă; s-a efectuat o casetă (C) cu dimensiunile 1 ,82 x 2, 1 m; 
caseta se află la 1 , 16 m de martorul de SE; mormântul avea pe 
partea stângă patru ţigle aşezate pe lungime (cu curbura spre 
interior); ţiglă nr. 5 era aşezată pe lăţime în primul sfert al ţiglei 
nr. 1 ;  a doua ţiglă era spartă în trei bucăţi fiind căzută pe zona 
cuprinsă intre stern şi femurul stânga; scheletul era întins pe 
spate; craniul, culcat pe partea dreaptă, cu privirea spre sud est: 
mandibula în conexiune anatomică; coastele căzute în interior: 
sternul a alunecat pe partea dreaptă, între vertebre şi coaste; 
vertebrele cervicale sunt pe aceiaşi direcţie cu craniul; vertebrele 
toracale (până la a zecea se află în conexiune anatomică, 
împreună cu coastele); ultima vertebră toracală şi cele lombare 
sunt tot în conexiune, dar la cea. 2 cm de cele descrise mai sus; 
membrul superior dreapta este paralel cu corpul; antebraţul e în 
prognaţie, probabil cu pumnul strâns; coxalul dreapta în 
conexiune cu sacrumul; membrele inferioare paralele; picioarele 
au căzut in lateral; tibia dreapta rotită spre exterior; rotula 
dreapta se află în exteriorul condililor femurali; la demontarea 
ţiglei 2 s-a observat că membrul superior stânga era îndoit din 
cot. cu mâna pe epifiza proximală a femurului stânga; coxalul 
stânga răsucit mult în interior; coastele de pe partea stângă 
rupte. Orientare: VSV 260°-ENE 80°. Adâncimi: ţigla 5 = 0,65 m 
(superior) şi 1 ,27 m (inferior); ţigla 1 = 0,87 m (superior) şi 1 ,29 
m (inferior); ţigla 2 = 1 , 23 m (superior); ţigla 3 = 0,9 m (superior) 
şi 1 ,22 m (inferior) ; ţigla 4 = 0,75 m (superior) şi 1 ,22 m (inferior); 
parietal stânga = 1 ,21 m; nivel zacere craniu = 1 ,35 m; stern = 

1 ,28 m; sacrum = 1 ,29 m; intre condilii femurali = 1 ,26 m; pe 
calcaneu stânga = 1 , 1 5  m. 
M 83, S V, sector Paleolitic. La O, 1 5  m de suprafaţă, in marginea 
de SE a S V a apărut un ulcior cu gura în formă de pâlnie şi corp 
bitronconic şi un fragment de farfurie. Lângă vas au apărut 
fragmente de calotă craniană (la cea. -0,25 m de suprafaţă), 
două fragmente de coaste şi două cuie de fier fapt ce ne-a 
determinat să credem că este vorba de un mormânt. Nu s-a 
putut determina forma gropii şi nici orientarea mormântului. 
Ceramica face parte din inventar. S-au descoperit 5 vase: un 
ulcior, o farfurie, un kantharos care ar putea data mormântul în 
sec. 1 1  p. Chr. 
M 84, S VI, sector Paleolitic. în stratul vegetal până la -0,25 -Q,3 
m s-au descoperit fragmente ceramice din diferite epoci 
(romane, hallstattiene, neolitice), chirpic ars şi oase de animale, 
inclusiv obiecte metalice contemporane. Printre acestea, la -0,25 
m s-au găsit fragmente dintr-un craniu uman. Nu s-a putut 
determina forma unei gropi de mormânt şi nu s-au găsit resturi 
ale scheletului postcranian. 
M 85, sector Necropolă. in urma descoperirii de către un localnic 
a unor oase umane la V de cetate, în sectorul sectorul 
necropolă, în apropiere de S 1 112003, s-a efectuat o săpătură de 
salvare care a scos la lumină doar o parte din scheletul unui 
adult, respectiv fragmente din femure, tibii, peronee şi oasele 
picioarelor. Osemintele se aflau in poziţie anatomică. Orientare: 
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ENE 5&-VSV 236. Din schelet. cu excepţia oaselor amintite, nu 
s-a mai găsit nimic fiind probabil distrus de ploi şi arături. Oasele 
se aflau in stratul vegetal, la suprafaţă, pe panta unui deal. S-au 
descoperit de o parte şi de alta a tibiilor 2 cuie de fier cu resturi 
de lemn de la coşciug. 
Planşa 39. 

Note: 
1 .  Secvenţa stratigrafică a fost realizată de Constantin Haită. 

Studiul resturilor faunistice de la Slava Rusă 
Materialul faunistic provine din două sectoare: Baza 3 şi 

Extra muros vest, 1 .  
Lotul faunistic recoltat d in  Sectorul Baza 3 în cursul anului 

2004 este constituit din 1 554 fragmente, dintre care numai circa 
jumătate au permis determinarea până la nivel de specie, 
situaţie datorată gradului lor ridicat de fragmentare. 

Materialul arheozoologic identificat a fost repartizat la trei 
grupe faunistice: peşti, păsări şi mamifere, cel din urmă fiind cel 
mai bine reprezentat. 

Mamiferele domestice reprezintă 97,37% din totalul resturilor 
identificate pentru mamifere. Au fost determinate şapte specii de 
mamifere domestice: Bas taurus (vită domestică), Ovis aries 
(oaie), Capra hircus (capră), Sus damesticus (porc), Equus 
caballus (cal), Equus asinus (măgar), Canis familiaris (câine). 
Frecvenţa cea mai ridicată ca număr de resturi identificate o are 
vita domestică (49,4% din totalul fragmentelor determinate 
pentru mamiferele domestice), urmată de ovicaprine (24,7%), 
porc ( 1 4,4%), cal, câine şi măgar. 

Majoritatea speciilor de mamifere domestice enumerate 
(exceptând câinele) erau sacrificate la maturitate, printre bovine 
existând şi indivizi bătrâni. Cea mai mare parte dintre oasele 
lungi aparţinând bovinelor poartă urme de la tranşare şi de la 
spargerea lor pentru a se extrage măduva. Această practică a 
determinat ca numărul oaselor care să poată fi măsurate să fie 
destul de mic. Urme ale dinţilor de carnivore s-au observat pe 
puţine oase. 

Ocupaţii ca vânătoarea şi pescuitul aveau o importanţă 
relativ redusă, în comparaţie cu creşterea animalelor, în 
economia alimentară a populaţiei de la Slava Rusă. 

S-au identificat şapte specii de mamifere sălbatice: Sus 
serata (mistreţ), Cervus e/aphus (cerb), Caprealus caprea/us 
(căprior), Canis /upus (lup), Lepus europaeus (iepure), Vulpes 
vulpes (vulpe), Ursus arctos (urs). Dintre acestea resturile 
osoase de mistreţ sunt cele mai numeroase, specie urmată de 
cerb şi iepure. Mistreţul ,  cerbul şi ursul sunt specii care preferă 
pădurile de mare întindere, in timp ce căpriorul şi iepurele sunt 
specii de lizieră. Toţi indivizii de mamifere sălbatice au fost 
maturi la momentul vânării lor. 

Numărul de oase de pasăre este foarte mic, oasele 
identificate aparţinând unei singure specii, găina. 

Din grupul peştilor s-au identificat atât acipenseride, cât şi 
teleosteeni (crap, somn, ştiucă, şalău, plătică); frecvenţa cea 
mai mare o are crapul, urmat fiind de somn. 

Lotul faunistic provenit din Sectorul Extra muros vest 
cuprinde 100 de resturi din care au fost determinate până la 
nivel de specie 67, identificându-se numai animale domestice. 
Dintre acestea un singur rest a fost atribuit păsărilor, şi anume 
găinii (Gallus damesticus), iar restul mamiferelor: Bas taurus 
(vită domestică). Equus caballus (cal), Ovis/Capra (ovicaprine), 
Sus damesticus (porc) . 

Dintre mamifere porcul are frecvenţa cea mai ridicată, atât 
ca număr de resturi (27 resturi, reprezentând 40,9%), cât şi ca 
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număr minim de indivizi estimaţi (trei); dintre cei trei indivizi doi 
sunt maturi şi unu imatur, vârsta fiind estimată pe baza dentiţiei. 
Urmează bovinele cu 23 resturi (34,8%) atribuite la doi indivizi, 
unu matur şi celălalt imatur, estimarea fiind făcută pe faza 
stadiilor de epifizare osoasă. Pe locul al treilea este calul, cu 
nouă fragmente determinate ( 1 3,6%) şi atribuite unui individ 
matur. Ovicaprinelor le-au fost repartizate şapte resturi osoase 
(1 0,6%), atribuite la doi indivizi, unul matur şi altul imatur 
(estimare pe baza dentiţiei). 
Anexa 10. 

Cercetări geofizice 
Florin Scurtu 

Cercetarea geofizică experimentală a zonei lbida s-a realizat 
în trei sectoare cu condiţii arheologice şi litologice diferite. 
Pornind de la datele arheologice, am ales pentru inceput o zonă 
rectangulară de 27 x 40 m (latura mare având azimutul magnetic 
de 1 °) din interiorul cetăţii ,  o altă zonă rectangulară de 30 x 30 m 
in zona necropolei şi alta, cu dimensiunile de 40 m (pe direcţia 
cu azimutul 53°) x 25 m la cea. 200 m V de cavoul Tudorka. 
Necropolă 

În zona necropolei rezultatele noastre au arătat că 
magnetometria nu poate pune in evidenţă mormintele de 
inhumaţie din zona respectivă, după cum ne şi aşteptam, 
deoarece nu există contraste de susceptibilitate magnetică. 
Cetate 

În zona cetăţi i ,  perimetrul cercetat de noi este amplasat la 
cea. 100 m S de zidul de incintă nordic, pe o arie in care apar 
mai multe alin iamente paralele (orientate ENE-VSV, paralel cu 
zidul de N al cetăţii) corespunzând fostelor haturi dintre laturile 
agricole care erau in funcţiune până de curând (unul dintre 
aceste haturi este constituit d in blocuri de calcar, probabil 
adunate de pe terenul înconjurător). 

În harta magnetometrică apar efecte puternice generate de 
construcţii ce nu apar la suprafaţa solului. Un grup de astfel de 
anomalii, de maxim, cu amplitudinea de peste 50 nT, apar în 
colţul de SE al perimetrului, in carourile D6-D8 şi E6-E8. După 
distribuţia lor în suprafaţă şi după morfologia lor, aceste anomalii 
sunt probabil generate de construcţii antice masive din cărămidă, 
al căror scop va putea fi determinat intr-o fază ulterioară, după 
extinderea perimetrului de cercetare spre S şi E pentru a întregi 
imaginea geofizică a acestor construcţii şi după efectuarea, de 
către arheologii sitului , a unor săpături de sondaj. 

Alt grup de anomalii de maxim, mai firave decât cele 
descrise mai sus, apar în zona sud-vestică (carourile A8-C7). 
Ele urmăresc în principal o direcţie ENE-VSV (paralelă cu zidul 
de incintă nordic al cetăţii şi cu haturile ce apar mai la N), 
precum şi direcţia SE-NV, lăsând impresia unor construcţii 
rectangulare cu pereţi a căror grosime este de cea. 70 cm. 

În partea centrală a hărţii (carourile A4-D3) apare un 
complex anomal dominat de 3 anomalii de maxim (colorate în 
nuanţe de roşu) de mare intindere şi având amplitudinea de 
peste 50 nT, combinate cu o anomalie de minim de formă 
alungită (colorată in albastru) în carourile A3-D2, care îşi trimite 
mai multe apofize spre SE (carourile A4, 83, C3). Interpretarea 
litologică şi arheologică a acestui complex anomal este, după 
părerea noastră, existenţa unui zid cu grosime relativ mare (cea. 
1 ,5 m, construit din blocuri de calcar) corespunzând anomaliei 
l in iare din partea de N şi o serie de alte ziduri perpendiculare pe 
acesta (corespunzând apofizelor anomaliei nordice) , care 
compartimentează o construcţie cu dimensiunile de circa 1 5  x 1 O 
m a cărei latură mare este aproximativ paralelă cu zidul de 
incintă nordic al cetăţii. 
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Tot un zid din piatră corespunde probabil şi anomaliei lin iare 
de minim din carourile A7-E5, foarte clar exprimată în harta 
magnetometrică. 

Mai multe clarificări in privinţa geometriei acestei zone vor 
apărea după prelucrarea matematică aprofundată a anomaliilor, 
dar un orizont mai larg va fi deschis abia după extinderea 
lucrărilor geofizice pe zonele adiacente şi după efectuarea unor 
sondaje arheologice pe câteva anomalii reprezentative. 
Sectorul vestic 

În sectorul vestic, cercetarea magnetometrică a fost decisă 
ca urmare a unui profil de recunoaştere cu lungimea de 1 85 m 
ce, traversând zona respectivă, a indicat prezenţa unor anomalii 
a căror amplitudine putea indica perturbaţii litologice generate de 
obiective arheologice. 

Harta magnetometrică a zonei indică prezenţa a numeroase 
anomalii dipolare (combinaţii de anomalii de maxim şi de minim 
adiacente, de mică intindere), dar in partea de SV a hărţii apar şi 
o serie de anomalii de maxim masive, corespunzând, în mod 
normal, unor construcţii mai extinse realizate din cărămidă. Noi 
am amplasat pe una din aceste zone o secţiune de 1 O x 1 m, 
care a fost săpată in cursul anului 2004 până la adâncimea de 
cea. -1 ,2 m. Deşi anomalia magnetică este certă, până la 
adâncimea cercetată secţiunea nu a interceptat obiective de 
interes arheologic, străbătând numai un strat de argilă sterilă, 
solul părând neperturbat de activităţi antropice, in contradicţie cu 
aspectul hărţii noastre geofizice. Verificări geofizice ulterioare au 
arătat că sursa anomaliei nu a fost excavată (ea putea consta 
într-o modificare locală, de natură geologică, a conţinutului in 
oxizi de fier a argilei respective, modificare eventual invizibilă 
macroscopic) şi deci se află mai jos. Cauza ei poate fi totuşi 
geologică, situată sub nivelul inferior al secţiuni i , nu este totuşi 
exclus să fie vorba despre o construcţie subterană săpată din 
lateral, care să nu fi deranjat partea superioară a solului. 

Cercetările au fost efectuate cu fonduri de la MEC 
(Programul CERES). 

209. Steierdorf (oraş Anina), jud. Caraş Severin 
Punct: Peştera Hoţilor (La Hoţu') 
Cod sit: 50905.01 
Colectiv: Gheorghe Lazarovici - responsabil (Univ. 
Reşiţa); Ion Cornel Băltean (SC Arheoterra Consult SRL) ; 
Adela Cincă (studentă UV Timişoara), Joăo Zilhăo 
(Faculdade de Letras, Lisabona), Sorin Petrescu 
(Caransebeş), Oana Moldovan ( Institutul de Speologie 

"Emil Racoviţă", Cluj-Napoca), Ricardo Rodrigo (National 
Center for Nautical and Underwater Archeology, 
Lisabona), Florin Pendea (UBB Cluj) 

Peştera Hoţilor sau La Hoţu' - cod. speo. 2233/61 este 
situată in sistemul carstic al văi Minişului, pe versantul drept al 
acesteia, la o altitudine aproximativă de 600 m. Reper: N. 45° 
01 '; E. 2 1 °49'. 

Valea Minişului este săpată in calcare recifale masive, 
barremiene, "de Plopa" (considerate de studiile stratigrafice mai 
vechi ca aparţinând intervalului Barremian-Apţian inferior) şi 
Miniş, şi este parte a calcarelor din Carpaţii sud-vestici, ce 
reprezintă cel mai extins areal carstic din România. Hiporelieful 
carstic din bazinul Minişului este format din mai multe peşteri de 
dimensiuni mici şi mijlocii, cu deschideri relativ mari la exterior, 
care odată au făcut parte dintr-unul sau mai multe complexe 
subterane, a căror comunicare este astăzi in mare parte 
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colmatată. În cadrul acestui sistem carstic principalele nivele de 
drenaj sunt: 
- dren principal, actualmente activ; 
- nivelul subfosil; 
- nivelul fosil, din care fac parte atât Peştera cu Oase cât şi alte 
cavităţi, actualmente separate de aceasta ca urmare a 
prăbuşirilor sau colmatărilor (Peştera Ponor-Uscată, Peştera din 
Dolină, Peştera Hoţilor, Peştera cu Abri). 

Planul peşterii a fost intocmit la scara 1 ,50 cm, profilele 
transversale fiind realizate din 2 in 2 m (după caz, din 1 in 1 m). 
Cu ajutorul unei nivele Laser Mark Magna Pro Level a fost fixat 
un punct "0", realizându-se apoi un grid de referinţă (caroiaj: 1 
m2) pentru intreaga suprafaţă a peşterii cu literele, in ordine 
alfabetică pe qirecţia N-S şi cifrele, in ordine crescătoare pe 
direcţia E-V. In cadrul acestui sistem de caroiaj, sondajul 
efectuat include careurile 5A-58. Menţionăm că a fost adoptat 
acest sistem de numerotare a careurilor pentru a se putea 
realiza un grid unitar menit să sprijine dezvoltarea pe orizontală 
a săpăturii, in cursul campaniilor viitoare. 

Anterior campaniei 2004 nu sunt menţionate cercetări 
arheologice. Sunt totuşi observate intervenţii antropice 
contemporane, atât sub forma unor vetre de foc sau alte 
amenajări destinate unor campări de scurtă durată, cât şi prin 
excavaţie, realizate de persoane clandestine. Astfel, pentru a 
dobândi informaţii a priori privind locuirea din Peştera Hoţilor s-a 
recurs la "tamisarea" unei părţi (140x70x25 cm) dintr-o grămadă 
de pământ ce provine fără îndoială de la o săpătură mai veche, 
clandestină, aflată undeva in apropiere. 

Din punct de vedere tehnic, dată fiind suprafaţa mică şi luând 
in considerare specificul sitului, săpătura a fost realizată prin 
decapaje cu o grosime de 2 cm, iar atunci când situaţia 
arheologică permitea s-au folosit nivele artificiale de săpare din 5 
in 5 cm (uneori din 1 0  în 1 0  cm). Complexele arheologice au fost 
abordate planimetric, la fiecare decapaj maxim fiind realizat un 
grund, scara 1 :20 cm. Toate adâncimile au fost raportate 
plecându-se de la punctul fix "O"

. 

l luminatul natural precar din interiorul peşterii a impus 
util izarea unui i luminat artificial, întreg sedimentul fiind scos afară 
din peşteră. Din cauza umidităţii ridicate a acestuia tamisarea 
era destul de anevoioasă, fapt ce a impus, trierea manuală, 
amănunţită, de asemenea migăloasă, a intregii cantităţi de 
sediment, însă numărul mare al elementelor osteologice de 
microfaună reţinute au justificat acest demers. 

Succesiunea sedimentară a depozitului are următoarea 
alcătuire: 
Nivel 1 (-1 82-1 94 cm) silt organo-mineral carbonatic cu 
fragmente de cruste de tip caliche de reprecipitare de 
provenienţă detritica (nu in situ); 
Nivel 3.2 (-21 2-220 cm) orizont detritic cu claste mari, geneza 
prin trafic redus (intraspeleic), fără meteorizare semnificativă in 
situ (acoperit repede); 
Nivel 3.3. (-220-230 cm) orizont detritic carbonatic, dominant 
grosier cu claste mari (fi=2-3 cm), meteorizare chimică aproape 
absentă - origine dominant intraspeleică; 
Nivel 3.4 (- 235 cm) orizont hibrid cu detritus carbonatic şi argile 
de decarbonatare de origine extraspeleică; 
Nivel 3.5 (-235-240 cm) detritus carbonatic eterogen silto-argilos 
cu claste angulare şi cruste de reprecipitare cu orig ine foarte 
probabilă intraspeleică (trafic redus); 
Nivel (partea superioară)(-240-250 cm) silto-argilos cu claste 
angulare; 
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Nivel 4.1 (partea inferioară)(-271 -278 cm) orizont cu neoformare 
de filosilicaţi, slab pânâ la moderat meteorizat cu tente de 
rubefiere 
Nivel 5 (278-283) orizont hibrid detritus carbonatic şi argile de 
decarbonatare de provenienţă externă, cu claste subangulare 
slab rulate. 
Nivel 5.1 (-283-289 cm) orizont dominant fin semidecarbonatat 
de provenienţă externă uşor sortat in mediu acvatic turbulent; 
Nivel 5.2 (- 289-294 cm) similar cu Level 5. 1 .  
Stratigrafia arheologică. Secvenţa stratigrafică pusă în evidenţă 
pe profilul S este următoarea: 
Nivel 1 :  - 1 82 - 1 94 cm, sediment negru, moale, cu material 
ceramic medieval târziu, roman şi material osteologie; 
Nivel 2: - 194 - 207 cm, sediment brun cu foarte multă piatră, 
sporadic material osteologie; 
Nivel 3.1 -207 - 21 2 cm, sediment de culoare cenuşie material 
ceramic preistoric (Coţofeni), osteologie şi cărbune; 
Nivel 3.2 -2 12 - 220 cm (nivel de săpare artificial), sediment de 
culoare cenuşie, material osteologie; 
Nivel 3.3 -220 - 230 cm (nivel de săpare artificial), sediment de 
culoare cenuşie, material ceramic preistoric (Coţofeni), 
osteologie şi cărbune; 
Nivel 3.4 -230 - 235 cm, sediment de culoare cenuşie, moale, 
material ceramic preistoric, osteologie şi cărbune; 
Nivel 3.5 -235 - 240 cm, sediment de culoare cenuşie, material 
ceramic preistoric (Coţofeni), osteologie şi cărbune; 
Nivel 4 -240 - 250 cm, sediment de culoare maronie-gălbuie, 
material osteologie (microfaună), cărbune; 
Nivel 4. 1 -250 - 260 cm, sediment de culoare maronie-gălbuie, 
microfaună, cărbune; în careul 58, pe o suprafaţă de 80 - 85 cm 
apare o vatră de foc asociată cu material ceramic Starcevo-Criş, 
două lamele din silex şi o unealtă de os;[careu 58, -260-271 cm 
- vatra Starcevo-Criş; careu 5A până la -278 cm - Nivel 4. 1 ]  
Nivel 5 -278 - 283 cm, nivel artificial d e  săpare, steril arheologic; 
Nivel 5.1 -283 289 cm, nivel artificial de săpare, steril 
arheologic; 
Nivel 5.2 -289 302 cm, nivel artificial de săpare, steril 
arheologic; [săpătura a fost oprită la acest nivel, fără a se epuiza 
coloana stratigrafică, din cauza unor blocuri de calcar de 
dimensiuni mari, ce intrau in profilele E şi V, acoperind aproape 
in întregime suprafaţa careurilor 5A-58. Săpătura a fost 
conservată (protejată) pentru continuarea in campania 2005). 

Au fost descoperite două complexe de tipul structură de 
combustie, ambele in careul 58. Prima vatră de foc, aparţinând 
culturii Coţofeni, faza 1, este situată la adâncimea de -217-230 
cm şi a fost cercetată doar într-o mică măsură, deoarece se 
extinde în careul 48. A doua vatră, atribuită fazei 1 18 a 
complexului Starcevo-Criş, a fost descoperită intre adâncimile 
de -260-271 cm. A fost realizată printr-o amenajare de pietre, de 
formă cvasi-circulară, dezvoltată în jurul unui bloc de calcar, 
mare, bine fixat în sedimentul peşterii existent la momentul 
locuirii Starcevo-Criş. 

în urma sondajului efectuat în vara anului 2004 au fost 
prelevate probe, fiind efectuate sau aflându-se în curs de 
efectuare următoarele analize: sedimentologie (raport preliminar 
- Cluj-Napoca, vezi supra), antracologie (raportul preliminar 
efectuat pe eşantioane de cărbune din vatra Starcevo-Criş 
menţionează existenţa dominantă a speciei Fagus, exemplare 
foarte tinere cu diametru maxim de 1 0  cm - Lisabona), cărbune 
pentru datare 14C AMS (vatra Starcevo-Criş, in curs de efectuare 
- Lisabona), paleobotanică (niv. Starcevo-Criş, in curs de 
efectuare - Lisabona), analize paleofaunistice (în curs de 
efectuare - Cluj-Napoca). 
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Documentaţia tehnică de săpătură cuprinde profile şi planuri 
la scara 1 :20, fotografie digitală de detaliu, de ansamblu, 
introducerea tuturor datelor tehnice într-o bază de date realizată 
in Microsoft Access 2003. Întreaga documentaţie este depusă 
atât la MBM Reşiţa cât şi la DCCPCN Caraş-Severin. La sfârşitul 
acestei campanii întregul material arheologic descoperit a fost 
spălat, decalcifiat, fotografiat, inventarierea urmând a se face în 
cadrul colecţiilor MBM Reşiţa. 

Rezumativ, in Peştera Hoţilor din Cheile Minişului - sector 
Plopa-Ponor, avem, din punct de vedere arheologic, următoarea 
situaţie: 
- nivel medieval (sediment negru); 
- nivel steril arheologic (sediment brun cu multe pietre); 
- nivel Coţofeni (sediment cenuşiu), vatră de foc; 
- nivel Starcevo-Criş (sediment gălbui-maroniu) vatră de foc; 
- nivel steril arheologic (argilă galbenă) 

Bazându-ne pe materialul ceramic, incadrarea culturală a 
nivelurilor arheologice este următoarea: 
- nivel medieval (sec. XVI - XVI I) târziu; 
- prezenţă sporadică şi in poziţie stratigrafică secundară a 
câtorva materiale ceramice de factură romană şi a unei piese de 
bronz, probabil tot de perioadă romană; 
- nivel cultural ce aparţine fazei 1 (le poate chiar inceputul fazei a 
11-a) a culturii Coţofeni2 ; 
- nivel datat in faza I IB a complexului neolitic timpuriu Starcevo
Criş3. 

Pentru campania anului 2005 ne propunem: 
- lărgirea suprafeţei-test din campania 2004, condiţie necesară 
pentru continuarea in adâncime a cercetării şi pentru abordarea 
planimetrică a complexelor arheologice; 
- realizarea unor analize aprofundate privind paleofauna şi 
plaleoflora acestui depozit; 
- obţinerea unor noi vârste 14C AMS atât pentru nivelul Starcevo
Criş cât şi pentru nivelul Coţofeni. 
Planşa 40. 

Note: 
1 .  C. Goran, Catalogul sistematic al Peşterilor din Romania 
1981 ,  Editura Academiei, Bucureşti 1 982. 
2. P. Roman, Cultura Coţofeni, Editura Academiei, Bucureşti 
1 976; H. Ciugudean, Eneoliticul final in Transilvania şi Banat: 
Cultura Coţofeni, Editura Mirlan, Timişoara 2000. 
3. Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, Bibl iotheca Mvsei 
Napocensis 4, Cluj-Napoca, 1 979; Gh. Lazarovici, Neoliticul 
timpuriu pe teritoriul Roamaniei, ActaMP 8, 1 984, p. 49-1 04; Gh. 
Lazarovici , Z. Maxim, Gura Baciului. Monografie arheologică, 
Cluj-Napoca, 1 995. 

Abstract: 
The importance of the cave is given by the stratigraphical 
sequence (multi-layers) put in evidence in the summer of 2004. 
From the archaeological point of view we have the following 
situation: 1 .  Mediaeval level (black sediment); 2. sterile 
archaeological level (brown sediment with many stones); 3. 
Coţofeni level (grey sediment); 4. Starcevo-Criş level (brown
yellow sediment); 5. sterile archaeological level (yellow clay 
sediment). Based on pottery, we can speak about the first and/or 
the beginning of the second phase of Coţofeni culture (ROMAN 
1976), and the phase I IB for the Starcevo-Criş cultural complex 
(LAZAROVICI 1 979, 1 984, 1 995). The continuation of digging in 
this cave is a necessity for the understanding of the prehistoric 
habitation in this carstic system. 
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210. Steierdorf (oraş Anina), jud. Caraş Severin 
Punct: Peştera cu Oase 
Cod sit: 50905.02 
Colectiv: Gheorghe Lazarovici - responsabil (Univ. 
Reşiţa); Joăo Zilhăo (Faculdade de Letras, Lisabona); 
Oana Moldovan ( Institutul de Speologie "Emil Racoviţă", 
Cluj-Napoca); Erik Trinkaus (Washington University, St. 
Louis); Vlad Codrea (UBB Cluj); Silviu Constantin (lnst. de 
Speologie "Emil Racoviţă", Bucureşti); Ricardo Rodrigo 
(National Center for Nautical and Underwater Archeology, 
Lisabona); Heleme Rougier (Royale Belgian Institute of 
Natural Sciences Brussels); Ion Cornel Băltean (SC 
Arheoterra Consult SRL); Ştefan Milota, Mircea Gherase, 
Laurenţiu Sarcina (Pro Acva Grup, Timişoara), Adela 
Cincă (studentă UV Timişoara), Florin Pendea (UBB Cluj) 

Obiectiv: cercetarea multidisciplinară a unui important 
depozit fosilifer cu oase umame (Homo sapiens timpuriu) în 
contextul său paleoclimatic şi in relaţie cu prezenţa antropică in 
Pleistocenul superior şi Holocen in bazinul carstic al văii 
Minişului. În campania din 2004 proiectul a fost axat pe două 
direcţii :  de investigare a naturii acumulărilor de oase (acumulare 
naturală, antropică sau parţial naturală şi parţial antropică). şi 
deschiderea unei suprafeţe test in Peştera cu Oase, in zona in 
care au fost descoperite oasele umane în 2002-2003. 

Peştera cu Oase este situată in sistemul carstic al văi 
Minişului, la o altitudine aproximativă de 580 m. Reper: N. 45° 
01 ' ;  E. 2 1 o  50'. 

Valea Minişului este săpată in calcare baremiene de tip 
Plopa şi Miniş parte a calcarelor din Carpaţii sud-vestici 
(secvenţa sedimentară corespunde ariei de sedimentare Reşita
Moldova Nouă, din Pânza Getică), ce reprezintă cel mai extins 
areal carstic din România. Importanţa carstului in cercetarea 
paleontologică este binecunoscută datorită importantelor 
depozite de oase fosile adăpostite in toate peşterile din lume. 
Hiporelieful carstic din bazinul Minişului este format din mai 
multe peşteri de dimensiuni mici şi mijlocii, cu deschideri relativ 
mari la exterior, care odată au făcut parte dintr-unul sau mai 
multe complexe subterane, a căror comunicare este astăzi in 
mare parte colmatată. lnputul de sedimente antrenate eolian sau 
sub acţiunea apei pare să fi fost deosebit de intens in perioadele 
interglaciare. O altă dovadă privitoare la originea unei bune părţi 
a sedimentelor este reprezentată de prezenţa dolinelor de 
prăbuşire, formate sub acţiunea combinată a apei şi a 
proceselor gravitaţionale. 

Cartarea acestui sistem de galerii nu a fost tocmai facilă 
dată fiind complexitatea sistemului carstic din care fac parte. 
Rezumativ, menţionăm, 3 sectoare importante: Peştera Plopa -
sectorul inferior (de la intrarea in peşteră până la Sifon), Puţul 
(de la Sifon la nivelul superior) Peştera cu Oase (sectorul 
superior). Peştera cu Oase este alcătuită din aproximativ 1 2  
galerii însă reţinem aici galeria numită "Galeria Culcuşurilor" 
(intre poartă şi staţia topo 7), "Panta Strămoşilor" (între staţia 
topo 7 şi ?a) şi "Sala Mandibulei" (după Panta Strămoşilor). 
Oasele umane au fost descoperite în Sala Mandibulei (Oase 1 -
mandibula) şi Panta Strămoşilor (Oase 2 şi 3). Sistemul de 
caroiaj (1 m2) este raportat la staţia topo 7a-7, punctul "0" (planul 
orizontal) fiind fixat cu o nivelă Laser Mark Magna Pro Level. 
Luând în considerare topografia zonei, distanţa de la poartă 
panâ la staţia ?a (30 m) numărul careurilor a început cu 3 1 ,  
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crescând spre staţia 7, cealaltă axă fiind marcată cu literele M-
0. Fiecare careu a fost subimpă�it in patru cadrane (A-D) de la 
stânga la dreapta şi de sus in jos. 

A fost deschisă o singură unitate de cercetare cuprinzând 
careurile 033·34, N32·34 , ce suprapun zona în care au fost 
descoperite oasele umane in anii anteriori. În prima etapă a fost 
realizat un plan scara 1 : 1 O, pe care au fost trecute toate oasele 
de la suprafaţa depozitului . Fotografia digitală şi fotogrametria au 
fost de asemenea utilizate, iar cu ajutorul software-ului 
Photomodeler Pro 5.0® s-a putut obţine un ortoplan al acestei 
suprafeţe. Materialul osteologie dislocat şi intreg sedimentul 
rezultat au fost transportate in afara peşterii pentru curăţare, 
respectiv tamisarelflotare in vederea efectuării analizelor 
specifice. 

Din punct de vedre stratigrafic a fost pusă in evidenţă 
următoarea suucesiune: 
Nivel 1 - depozit superficial constituit dintr-o argilă fină şi pietre 
de mici dimensiuni. Conţine oase de urs matur din toate pă�ile 
corpului. de culoare albă; 
Nivel 2 - strat cu material elastic dens (include 
stalagmite/stalactite, rotunjite, rulate) cuprins intr-o matrice 
nisipoasă, foarte bogat in oase de urs imatur, de culoare 
portocalie-maro; in partea inferioară creşte cantitatea de argilă. 
Nivel 3 - depozit de argilă cu structură prismatică, sărac in 
material elastic. Conţine blocuri mari de calcar şi oase de urs 
bine conservata, de culoare gri-albicioasă uneori cu patină de 
culoare neagră. 

Din punct de vedere sedimentologic, această secvenţă 
stratigrafică este "inversă" unei sedimentări in exterior. Astfel , 
solul format afară este spălat in interiorul peşterii, formând 
nivelul 3, stratul detritic fiind de asemenea spălat in interior, 
formând nivelul 2 iar într-un moment de stabilizare doar 
sedimentele fine s-au acumulat formând nivelul 1 , peste care se 
dezvoltă o suprafaţă incrustată cu stalagmite, marcând 
inchiderea peşterii. 

Nici o activitate antropică nu a fost observată in peşteră 
(artefacte, cărbune, artă parietală sau altele). 

În campania din 2004 au fost identificate alte 1 1  fragmente 
de oase umane toate apa�inând aceloraşi indivizi, descoperiţi in 
2002-2003. 

Prin asamblarea tuturor oaselor s-a obţinut un craniu 
aproape complet (Oase 2), la care a fost ataşat şi fragmentul de 
os temporal asupra căruia s-a crezut iniţial că apa�ine unei 
femei (Oase 3). A fost descoperit şi ramus-ul drept al mandibulei 
(Oase 1). 
Deocamdată nu este clar modul in care au pătruns oasele 
umane in peşteră. Multe dintre ipotezele existente vor confimate 
sau infirmate de cercetările din campania 2005. 

În cursul lunii iulie 2004, pe parcursul a două săptămâni, au 
fost efectuate o serie de operaţiuni de recoltare a unor 
micromamifere din depozitele cavernicole pleistocen superioare 
care constituie umplutura sedimentară aferentă unui segment din 
Peştera cu Oase. Cele aproximativ 300 kg de sediment extrase 
din peşteră au fost în prelabil uscate, după care, sedimentul a 
fost înmuiat în apă, pentru ca fracţia argiloasă să defloculeze. În 
continuare sedimentul a fost spălat utilizându-se site manuale 
(model util izat de laboratorul de profil al Institutului Regal de 
Ştiinţele Naturii din Bruxelles), cea de bază fiind sita de inox de 
0,5 mm. În Laboratorul de Paleotheriologie şi Geologia 
Cuaternarului al UBB Cluj, concentratul a fost sita!, iar în acest 
moment este în curs de triere sub lupa binoculară. 

Până în acest moment s-a observat că pe planşeu! peşterii 
se găseşte o cantitate considerabilă de oase şi dinţi de 
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micromamifere şi mamifere mici (leporidae, sciuridae, 
insectivore, chiroptere), care sunt in mod evident de dată 
recentă, rezultate din prada unor mici camivore care au 
frecventat şi probabil mai frecventează peştera. Aceste resturi 
alterează în bună masură mesajul fosil al "nivelului superior" şi 
care vor trebui reperate şi îndepărtate din probă. "Nivelul 
inferior" se dovedeşte sarac in resturi de microvertebrate, care 
însă nu lipsesc (îndeosebi arvicolidae şi unele insectivore). 

În ceea ce priveşte resturile de oase fosile, cercetările din 
această vară au evidenţiat prezenţa lor într-o mai mică sau mai 
mare măsură în absolut toate peşterile din zonă. Majoritatea 
apa�in speciei de Ursus spelaeus iar in mai mică măsură altor 
mamifere mari. Prezenţa lor în peşterile cercetate este primară, 
secundară sau poate chiar te�iară, in ultimele două cazuri fiind 
vorba de depozite importante antrenate de apă în sectoarele 
inferioare ale sistemelor carstice. Din peşteră au mai fost 
recoltate şi elemente craniene, post-craniene şi odontologice 
care revin unor mamifere mari. Tafocenoza este clar dominată 
de Ursus spelaeus, alături de care subordonat mai apar Capra 
ibex, Canis lupus si Megaloceros. O astfel de asociatie indică 
clar un ansamblu de climat rece, caracteristic de altfel 
intervalului datat cu 14C. 

Din datele preliminare (cea. 700 oase identificate din 
aproximativ 3000 recoltate) reise că numărul maxim de indivizi 
(Ursus spelaeus) din nivelul 1 şi 2 ajunge la 43. Dintre aceştia 
cea. 60% imaturi sau subadulţi cu vârste cuprinse intre 3-4 şi 1 1 -
14 luni, 35% adulţi şi 5% adulţi bătrâni. Această situaţie este 
caracteristică unei perioade de hibernare, însă peştera nu a fost 
folosită doar in timpul iernii fi ind cu siguranţă un loc de refugiu şi 
în celelalte anotimpuri. 

La sfârşitul campaniei de săpături din iulie 2004 au fost 
prelevate eşantioane din mai multe oase de animale. 
Eşantioanele au fost datate in Laboratorul Universităţii din 
Oxford (Marea Britanie) şi Laboratorul Universităţii din Kiel 
(Germania). Pe baza acestor vârste se poate spune că: 
- vârstele obţinute pe oase fosile de animal indică vârste mai 
vechi decât cele indicate de oasele umane cu excepţia vârstei 
obţinută pe mandibula de Capra ibex care este mult mai recentă; 
- depozitul fosil din peşteră a fost antrenat de apă din partea 
superioară a sistemului carstic sau dintr-un depozit de la 
exterior. Probele din nivelul 1 şi 2 indică vârste asemănătoare. 

Astfel, prezenţa omului modern in regiune pare probabilă 
înainte de Heinrich Event 4, probabil in relaţie cu oscilaţia caldă 
GIS1 0 sau GIS9 (evenimentul geomagnetic Laschamp, cea. 4 1 -
42 cal ka BP). Nu este exclusă posibilitatea ca actvitatea apei ce 
a dus la acumularea oaselor de urs, din nivelul 2 şi 1 ,  să fie 
legată de creşterea umidităţii în regiune de-a lungul GIS1 1 şi 
GIS10, situaţii întâlnite şi in alte peşteri din zonă, evidenţiate 
printr-un hiatus in formarea stalagmitelor (nivel de argilă). 
Acestor inundaţii din sistemele carstice din regiune pare ai 
corespunde şi vârsta U-Th de 41 .9/+1 .21/-1 . 1 9  (2sd) cal BP 
obţinută de Silviu Constantin pe calci!, situat cu câţiva milimetri 
deasupra nivelului de argilă. 

Prelevarea unor eşantioane de speleoteme din nivelul fosil 
- zona de săpătură are ca scop efectuarea unor datări cu seria 
uraniului (metoda 23DŢhf234U). În total, au fost prelevate 1 6  
eşantioane (stalagmite) din Peştera cu Oase şi 1 eşantion 
(crustă stalagmitică) din Peştera Hoţilor. Stalagmitele au fost 
prelevate atât de la suprafaţa depozitului paleontologic cât şi din 
primele două orizonturi ale săpăturii . Eşantioanele au fost 
selectate în funcţie de potenţialul lor stratigrafic, preferate fiind 
stalagmitele crescute peste resturi fosile. 
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Prelucrarea primară şi studiul laminelor de creştere a 
stalagmitelor urmează a fi efectuate în cadrul Laboratorului de 
Geocronologie al Institutului de Speologie "Emil Racoviţă" 
Bucureşti, iar datarea prin metoda seriei uraniului în laboratorul 
specializat al Universităţii din Bergen, Norvegia (Prof. Stein-Erik 
Lauritzen). 

Succesiunea stratigrafică a depozitelor, datarea bazelor şi 
respectiv vârfurilor speleotemelor intercalate în acumularea de 
oase oferă repere temporale certe pentru succesiunea unor 
eventuale faze torenţiale sau episoade climatice cu pluviozitate 
extremă care au dus la inundarea sectorului superior al peşterii 
şi acumularea diverselor orizonturi fosile. De asemenea, datarea 
stalagmitelor crescute peste resturile osoase, datate prin metoda 
14C, oferă o confirmare a vîrstelor respective. 

După datare, măsurarea profilelor izotopice c51ao şi c513c în 
lungul axului longitudinal al stalagmitelor permite determinarea 
evoluţiilor paleoclimatice în timpul formării speleotemelor 
respective. 

Propuneri pentru 2005: 
- continuarea săpăturilor în Peştera cu Oase, în 2005, fiind 
necesară terminarea lucrărilor începute în 2004 pentru 
formularea concluziilor finale; 
- datarea speleotemelor prelevate; 
- finalizarea prelucrării şi conservării oaselor de animale fosile 
scoase din peşteră; 
- prelevarea şi prelucrarea de eşantioane de sedimente din 
interiorul şi din afara peşterii ;  
- continuarea cercetărilor arheologice, geologice, geomorfologice 
şi hidrologice în întreg sistemul carstic al văii Minişului ; 
- menţionăm că este imposibilă deschiderea pentru turism a 
acestei peşteri, deoarece ( 1 )  depozitul de oase fosile este 
distribuit în toate galeriile acesteia, (2) pe podeaua acestora este 
depusă o crustă extrem de fină de calci! şi (3) apar în multe 
puncte din peşteră depozite sedimentare care pot oferi informaţii 
extrem de preţioase şi al căror studiu se va desfăşura pe 
parcursul a mai multor ani; 
- recomandăm protecţia peşterii şi a întregului sistem hidrografic 
Plopa-Ponor. 
Planşa 40. 
Anexa 1 1 .  
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Abstract: 
Severa! human bones were discovered in 2002-2003 in a 

new cave (Peştera cu Oase) in south-western Romania. 1 4C 
dating indicates ca. 35 kyr BP for human bones. For the 2004 
field season, the project had two components: 1 )  to investigate 
the nature of the bone accumulation inside the cave 'Peştera cu 
Oase' and 2) to open a test pit at the cave 'Peştera Ho!ilor'. 
During the excavation no traces of human activity were obser\ed 
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in the cave (artefacts, charcoal, parietal art, or other). The 
following stratigraphy was observed: Level 1 - superficial 
depasit, rich in fine sediments, gritty, with some small pebbles, 
Leve/ 2 - dense cailloutis of pebbles and cobbles in a coarse 
sandy matrix, Leve/ 3 - clay depasit with prismatic structure, 
poor in pebbles. Modern human presence in the area is likely to 
pre-date Heinrich Event 4, and in ali likelihood takes place in 
relation to the warm oscillations GIS1 O or GIS9. 

21 1 .  Stelnica, corn. Stelnica, jud. lalomiţa 
Punct: Grădiştea Mare 
Cod sit: 94508.03 
Colectiv: Niculae Conovici - responsabi l ,  Anca Ganciu 
(IAB), Gheorghe Matei (MJ lalomiţa) 

Grădiştea Mare este o ridicătură de teren din Balta Borcei, 
cu o suprafaţă de cea. 1 5  ha şi o înălţime relativă faţă de terenul 
din jur de 0,5-2 m, situată la cea. 3 km NNV de bacul de 
traversare de la Stelnica , _ 

Săpăturile sistematice s-au desfăşurat în perioada 5.07-
27.07.2003. S-a lucrat în 5 secţiuni de mărimi diferite, una 
rămasă din campania precedentă: S. XXVI I I  de 28 x 3 m. Se 
adaugă S. XXVII în prelungirea lui S. XXVII A, S. XXIX - XXXI în 
partea de V a necropolei. in această zonă terenul este foarte 
afectat prin planşeuri de nisip cimentat şi construcţia morii. 
Informaţiile localnicilor arată însă că aici au fost descoperite 
morminte. in spaţiile nu prea mari rămase disponibile spre S s
au depus mari cantităţi de gunoi de grajd, a căror deplasare 
necesită o intervenţie cu mijloace mecanice. 

Fondurile au fost asigurate de MJ lalomiţa. 
Vestigii medievale şi moderne 

Din aceste perioade mai recente au fost înregistrate în S. 
XXVII I : două bordeie medievale, unul în c. 5-7, -0,48 m. Al 
doilea bordei a fost cercetat în C. 1 3- 14, -0,84 -D,9 m din care 
se păstrează resturile unui cuptor. În C. 8-9, la -0,45 m apare o 
fundaţie de ciment a unui gard modern mărginită de un pavaj din 
plăci de ciment care începe în C. 9 la -0, 1 5  -0,2 m. Un alt şanţ 
modern apare în C. 1 1 -1 2, -0,34 -0,73 m. 

In S.  XXIX s-au găsit în C. 1 ,  -0,54 -1 ,07 m, o groapă 
modernă de formă rectangulară şi 3 şanţuri moderne în C. 5-7, -
0,35 -1 , 1 5  m, şi C. 8-9, -0,45 -0,85 m. Cele 3 şanţuri au deranjat 
cel puţin două morminte: M. 301 şi M. 308. in S. XXX C. 1 Q-1 1 ,  
-0,45 -0,7 m ,  a apărut un alt şanţ modern care a deranjat M. 
31 9. 
Necropola getică 

in campania 2004 au fost înregistrate 22 morminte getice, 
dintre care 1 6  de inhumaţie, 3 de incineraţie cu osemintele 
depuse în urnă şi 3 de incineraţie cu oasele depuse pe fundul 
gropii ovale. Au apărut 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 iar altele nu 
au fost încă descoperite. 
Mormintele de inhuma!ie: 
M. 299 (S.XXVI I I ,  C. 5 , -0,63 m) - reinhumaţie. Adult. Deranjat 
(?) de un bordei medieval şi reinhumat. Lipsesc mai multe oase: 
tibie, un cubitus, omoplat şi o claviculă, coastele sunt puţine şi 
rupte. 
M. 300 (S. XXIX, C. 1 ,  -0,4 m). Tânăr, sex masculin. nu se 
delimitează groapa, deranjat. Orientare: SSE 1 500-NNV 3300. 
Decubit dorsal. Capul întors spre stânga, dantura incompletă. 
Femurul drept rupt, tibia şi peroneul lipsă; femurul stâng, tibia şi 
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peroneul deplasate; humerus-ul drept pe loc; humerus-ul stâng 
pe loc, cubitus-ul deplasat pe coaste, radius-ul deplasat spre 
dreapta. Vertebrele din partea inferioară a coloanei l ipsesc, 
fragmente din coloană au apărut şi sub craniu, coastele 
deplasate. Degetele picioarelor lipsă. Inventar: fragment lamă 
silex faţetată - pe bazin 
M. 301 (S. XXIX, C. 8, -0,55 m), distrus de şanţul modern. Adult 
sex feminin. Orientare: N-S. Se păstrează femurul, tibia şi 
peroneul drept, femurul stâng. Inventar: fusaiolă la picioare. 
M. 302 (S. XXIX, C. 3-4, -0,67 -0,78 m), deranjat. Adult, sex 
feminin. Orientare: SSE 1 300-NNV 3300. Decubit dorsal. Nu se 
distinge groapa. Humerus-ul stâng pe loc, cubitus-ul şi radius-ul 
stâng deplasate; Humerus-ul drept pe loc, cubitus-ul deplasat pe 
femurul drept, radius-ul a apărut mai sus, deplasat spre stânga. 
Clavicula dreaptă deplasată, clavicula stângă pe loc. Sternul 
rupt. Coloana curbată. Dantura incompletă, dinţii tociţi. Degetele 
deplasate. Pe craniu, pe tâmpla stângă se observă două lovituri 
cauzate de un corp dur, o altă lovitură apare pe tâmpla dreaptă. 
Inventar: lespede - la cap; fragment ocru galben - la cap pe 
stânga; vârf fier - lângă genunchiul stâng. 
M. 303 (S. XXIX, C. 9, -0,84 -Q,87 m). lnfans /. Orientare: SSE 
1 500-NNV 3300. Deranjat parţial de muncitori, parţial de 
lucrările mecanice. Nu se distinge groapa. Apare lângă lespedea 
aflată în poziţie verticală. Decubit dorsal. Capul distrus, faţa este 
distrusă de sub orbite. Capul răsturnat pe creştet. Humerus-ul 
drept păstrat parţial, cubitus-ul şi radius-ul rupte şi deplasate. 
Mâna dreaptă îndoită din cot şi adusă pe abdomen. Coastele 
rupte, sunt extrem de fragile. Femurele rupte. Lipseşte partea 
inferioră a picioarelor. Se păstrează o parte din degete. 
M. 304 (S. XXVI I ,  C. 1 1 -12 , -0,2 -Q,35 m). Adult, sex masculin. 
Orientare: SSE 1 300-NNV 3300. Deranjat, nu se distinge 
groapa. Decubit dorsal. Capul întors spre E. Mâna dreaptă se 
păstrează bine, mâna stângă distrusă, degetele deplasate. 
Vertebrele distruse de aciditatea solului, oasele bazinului 
distruse parţial. Oasele picioarelor distruse. Dantura incompletă, 
dinţii uşor tociţi. Inventar: ocru galben - la cap. 
M. 305 (S. XXVII , C. 1 0-1 1 ,  -0,2 -Q,35 m). Adult, sex masculin. 
Orientare: SSE 1400-NNV 3200. Deranjat, nu se distinge 
groapa. Decubit dorsal. Capul întors spre V, mâna dreaptă pe 
lângă corp, mâna stângă îndoită din cot şi adusă spre cap. 
Piciorele puternic curbate. Dantura incompletă, dinţii tociţi. 
Craniul spart de muncitori. La executarea casetei în zona 
bazinului a apărut un alt cap distrus de muncitori. Nu s-au găsit 
alte oase care să aparţină de acest craniu. 
M. 306 (S. XXVI I .  C .  8-9, -0,3 -Q,4 m). Adult, sex feminin. 
Orientare: SSE 1300-NNV 3300. Deranjat, nu se distinge 
groapa. Decubit dorsal. Capul întors spre E. Mâna dreaptă pe 
abdomen, mâna stângă pe piept. Oasele bazinului distruse. Se 
păstrează în stare relativ bună. Inventar: râşniţă - la cap. 
M. 307 (S. XXVI I ,  C. 8-9, -0,28 -0,37 m). Adult, sex feminin. 
Orientare: SSE 1 500-NNV 31 00. Intră în profilul V. Nu se 
distinge groapa. Decubit dorsal. Capul distrus prin presare şi de 
muncitori. Faţa întoarsă spre E .  Claviculele deplasate. Mâna 
stângă îndoită din cot şi adusă pe coloană spre bărbie. Mâna 
dreaptă puternic îndoită. Degetele apar spre coloană. Oasele 
bazinului şi coloanei distruse de aciditatea solului. Coloana uşor 
curbată. Dantura incompletă, dinţii tociţi. Inventar: râşniţă la cap; 
fusaiolă între cap şi lespede 
M. 308 (S. XXIX, C. 6, -1 ,05 m). Adult. Schelet distrus de şanţul 
modern. Se păstrează piciorul drept şi osul bazin ului drept, mâna 
dreaptă se păstrează parţial şi tibia stângă. 
M. 310 (S. XXVI I ,  C. 1 3, -0,5 -0,6 m), Adult sex masculin. 
Orientare: SSE 1 300-NNV 3300. Deranjat. Decubit dorsal. 
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Capul întors spre V, maxilarul deplasat prin presiunea 
pământului. Mâinile întinse pe lângă copr. Degetele mâinilor 
intră sub oasele bazinului. Sternul deplasat intre mâna dreaptă 
şi coloană, pe coaste. Coastele sunt puţine şi deplasate. Oasele 
piciorului drept pe loc. Femurul stâng pe loc, tibia deplasată spre 
piciorul drept, peroneul rupt. Calcaneu la oasele bazinului. 
Degetele picioarelor lipsesc.Coloana deplasată. Omoplaţii 
fragmentari. Dantura completă, dinţii toci�. 
M. 31 2 (S. XXXI, C. 9-10 ,  -0,28 -0,52 m). Adult, sex feminin. 
Orientare: SSV 1 200-NNE 3800. Nu se distinge groapa. 
Deranjat. Decubit dorsal. Capul intors spre V, capul zdrobit din 
vechime probabil. Pe creştet înspre tâmpla dreaptă o mică gaură 
în craniu. Mâna stângă pe lângă corp, mâna dreaptă este 
puternic îndoită din cot adusă spre umăr. Femurul stâng rupt. 
Oasele bazinului d istruse parţial. Lipseşte o parte din coloană. 
Inventar: lespede la picioare; ghioc pe bazin pe dreapta; ghioc la 
mâna stângă, pe interior inspre bazin; ocru galben lângă 
picioare şi lângă lespede; rocă de formă poliedrică, moale, de 
culoare roşie, la cap 
M. 3 13 (S. XXX, C. 5-6, -0,33 -0,4 m), deranjat. Adult sex. 
masculin. Nu se distinge groapa. Orientare: SSV 1 20-NNE 300. 
Decubit dorsal, mâinile întinse pe lângă corp, capul distrus de 
muncitori, dantura lipsă. Inventar: vârf săgeată bronz, apărut la -
0,25 m 
M. 3 17  (S. XXXI, C. 1 1 ,  -0,2 -0,33 m). Adult sex feminin. 
Orientare: SSE 1 400-NNV 3200. Schelet complet. Decubit 
dorsal, mâinile aduse pe piept, faţa întoarsă spre V. Maxilarul 
uşor deplasat prin presiunea pământului. Dantură incompletă, 
cariată. Inventar: lespede la picioare; fusaiolă la cap pe dreapta; 
mărgică din pastă de sticlă, culoare galbenă fragmentară sub 
clavicula stângă. 
M. 31 8 (S. XXXI, C. 9-1 0, -0,4 -0,5 m). Adult, sex femin ?. Nu se 
distinge groapa. Orientare: SSE 1400-NNV 3200. Scheletul se 
păstrează foarte bine. Capul este spart de muncitori. Decubit 
dorsal. Mâna stângă pe abdomen, mâna dreaptă este puternic 
îndoită şi adusă pe piept. Dantura completă, dar cariată. 
M. 320 (S. XXX, C. 5, -0,85 m). lnfans 1111, in profilul E, probabil 
sex feminin. Orientare: SSV 1 400-NNE 3200. Nu se distinge 
groapa. Decubit dorsal. Deranjat. Capul spart. Mâna dreaptă pe 
abdomen. Cubitus-ul şi radius-ul stâng lipsă. Se păstrează 
numai femurul drept. Dantura incompletă. Inventar: fragment 
cercei la clavicula dreaptă; vârf săgeată in formă de salcie, din 
bronz; fragment mărgică din pastă de sticlă la umărul stâng; 
fragment mărgică sticlă la cap pe dreapta; mărgică bronz. 

Mormintele de inhumaţie cercetate in acest an aparţin in cea 
mai mare parte unor adulţi, de sex feminin sau masculin. 
Mormintele de femei aveau, câte o lespede sau râşniţă aşezată 
fie la cap fie la picioare, exceptând probabil M. 3 18. Se adaugă 
ocru roşu, mărgele din pastă de sticlă, fusaiole, scoici kauri, ocru 
galben, fard din rocă moale de formă poliedrică şi vârf de 
briceag din fier. Mormintele care au fost atribuite unor adulţi de 
sex masculin sunt in general fără inventar, un singur mormânt 
M. 314 are un vârf de săgeată care a apărut deasupra 
mormântului. M. 304 are ocru la cap. Cele două morminte de 
copii sunt puternic deranjate şi numai M. 320 are inventar pe 
baza căruia poate fi atribuit unui copil de sex feminin. 
Mormintele de incineraţie 
M. 309, (S. XXIX, C. 1 0, -0,44 -Q,85 m), lângă profilul N .  
lncineraţie cu oasele depuse în groapă alungită. Adult, sex 
feminin. Orientare: SSE 1400-NNV 3200. Deasupra gropii s-au 
găsit fragmente din două vase locale sparte şi depuse grupate la 
·0,44 m. Groapa se conturează la ·0,65 m, unde apare un 
castron cu coaste verticale, spart în jumătate. Cele două 
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jumătăţi de castron sunt puse una in cealălaltă iar intre ele apar 
fragmente din vasele sparte şi depuse deasupra gropii. O mare 
parte din oasele incinerate se află in jumătatea de N a gropi i , in 
afara aglomerării de ceramică şi apar la adâncimea de -0,85 m. 
Oase calcinate in număr mic s-au găsit şi sub aglomerarea de 
ceramică. Ofrandă: castron cu coaste verticale; vas pântecos cu 
gât inalt, marginea buzei uşor rotunjită, cu decor in relief 
concentric deasupra diametrului maxim şi două apucători sau 
to�i verticale din care se păstrează doar urma; vas fragmentar 
pântecos cu apucătoare orizontală pe diametru! maxim. Pasta 
celor două vase este extrem de friabilă, conţine cioburi pisate şi 
granule de ocru roşu, culoare galben cenuşie. Inventar: vârf 
săgeată bronz - in pământul de deasupra oaselor; fragment fier; 
mărgică din pastă de sticlă, fragmentară; mărgică din pastă de 
sticlă, fragmentară 
M. 31 1 (S. XXVII, C. 2-3, -0,23 -0,6 m), incineraţie cu oasele 
depuse in groapă alungită. Orientare: SSE 1 30Q-NNV 3300. 
Adult, sex masculin ? La -0,24 m apar fragmente ceramice de la 
două vase: unul neolitic, de dimensiuni foarte mari, cu gura in 
jos. Se păstrează până aproximativ la jumătatea corpului. Al 
doilea vas este getic. Fragmente din vasul getic apar începând 
cu -0,24 m până la -0,65 m, împrăştiate aparent in marginea 
gropii. Un fragment de perete din acelaşi vas apare la -0,65 m, 
aparent in afara gropii şi un alt fragment a fost găsit deasupra 
oaselor. Groapa mormântului a fost deranjată de o galerie. 
Inventar: vas fragmentar neolitic, diametru! gurii 42 cm, gura 
evazată, marginea rotunjită, barbotinat la exterior, lustruit şi de 
culoare neagră la interior, culoare brun-roşcată la exterior. Se 
păstrează până la diametru! maxim; vas sac cu două apucători 
pe diametru! maxim şi probabil 4 butoni sub buză. Culoare bej
gălbuie. 
M. 314 (S. XXX C. 2, -0,3 m), incineraţie cu oasele depuse in 
urnă. Adult sex feminin. Oasele apar spre fundul amforei. Urna: 
Amforă Heracleea Pontica, spartă pe loc. Capac: picior amforă 
Thasos depus în interiorul urnei. Inventar: fragment bronz 
deformat prin expunerea la foc. Brăţară din bară de bronz. 
Figurină din lut de forma unui trepied 
M. 315 (S. XXX, c. 4, -0,4 m), incineraţie cu oasele depuse in 
urnă. Adult, sex masculin ? Urna: vas bitronconic cu gât şi gura 
uşor evazată, 4 apucători pe diametru! maxim. Capacul: este 
format din mai multe straturi de fragmente ceramice. In partea 
superioară au fost depuse fragmente de amforă de Thasos, 
printre care s-au mai găsit un vas borcan cu brâu alveolat şi 
butoni fragmentar şi un fund de vas lucrat cu mâna. In gura urnei 
a fost aşezată o strachină fragmentară. In exteriorul urnei se afla 
depus un fragment din perete de amforă de Sinope probabil 
pentru a sprijini urna. Ofranda: amforă Thasos. Fragment vas 
borcan cu brâu alveolat şi butoni. Fragment fund vas lucrat cu 
mâna nu este clar dacă aparţine vasului borcan. Strachină 
lucrată cu mâna, cu două to�i orizontale perforate, pe gură, 
fragmentară. Fragment perete de amforă Sinope. 
M. 3 16 (S. XXX, c. 1 ,  -0,6 -0,84 m), incineraţie cu osemintele 
depuse in groapă alungită. Adult, sex masculin ? Orientare: SSE 
1 300-NNV 3200. Vasele au fost depuse in marginea gropii. 
Vasul clopot era depus in castron, uşor culcat cu gura spre NE. 
Castronul, de dimensiuni foarte mari, s-a găsit culcat in poziţie 
verticală cu gura spre N. In vasul clopot s-a găsit un singur os 
calcinat. Din apropierea vaselor provin 2 dinţi şi un os calcinat. 
Oasele calcinate erau grupate la aproximativ 0,4 m NE de vase. 
Ofrandă: vas clopot lucrat cu mâna, lustruit. Întregibil. Are 4 
butoni sub buză şi două rânduri de apucători, dispuse două mai 
sus şi alte 2 pe diametru! maxim. Castron cu patru apucători, 
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lucrat cu mâna, lustruit, dar este corodat în cea mai mare parte. 
lntregibil. Inventar: fragment fier printre oase. 
M. 31 9 (S. XXX, C. 1 1 ,  -0,4 -0,9 m), mormânt de incineraţie cu 
oasele depuse in urnă. Adult, sex masculin? Groapa nu a putut 
fi delimitată, deranjată de şanţurile moderne. S-a găsit o amforă 
culcată cu gura spre SV, spartă. Fragmente din amforă au 
apărut şi spre marginea de NE a gropii. In marginea de NE a 
gropii s-a găsit partea inferioară a unui vas local lucrat cu mâna. 
O parte din oase au apărut in amforă. Alte oase calcinate şi o 
zonă de dimensiuni foarte mici cu cărbuni s-au găsit sub fundul 
amforei, la fundul gropii, după demontarea mormântului. Urnă: 
Amforă Heracleea Pontica cu ştampilă englifică pe gât (ilizibilă). 
Ofrandă: vas lucrat cu mâna, se păstrează partea inferioară, 
pastă de culoare cenuşie; fragmente vas borcan cu brâu 
alveolat. 
Descoperiri neolitice 

În campania anului 2004 a fost cercetată şi o groapă 
neolitică Gr. 1 1 0, in S. XXVI I I ,  C. 9, -0,95 -1 ,7 m, de formă 
conică. Se îngustează mult spre fund. Inventar: fragment de 
castron cu proeminente conice perforate, un fragment de vas 
barbotinat, un fragment vas cu decor incizat unghiular, dispus 
orizontal, format din incizii late, oase de animale. 
Complexe Coslogeni 

În această campanie a fost cercetată o groapă Coslogeni, 
Gr. 1 09, în S. XXVI I I ,  C. 7, -0,76 -1 ,5 m de formă tronconică. 
Inventar: oase de animale, fragment fusaiolă, fragment vas cu 
toartă, buză vas cu proeminenţe, buză vas cu nervură 
orizontală, lustruit, fragment vas cu nervură, buză vas de mici 
dimensiuni şi trei funduri de vase fragmentare. 

Alte fragmente ceramice Coslogeni au apărut in c. 1 1 ,  -0,5 
m, sub dalele de beton. 
Descoperiri hallstattiene 

În această campanie s-au găsit câteva fragmente ceramice 
hallstattiene izolate. 
Alte complexe nefunerare descoperite în 2004. 

În afara complexelor amintite mai sus, au mai fost 
identificate câteva galerii de animal. 

Pentru depozitarea materialelor şi a documentaţiei de 
şantier, ca şi pentru prelucrarea informatică vezi CCA 2004. 

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, care se află in curs de 
amenajare. 

Note: 
1 .  Pentru stratigrafia generală a sitului şi descoperirile anterioare 
vezi CCA 2001 , p. 232-235; CCA 2002, p. 297-301 ,  CCA 2003, 
p. 300-302 

Bibliografie: 
N. Conovici, Gh. Matei, Necropola getică de la Stelnica
Grădiştea Mare ljud. lalomiţa) . Raport general pentru anii 1987-
1996, MCA, Serie nouă 1 1 999, p. 99-1 44. 
Rezultatele pa�iale ale săpăturilor au fost prezentate la sesiunile 
anuale de rapoarte arheologice, in mai multe comunicări 
ştiinţifice şi au fost publicate succesiv in CCA. 

Resume: 
Le lieu dit "Grădiştea-Mare" est situe dans l'interfluve du 

Danube nomme "Balta Borcei", au nord du pont ferroviaire de 
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Feteşti-Cernavoda. 1 1  a une superficie d'environ 1 5  ha et 0,50-
2,00m de hauteur. Les fouilles sont concentres sur un necropole 
gete du IVe - I l ie siecles av. J.-C. Dans le mâme 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 IV-I l ie siecles av. J.-C. on a enregistre 7 
tombes, dont 4 a inhumation, les autres a cremation. Les rituels 
observes et le mobilier funeraire sont 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. 

212. Suceava, jud. Suceava 
Punct: Curtea domnească 
Cod sit: 146272.03 
Colectiv: Florin Hău, Ştefan Dejan (CMB Suceava) 

Campania de cercetări de la Curtea domnească din 
Suceava, s-a desfăşurat în anul 2004 în conformitate cu 
obiectivele stabilite, urmărindu-se obţinerea unor noi date despre 
complexele arheologice cunoscute pa�ial prin cercetările 
anterioare, dar şi investigarea unor arii necercetate. în diferite 
puncte din suprafaţa sitului cunoscut. 

Finanţarea lucrărilor a fost asigurată de MCC, in cadrul 
programului naţional comemorativ "Ştefan cel Mare şi Sfânt 
2004", prin bunăvointa DCCPCN Suceava. 

În zona vestică � aripii de N a palatului Cu�ii. a fost deschisă 
o casetă nouă, (caseta C1/2004) in prelungirea - spre N - a 
aceleia cercetate un an mai devreme, cu scopul determinării în 
plan 1 a dimensiunilor complexului C9 (pivniţă de piatră datând 
din prima jumătate a secolului al XV-lea). S-a constata că latura 
vestică a complexului C9 are 1 0,45 m, lăţimea lui rămânând a fi 
determinată cu ocazia cercetărilor din campania anului 2005 (în 
zona sudică a acestui complex a fost cercetat de asemenea, 
arealul casetei C2/2004, care a adus date interesante despre 
colţul sud-vestic al pivniţei). 

Tot în sectorul vestic al Cu�ii domneşti s-a deschis şi caseta 
C3/2004, cu scopul identificării colţului sud-vestic al complexului 
L7 (pivniţa din lemn a unei locuinţe amenajate la sfârşitul 
secolului al XIV-lea). S-a putut afla în urma acestor cercetări că 
acest complex are latura lungă (cea vestică ) de 9,2 m iar cea 
sudică de 5,04 m. Şi cu această ocazie, s-au identificat bârnele
talpă ale pivniţei şi de asemenea, urmele destul de bine păstrate 
ale stâlpilor verticali compunând structura de rezistentă a 
carcasei acestui complex. Adâncimea de la care s-a săpat 
groapa în care s-a amenajat pivniţa, este de cea. 1 ,9 m raportată 
la nivelul medieval de călcare. in umplutura pivniţei s-au 
descoperit resturi masive de chirpic incendiat, bârne carbonizate, 
o cantitate apreciabilă de cahle provenind de la soba care s-a 
prăbuşit în pivniţă odată cu surparea întreaii locuinţe, cuie şi 
scoabe din fier şL în mai restrânsă canti tate, ceramică de uz 
comun. Lipsa unui inventar mult mai bogat (caracteristică 
generalizată conţinutului tuturor complexelor cercetate la Curtea 
domnească) este explicabilă probabil şi prin faptul că, înainte ca 
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devastatorul incendiu să fi mistuit clădirile din zonă, proprietarii 
acestora vor fi evacuat - în cunoştinţă de cauză - bunurile lor. 

Două casete alăturate (C4 şi C5/2004) au fost deschise 
imediat la sud de altele două care, cu un an mai devreme 
determinaseră descoperirea complexului L6 (locuinţă d� 
supra�aţ� cu pivniţă datând de la sfârşitul secolului al XIV-lea). 
Cu pnlejul cercetărilor din campania 2004 în acest loc, a fost 
identificată întreaga suprafaţă în plan a acestui complex, ale 
cărui laturi de aproximativ 4,58 x 5,03 m, marchează în teren, o 
formă quasi-pătrată. in contextul planimetric cercetat, s-au 
descoperit şi aici urmele destul de bine păstrate ale amprentelor 
lăsate in situ de bârnele-talpă şi - din loc în loc - ale stâlpilor 
verticali care au alcătuit structura de rezistentă a carcasei din 
lemn pe care a avut-o pivniţa acestei locuinţe. 

'
Groapa în care a 

fost amenajat acest complex, a fost săpată de la nivelul 
medieval de călcare (anume acela datând de la sfârşitul 
secolului al XIV-lea), până la o adâncime de aproximativ 1 ,85 m. 
Inventarul descoperit în interiorul pivniţei locuinţei L6, a fost 
asemănător celui descoperit în complexul alăturat, situat la cea. 
6,2 m spre vest (L7). Din pricina faptului că în timpul lucrărilor 
dedicate punerii în valoare a ansamblului de ruine al palatului 
Cu�ii domneşti s-a procedat (în anul 1 986) la o răzuire cu 
mijloace mecanice a terenului, atât zona în care a fost cercetat 
complexul L6 cât şi aceea în care a fost cercetat complexul L7, 
nu au mai păstrat stratigrafia originală. in lipsa acesteia, nu se 
poa�e susţine în mod sigur, documentat, (pe această bază) 
decat momentul construirii ambelor complexe (sfârşitul secolului 
al XIV-lea) şi nu - în aceeaşi manieră - data în jurul căreia 
ambele complexe citate, vor fi încetat să mai existe. Reperul 
cronologic acceptat este anul 1 476, care coincide cu producerea 
devastatorului incendiu ce a distrus oraşul, în vremea asediului 
otoman condus de Mehmet al l i-lea. 

Caseta C6/2004 a fost deschisă pentru a se cerceta 
realităţile planimetrice şi stratigrafice obţinute cu ocazia unor 
investigaţii datând din anul 1 985, complexul L3 fiind încadrat 
atunci, alături de complexul L4, în categoria construcţiilor din 
lemn ame-najate pe temelii de piatră "realizate în tehnica zidului 
sec"2, îndeplinind rolul unor anexe. Zidul sec, cel vestic, al 
complexului L3 a fost dezvelit în caseta C6/2004, pe o lungime 
de 2,25 m, constatându-se că talpa acestuia se află la 
adâncimea de -1 ,81 m, raportat la actualul nivel de călcare din 
incinta încăperii în care s-a efectuat cercetarea şi că, are o 
lăţime de cea. 0,5 m. Deosebit de interesant este însă şi faptul 
că, acest zid suprapune o umplutură compactă, formată din 
resturi de arsură amestecate cu pământ şi lut galben, care se 
opreşte pe o talpă cu urme vizibile de călcare, situată la 
adâncimea de -2,56 m. Această realitate demonstrează faptul 
că complexul L3, reprezintă doar o fază ulterioară în amenajarea 
pe acelaşi loc, a unui alt complex de locuire anterior. Materialele 
ceramice recoltate din masa acestei umpluturi, datează (cel mai 
târziu) , de la jumătatea secolului al XV-lea. in această etapă a 
cercetărilor, nu s-a putut preciza ca atare, închiderea spre est a 
conturului planimetric al complexului L3, acest deziderat urmând 
a constitui unul din obiectivele campaniilor următoare. 

Caseta C?/2004, a fost deschisă cu scopul reperării în teren, 
a dimensiunilor în lăţime ale complexului LS, cercetat în anii 
1 999 şi 2000, adică atunci când, i s-a putut cunoaşte, cu 
aproximaţie3, lungimea pe latura de V (cea. 1 3,3 m). A rezultat 
faptul că lăţimea complexului L5 este de 5,65 m. Amenajarea 
acestei pivniţe din lemn, s-a petrecut la sfârşitul secolului al XIV
lea, săparea gropii în care s-au articulat elementele structurii 
sale de rezistenţă, formată din bârne-talpă şi stâlpi de susţinere 
verticali, cu scândurile dispus pe cant în poziţie orizontală 
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alcătuind învelişul propriu-zis al carcasei, petrecându-se de la 
nivelul situat imediat deasupra stratului de depuneri cunoscut în 
literatura de specialitate a Curţii domneşti sub denumirea de 
orizont premuşatin4• 

Casetele C8 şi C9/2004, au fost deschise în încăperea 
centrală a corpului C5, socotită a fi fost "gangul de acces în 
curtea interioară"5 al Curţii domneşti, aici urmărindu-se obţinerea 
unor noi date planimetrice ţinând de complexul L 1 ,  cunoscut încă 
din timpul cercetărilor efectuate în 1 985. Din pricina existenţei în 
această zonă a corpului C5, a unei conducte de apă active, nu s
a putut extinde caseta CS/2004 spre E, până la zidul din etapa 
"ante 1485", inclusiv traseul aceleiaşi laturi (de E) a casetei C7, 
fiind afectat de aceeaşi incomodă realitate. Cu toate acestea, s-a 
putut obţine, în urma cercetărilor efectuate, proiecţia în plan a 
unui gârlici ţinând neîndoielnic de configuraţia planimetrică a 
complexului L 1 ,  orientarea lui fiind din punctul nostru de vedere 
cu totul atipică pentru toate pivniţele cunoscute până acum la 
Curtea domnească, anume dinspre S spre N. Pe baza 
materialului arheologic format în exclusivitate din fragmente 
ceramice, s-a putut încadra ieşirea din funcţie a acestui gârlici -
şi odată cu el, desigur, a întregului complex L 1 - în a doua 
jumătate a secolului al XV-lea. Surprinde însă, adâncimea lui de 
numai 1 ,51 m (la N) şi 1 ,22 m (la S) faţă de cota nivelului de 
călcare existentă astăzi în interiorul corpului de ruine C5. 
Surprinde în aceeaşi măsură, nu atât configuraţia gârliciului în 
sine, care, în urma incendiului în care a fost distrus va fi suportat 
unele împingeri laterale ce explică aspectul său uşor neregulat, 
cât mai ales, lungimea neobişnuită a acestuia (4,98 m), 
plecându-se de la considerentul că, până a ajunge la cota 
nivelului de la care s-a săpat şanţul in care a fost amenajat, i-ar 
mai putea fi adăugat cel puţin un metru. 

Cercetarea întreprinsă în aria casetelor C10-C1 1 ,  a oferit 
posibil itatea identifi-cării dimensiunilor în plan ale complexului 
L8, parţial cunoscute încă din vremea campaniilor efectuate în 
anii 1 999 şi 2000. Podeaua complexului L8, situată la -2,96 m 
faţă de actualul nivel de călcare, este delimitată în plan de câte 
două rânduri de bârne pe care, din loc în loc, au fost aşezaţi 
stâlpii verticali ai carcasei din scânduri de lemn, latura lungă a 
pivniţei fiind de cea. 9 m iar cea scurtă, de 4,3 m. Săparea gropii 
în care a fost amenajată această încăpere subterană, s-a făcut şi 
aici de la nivelul stratului ce suprapune imediat orizontul 
premuşatin existent în zonă, ca atare, complexul datează din 
ultimul sfert al secolului al XIV-lea. Există însă o particularitate 
ce trebuie notificată şi anume aceea că, spre deosebire de toate 
celelalte complexe de aceeaşi factură cercetate de-a lungul 
întregului interval în care s-au efectuat cercetări arheologice 
sistematice la Curtea domnească din Suceava, complexul L8, nu 
a ieşit din funcţie în urma unui incendiu, elementele din lemn ale 
structurii sale, păstrându-se in situ, în stare de putrezire. Golul 
pivniţei va fi fost umplut în mod controlat, materialele ceramice şi 
- deopotrivă - monedele descoperite în umplutură datând 
ieşirea din funcţie a acestui complex în a doua jumătate a 
secolului al XV-lea. Peste această umplutură, în aceeaşi 
perioadă, a fost amenajat un pavaj din lespezi mari de carieră, 
pavaj care a supravie!uit parţial (numai) în aria acestui complex, 
în urma tasării stratelor de depuneri aflate dedesubt. 

Caseta C1 2/2004, a fat deschisă cu scopul identificării laturii 
sudice a complexului C6, o pivniţă de piatră - boltită ! - datând 
din epoca domniei lui Alexandru cel Bun ( 1 400-1432), care 
fusese cercetată in campaniile din anir 1 999 şi 2000. 
Dimensiunile exterioare ale acestui complex s-au dovedit a fi de 
9,8 m lungime şi 6,6 m lă!ime. Zidurile pivni!ei, prezintă :.m 
aspect ingrijit al feţei interioare şi unul lipsit de alin iere la 
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exterior, fixarea pietrelor aici neţinând cont de necesitatea 
obţinerii unei feţe asemănătoare celei dinăuntru. De jur
împrejurul conturului zidit al pivniţei (grosime 0,85-0,9 m), s-a 
umplut golul dintre zid şi peretele gropii de fundare cu lut galben 
purtat şi bătătorit. Intrarea în pivniţă se făcea dinspre N, printr-un 
gârlici în trepte, lat de 2 m amenajat pe un parcurs cru!at şi 
pava! cu lespezi. Ieşirea din funcţie a acestui complex, fără ca in 
acest moment să existe certitudinea potrivit căreia, deasupra lui, 
să fi existat şi un edificiu cu cel puţin un nivel, s-a petrecut de 
bună-seamă în a doua jumătate a secolului al XV-lea, odată cu 
ampla acţiune de nivelare şi de recompunere planimetrică a 
întregului sit, poruncită de Ştefan cel Mare (1457-1 504). 

Datorită existenţei unor neclarităţi în interpretarea datelor 
culese cu ocazia cercetărilor anterioare6, s-a deschis caseta 
C13/2004, într-o zonă în care, mai existau unele posibilită!i de 
interceptare a datelor planimetrice aparţinând complexului C1 , 
definit a fi fost "cea mai veche casă domnească de la Suceava, 
complex amenajat în timpul domniei lui Petru Muşat"7 sau, 
deopotrivă, "cea mai veche construcţie aparţinând sfârşitului 
secolului amintit (secolul al XIV-lea, n.n.) şi reprezentând, cu 
certitudine, una din clădirile Curţii domneşti"8. Situaţia s-a 
dovedit a fi de la bun început incomodă din punctul nostru de 
vedere, întrucât, unele investigaţii anterioare celor întreprinse în 
anul 20049, au afectat zona colţu lui sud-estic al complexului C1 . 
Am beneficiat însă de şansa de a găsi tot acolo, o adâncime de 
săpare ce nu epuizase şi, ca atare, nu deranjase depunerile 
groase de cea. 0,8 m rămase in situ în interiorul complexului 
amintit. Această situa!ie, a permis abordarea dinspre S spre N a 
săpăturilor efectuate în cuprinsul casetei C1 3/2004, 
constatându-se că, cercetările din anul 1 990 (?), abia dacă 
.intraseră" în complex pe o adâncime (în plan, spre N) de 0,6 m. 
Datele culese cu prilejul cercetărilor noastre, ne permit a 
comunica faptul că lăţimea complexului C1 , pe axa lui 
transversală, este de cea. 5,25 m. Adâncimea nivelului interior 
de călcare a fost constatată la -3,3 m faţă de actualul nivel de 
călcare existent în zonă, pe care îl considerăm a fi rămas 
aproximativ acelaşi cu cel comunicat la data publicării primului 
raport în legătură cu acest complex10. Din punct de vedere 
cronologic, nu au fost sesizate până la această oră, elemente în 
stare să determine revizuirea datărilor anterioare. În schimb, nu 
s-au constatat nicăieri in cuprinsul arealului cercetat în anul 
2004, pe zona sud-estică a complexului C 1 ,  urmele vreunei 
împletituri de nuiele in aspectul peretelui de pe partea estică a 
pivniţei ci, numai urmele incendiata in situ ale amprentei rămase 
de la scândurile orânduite (pe cant) la exterior, una peste alta, 
între stâlpii de susţinere verticali plantaţi pe bârna talpă, 
alcătuind aceeaşi structură volumetrică de tip carcasă, întâlnită 
şi la celelalte complexe de tip pivniţă de lemn, cercetate in 
locurile precizate anterior: L 1 ,  L5, L6, L7, L8. 

Amplasarea casetelor C14 şi C 15, în interiorul celei de a 
doua încăperi (treimea vestică) a corpului de ruine C5, datând 
din epoca lui Ştefan cel Mare, s-a dovedit o alegere productivă 
sub aspect planimetric, întrucât aici au apărut o serie de date cu 
caracter inedit şi neaşteptat totodată. Premisa de la care s-a 
pornit investigaţia in casetele C 14 şi C 1 5  a fost aceea că, în 
planul general al cercetărilor efectuate în anul 1 97 41 1 apărea 
marcat in incinta încăperii menţionate, un element de zidărie de 
formă pătrată, insuficient comentat de autorul raportului. Nu 
mică a fost surpriza de a constata la sfârşitul cercetărilor, faptul 
că în această zonă a configuraţiei planimetrice a corpului C5, a 
apărut un zid întreg, transversal, orientat 8-N şi ţesut "in ştrepi" 
la ambele capete ale zidăriei longitudinala a încăperii , cu o 
grosime de cea. 1 ,2 m. Acest zid cu totul necunoscut până 
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acum, se află la o distanţă de numai 1 ,02 m faţă de latura 
vestică a încăperii propriu-zise, fiind fundal la o adâncime de -
0,74 m raportat la cota nivelului de călcare din interiorul 
complexului C5. Şi mai semnificativ s-a dovedit apoi faptul că, 
paralel axului longitudinal al încăperii, în poziţie perpendiculară 
pe zidul tocmai menţionat, s-a descoperit un alt zid, lat de 1 ,4 m, 
adosat celui dintăi, fapt care complică aspectul planimetric al 
acestei încăperi, deocamdată neexistând suficiente repere 
stratigrafice pentru a se putea obţine şi indicii cronologice. 
Rezultatul de până acum al cercetărilor efectuate în interiorul 
celei de a doua încăperi aparţinând corpului de ruine C5, oferă 
perspective interesante extinderii lor, metodă ce va fi aplicată 
neîntârziat cu prilejul campaniei din anul 2005. 
Planşa 41 . 

Note: 
1 .  Toate reperele planimetrice descrise în textul acestui raport 
sunt înscrise în planşa/figura anexată. 
2. M. D. Matei, Civilizaţie urbană medievală românească. 
Contribuţii (Suceava până la mijlocul secolului al XVI-/ea, 
Bucureşti, 1 989, p. 79. 
3. inchiderea pe latura de N a acestui complex, este cu siguranţă 
sub latura de pe aceeaşi parte a întregii aripi de nord a palatului 
domnesc. 
4. M.D. Matei, SCIVA 29, 1 978, p. 541 - 554. 
5. M. D. Matei, Civilizaţie urbană medievală românească . . .  , 
1 989, p. 81 . 
6. M. D. Matei, Civilizaţie urbană medievală românească . . .  , 
Bucureşti, 1 989, p. 75, (nota 75). 
7. Lucian Chiţescu, Cercetări arheologice la Curtea Domnească 
din Suceava, Cercetări Arheologice 1 ,  1 975, p. 246 
8. M. D. Matei, op. cit. , p. 74. 
9. Cercetări (inedite), E. 1. Emandi (1 990 ?). 
1 0. Lucian Chiţescu , op. cit. , f ig. 2 (a), "profilul peretelui de vest 
al secţiunii SI pe axul a - b de la curtea domnească (casa 
voievodală din lemn, sec. XIV - XV)". 
1 1 .  Ibidem, fig. 1 .  

213. Sultana, corn Mănăstirea, jud. Călăraşi 
Punct: Valea Orbului 
Cod sit: 104216.01 
Colectiv: Done Şerbănescu - responsabil (MCG Olteniţa), 
Andrei Soficaru (CCA Bucureşti) 

in campania arheologică din vara anului 2004 s-au continuat 
cercetările pe versantul de NE al văii numite de localnici Valea 
Orbului. Cercetarea s-a făcut prin trei secţiuni , care au insumat 
suprafaţa de 1 00 m2• Au fost descoperite 1 2  morminte neolitice 
de inhumaţie. Din cauză că gropile mormintelor au fost săpate in 
pământ galben şi astupate cu pământ de aceeaşi culoare nu s-a 
putut observa conturul lor. Scheletele descoperite în morminte 
erau aşezate în poziţie chircită moderată pe partea stângă, �u 
craniul orientat pe direcţii cuprinse între ENE 540 şi ESE 1 28°. In 
mod obişnuit braţele scheletelor erau mai mult sau mai puţin 
îndoite din coate. frecvent mâna stângă era îndoită din cot şi 
adusă cu palma sub craniu , la bărbie sau în dreptul feţei, iar 
mâna dreaptă era adusă cu palma spre femurele picioarelor. in 
.mormintele nr. 1 62 şi 1 68, morminte, in care au fost inhumaţi 
defuncţi de sex masculin, în dreptul sternului a fost descoperită 
câte o mărgică tubulară lucrată din cochile de scoică marină 
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(Spondy/us gaederopus). in mormântul nr. 1 61 a fost depusă 
ofrandă de carne. 

Repartiţia pe sexe şi vârste a scheletelor descoperite se 
prezintă astfel: 
- 3 schelete de copii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani, /nfans 1 = 
33,32%; 
- 1 schelet de copil cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani, lnfans 11 = 
8,33%; 
- 1 schelet de adolescent cu vârsta cuprinsă intre 14-20 de ani, 
Juventus = 8,33%; 
- 1 schelet de adult în vârstă de 25-30 de ani, subiectul a fost de 
sex feminin = 8,33%; 
- 6 schelete de maturi, cu vârsta cuprinsă între 30 şi 65 de ani (3 
subiecţi de sex feminin şi 3 subiec� de sex masculin) = 41 ,65%; 

Nu s-a putut definitiva cercetarea în acest sector deoarece o 
parte din terenul , care trebuia cercetat a fost arat şi semănat. 
Pentru depistarea altor morminte, în zona necropolei, în sectorul 
1 ,  in partea de S a fost trasată o secţiune lungă de 20 m şi lată 
de 2 m, iar în partea de NV, zonă in care nu a fost încă 
cercetată, au mai fost trasate două secţiuni lungi de 50 de m. in 
secţiunile trasate, adâncite până la -1 ,6 -1 ,8 m, nu au mai fost 
descoperite alte morminte. Definitivarea cercetărilor în secţiunile 
trasate se va face în campania din anul 2005. 

Bibliografie: 
D. Şerbănescu, Un nou tip de figurină neolitică, CCDJ 1 5, 1 997, 
p. 81 -96; Observaţii preliminarii asupra necropolei neolitice de la 
Sultana, jud. Călăraşi, CCDJ 1 9, 2002, p. 69-86; CCA 2002, p. 
303-304, pl. 1 1 7; CCA 2003, nr. 83, pl. 1 7. 

Abstract: 
The research was carried on for investigating the necropolis 

belonging to the Boian Culture (May 14111 - June 1 8111 2004). In 
the north-eastern side of the second sector three sections 25 m 
long and 2 m wide have been dane, inside which 12  inhumation 
burials have been found and studied. Two of them had the 
funerary inventory consisting in a tubular bead, made of a shell. 
Eleven skeletons were in a stressed or moderate flexed position, 
on their left side, with their left hand brought towards the skull 
and the right one usually having ils palm between the femurs of 
the left. The skull of the skeletons was orientated on directions 
between ENE 640 and ESE 1 400. The depth where the 
skeletons were found varied between 0.30 m and 1 .40 m. The 
skeletons uncovered in burials have belonged to the following 
age categories: 4 children, 1 juvenile, 1 male adult and 6 mature 
(3 male and 3 women). 

Determinări antropoloqice ale osemintelor umane 
Andrei D. Soficaru , Mihaela M. Gătej 

M 1 59. Stare de conservare: osul este deteriorat din cauza 
depunerilor de piatră ce formează o crustă subţire. Stare de 
reprezentare: 
- craniul a fost restaurat parţial din cauza lipsurilor; frontalul s-a 
putut reîntregi in proporţie de 60%; parietalele (cu multe lipsuri) 
şi occipitalul (doar un fragment) se unesc pe sutura sagitală şi 
cea lambdoidală; 
- se mai identifică fragmente de zigomatice, un fragment de 
temporal stânga, 3 fragmente de mandibulă şi 5 dinţi; 
- dintre oasele lungi se pot identifica diafizele femurelor şi tibiilor, 
o porţiune din humerusul stâng; 
- restul oaselor sunt foarte fragmentate şi greu identificabila. 
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Sex determinat: feminin. Vârstă estimată: uzura dentară = 33-45 
ani, suturi craniene = 43-52 ani (S2). Indicăm o vârstă la deces 
de 40-45 ani. 
M 1 60. Stare de conservare: nu prezintă depuneri de piatră dar 
există numeroase lipsuri datorate probabil mediului de zacere. 
Stare de reprezentare: 
- o po�iune din frontal cu arcul supraciliar dreapta; un fragment 
frontal cu creasta frontală; un fragment parietal dreapta; un 
fragment de maxilă cu 2 dinţi; ambele temporale cu lipsuri; 1 2  
dinţi disparaţi; 
- la femurul dreapta lipseşte jumătate din epifiza proximală şi 
treimea inferioară, iar la cel stânga diafiza; 
- fragment de diafize de la tibie, humerus, radius şi cubitus; 
- diverse fragmente de la coxale, omopla� şi vertebre. 
Sex determinat: feminin (?). Vârstă estimată: 45 ani (uzura 
dentară) . 
M 1 61 .  Stare de conservare: depuneri importante de piatră. 
Stare de reprezentare: 
- lipsuri masive; 
- din craniu se pot identifica temporalele (fragmente) şi alte 6 de 
la parietale (?); 
- diafiză femur stânga, 3 fragmente de peroneu şi 1 fragment 
humerus (diafiză); 
- numeroase alte mici fragmente din restul scheletului: 
Sex determinat: feminin (?). Vârstă estimată: adult. 
Oase de animale: un fragment de femur (posibil bovideu) şi 2 
dinţi. 
M 1 62. Stare de conservare: nu prezintă depuneri de piatră 
decât endocranian. Stare de reprezentare: 
- din craniu avem fragmente de frontal şi temporale ce nu se 
ataşează; s-au restaurat ambele parietale şi occipitalul (cu 
lipsuri); 
- din mandibulă se păstrează corpul de la alveola molarului 2 
stânga şi până la molarul 3 dreapta; prezent caninul dreapta; 
- 6 dinţi de pe maxilă; 
- humerusul dreapta e întreg şi cel din stânga fără epifiza 
proximală; 
- femurele şi tibiile nu au epifize; 
- cubitusurile sunt întregi ,  ca şi radiusul stânga; 
- fragmente de la coxale, coaste, vertebre şi falange. 
Sex determinat: masculin. Vârstă estimată: 50 ani. Statură: H1  
dreapta = 34,2 cm (1 62,4 cm); R1 = 26,1 cm (1 69,0 cm). 
M 1 63. Stare de conservare: osul a fost foarte afectat în urma 
depunerilor de piatră ce formează o crustă continuă pe toate 
resturile osoase; aceasta a împiedicat restaurarea corectă a 
fragmentelor. Stare de reprezentare: 
- craniul este fragmentar şi cu restaurări limitate ale unor porţiuni 
din parietale şi !rontai; se mai pot identifica fragmente de 
temporal, maxilă şi occipital; 
- mandibula are ramul vertical dreapta şi stânga lipsă, dar pe 
dreapta se păstrează procesul coronoid; 
- din scheletul postcranian s-au identificat fragmente de diafize 
de la oasele lungi, coxalul stânga şi diverse epifize nesudate. 
Vârstă estimată: 9 ani (± 24 luni) . 
M 1 64. Stare de conservare: depuneri mari de piatră pe 
suprafaţa oaselor lungi. Stare de reprezentare: 
- din craniu s-a păstrat doar un fragment de parietal; 
- din scheletul postcranian avem diafizele de la femure, tibii şi 
peronee, epifizele proximale ale cubitusurilor, calcaneele (doar 
pe jumătate), rotula stângă, diferite proţiui de diafiză; 
Sex determinat: masculin. Vârstă estimată: 60 - 65 ani. 
M 1 65. Din acest schelet s-au putut identifica doar 5 resturi din 
calota craniană. Vârsta la deces: lnfans 1 
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M 1 66. Stare de conservare: se observă uşoare depuneri de 
piatră pe unele fragmente ale craniului, dar şi pe scheletul 
postcranian. Stare de reprezentare: 
- la craniu, occipitalul nu are partea inferioară, lipseşte o mare 
parte din parietale, dar e prezent un fragment din procesul 
mastoid dreapta; 
- un fragment de mandibulă, pe care s-a putut identifica şanţul 
milohioidian; 
- prezente ambele femure (la cel din dreapta se păstrează 
diafiza şi o parte din colul femural, iar la cel stâng lipsesc 
ambele epifize) ; 
- au mai fost identificate fragmente din ambele diafize ale tibiilor, 
1 fragment din diafiza humerusului stânga, iar epifiza proximală 
a cubitusului stânga nu e sudată, un fragment coxa! cu marea 
incizură ischiadică; 
Vârstă estimată: 14 - 1 5 ani (epifizele nefiind sudate). 
M 1 67. S-a identificat un fragment din diafiza unui radius stânga 
puternic afectat de depunerile de piatră şi un molar. Sex 
determinat: masculin (?) . Vârstă estimată: 35 - 45 ani. 
M 1 68. Stare de conservare: pe suprafaţa endocraniană 
depunerile de piatră au format o crustă continuă, ce acoperă 
chiar şi sulurile; suprafaţa ectocraniană este aspră şi prezintă 
uşoare depuneri de piatră. Stare de reprezentare: 
- din craniu este prezent frontalul, parietalele şi occipitalul 
(datorită deteriorării osului, rupturilor din vechime, depunerilor de 
piatră pe aceste rupturi şi deformării din cauza solului nu a putut 
fi restaurat); 
- astfel frontalul este aproape întreg dar îi lipseşte marginea 
supraorbitală din partea dreaptă, cu procesul zigomatic şi 
întreaga po�iune orbitală; 
- parietalule sunt prezente aproape în întregime, dar îi lipsesc 
marginile solzoase; 
- la occipital lipseşte partea dreaptă, cu marginea lambdoidală, 
şi gaura occipitală; 
- din temporalul stânga e prezentă doar mastoida; 
- un fragment de mandibulă; 
- un dinte cu o porţiune din maxilar; 
- din scheletul postcranian sunt prezente diafizele femurelor, 
tibiilor, humerusurilor şi peroneelor. 
Sex determinat: masculin (?) . Vârstă estimată: 50 - 55 ani. 
M 1 69. S-au identificat 3 fragmente din calota craniană, 5 
fragmente de la oasele scheletului postcranian (posibil epifize şi 
diafize). Au apa�inut unui copil (lnfans �· 
M 1 70. Din acest schelet s-au putut identifica doar resturi 
craniene, respectiv parietale, occipitalul , frontalul , sfenoidul şi 
temporale. Vârsta la deces: 6 ani (± 24 luni). 

214. Sultana, corn Mânăstirea, jud. Călăraşi 
Punct: Malu Roşu 
Cod sit 104216.03 
Colectiv: Radian Romus Andreescu - responsabil (MNIR), 
Cătălin Alexandru Lazăr, Virginia Oană (MDJ Călăraşi), 
Pavel Mirea (MJ Teleorman), Valentina Voinea (MINAC), 
Constantin Haită (MNIR - CNCP), Cristina Enăchescu (UO 
Constanţa), Mădălina Ungureanu (MA Mangalia), studenţi 
Univ. Bucureşti, UO Constanţa 

Situ! de la Sultana-Malu-Roşu este plasat pe terasa înaltă a 
lacului Iezerul Mostiştei. Aşezarea a fost cercetată încă din anul 
1 923 de către 1 .  Andrieşescu şi VI. Dumitrescu. Au urmat 
campanii sporadice între anii 1 955-1 965 întreprinse de muzeele 
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din Olteniţa şi Călăraşi. Odată cu inceperea lucrărilor de 
amenajare a văii Mostiştei, in anii 70 au fost făcute săpături de 
salvare de amploare cu participarea muzeelor din Giurgiu, 
Olteniţa şi ulterior a MNIR, săpături care până în 1 984 au dus la 
cercetarea unei suprafeţe semnificative din aşezare. 

in apropierea sitului, pe terasa de V se află urme de locuire 
aparţinând culturii Boian precum şi materiale şi o necropolă din 
sec IV p. Chr. Aşezarea se află pe Valea Mostiştei, o zonă 
deosebit de bogată in situri preistorice între care aşezările de tip 
tell de la Vlădiceasca, Chiseleţ sau aşezarea eponimă a fazei 
Spanţov a culturii Boian. 

Aşezarea este, prin prisma materialele arheologice 
descoperite, una dintre cele mai spectaculoase staţiuni din neo
eneoliticul european. 

Starea de conservare a sitului este precară deoarece, în 
fiecare an, porţiuni ale terasei pe care se află aşezarea se 
prăbuşesc în lac. 

Obiective: continuarea cercetării suprafeţelor S.X şi S.Y; 
extinderea zonei cercetate spre V, pe panta tel/-ului; realizarea 
unor sondaje pe terasa de V unde au fost făcute prospecţiuni 
geo-magnetice în anul 2003. 
Suprafaţa SX. A continuat cercetarea locuinţei incendiate 
L2/2003, locuinţă cu totul şi cu totul deosebită prin prisma 
amenajărilor şi a inventarulu i l .  

Pentru a se stabili modul de construcţie s-a decis 
secţionarea podelei in patru sectoare, primele două cercetate 
fiind cele din partea vestică a locuinţei. Podeaua din pământ 
bătătorit nu prezenta substructură de lemn, aceasta fiind 
realizată direct pe sol. Cu toate că a fost puternic afectată de 
incendiul care a distrus locuinţa s-a putut observa existenţa unor 
refaceri ale podelei. 

Un al doilea element asupra căruia s-a concentrat cercetarea 
din această campanie a fost reprezentat de peretele de ESE al 
locuinţei. Peretele s-a păstrat în elevaţie (0,25-0,45 m) pe o 
lungime de peste 6 m. Peretele nu este drept ci prezintă mai 
multe segmente mai mult sau mai puţin concave, ca un fel de 
abside, ce par a fi delimitate de găuri de par. 

Vatra acestei locuinţe a constituit un ultim element asupra 
căruia s-a focalizat cercetarea. .  In iţial s-a încercat ridicarea 
vetrei in situ pentru valorificare expozitională dar starea de 
conservare a acesteia nu permis realizar�a acestui deziderat. În 
acestea condiţii, s-a efectuat demontarea şi conservarea vetrei 
în vederea unei eventuale refacerii precum şi a obţinerii unor 
informaţii despre sistemul constructiv. Deşi vatra a fost puternic 
deteriorată de incendiu, ceea ce a făcut ca structura ei să fie 
extrem de friabilă, au putut fi făcute câteva observaţii interesante 
despre modul de construcţie care s-a dovedit a fi fost unul 
deosebit. Vatra a avut trei faze constructive. Primă fază era 
constituită din lut bătătorit cu plăcuţele de vatră cu o grosime de 
5-7 cm. Urmează faza a doua care s-a realizat prin adăugarea 
unor plăci verticale de lut groase de cea. 2-4 cm. Practic miezul 
de pământ bătătorit al primei faze a fost îmbrăcat cu aceste plăci 
de lut care par a fi fost lipite între ele prin intermediul unor 
pelicule de lut groase de 1 -2 mm. intre două astfel de plăci au 
fost plasate câteva fragmente ceramice. Ca un element inedit, 
pe colţul de SV al ve trei s-a construit un postament circular cu un 
diametru de cea. 1 8  cm legat direct de plăcuţele de vatră care 
aveau o grosime de 8-9 cm. A treia fază a constat în adăugarea 
unor noi plăci verticale de lut care îmbrăcau vatra inclusiv soclul 
(se mai observă cel puţin patru de plăci care îmbracă soclul fazei 
a doua). in această ultimă fază este refăcut şi soclul care are 
diametru! de cea. 25 cm şi care. ca şi primul , este ridicat din 
plăcuţele de vatră care aveau o grosime de 1 1 - 1 2  cm. S-a putut 
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observa faptul că în această fază plăcile de lut urcau şi 
acopereau şi o mică porţiune din marginile vetrei . Vatra avea 
dimensiuni impresionante şi cu toate că era in mare parte 
distrusă apreciem că cel puţin o latură avea în jur de 1 ,8 m şi o 
înălţime de peste 1 m. Vatra era căzută in plan orizontal spre NV 
peste un vas ale cărui resturi au fost ridicate de pe podeaua 
locuinţei. Iniţial s-a crezut că vatra era adosată peretelui de ESE 
fiind plasată pe un fel de postament (baza vetrei a fost distrusă). 
Existenţa unei bucăţi de perete prinsă sub vatră nu concorda cu 
această ipoteză. Pentru degajarea peretelui de ESE a fost 
demontat martorul dintre suprafaţa SX şi o mai veche secţiune 
săpată pe panta tell-ului. La demontare s-a descoperit faptul că 
spre E se afla o altă cameră a locuinţei L2, diferenţa de nivel 
dintre cele două camere fiind de cea. 0,35-0,4 m in zona vetrei. 
În aceste condiţii este posibil ca vatra să fi fost plasată in a două 
cameră, adosată peretelui de NV. in urma unui eveniment greu 
de precizat, poate cutremur urmat de un puternic incendiu, 
această masivă vatră s-a prăbuşit in camera alăturată prinzând 
sub ea bucăţi din perete şi un vas aflat pe podea. 
Funcţionalitatea ei este mai degrabă cultică având in vedere 
mărimea, modul de construcţie şi contextul în care a fost 
descoperită. Locuinţa pare a fi avut şi o a treia cameră care intră 
în martorul nordic. 
Suprafaţa SY. Au fost continuate lucrările in vederea descoperiri 
limitei de NV a locuinţei L2/2003. Cu toate că în martorul care 
separă cele două suprafeţe sunt vizibile resturile locuinţei L2, in 
grund nu au mai fost descoperite decât câteva mici aglomerări 
de chirpici, probabil fie aceasta era limita locuinţei, fie urmele au 
fost distruse de o altă locuinţă. Această locuinţă, mai bine zis 
resturile sporadice ale ei se concentrează spre latura de N a 
suprafeţei .  Resturile de chirpici ars uneori masive, dar puternic 
deranjate de gropi şi de ganguri de animale, par a indica o 
locuinţă destul de mare, ale cărei dimensiuni nu au putut fi 
determinate (resturile acoperă o suprafaţă de cea. 6 x 4 m). Au 
fost descoperite urmele unei podele din lut bătătorit precum şi 
resturile unei vetre rectangulare protejată de o gardină (nu au 
putut fi determinate dimensiunile acestor elemente) 

Partea de ENE a locuinţei a fost deranjată de un mormânt 
de inhumaţie. Acesta conţinea un schelet in poziţie întinsă, 
lângă care au fost depuse picioare de cal. Inventarul funerar era 
alcătuit dintr-o cataramă de metal şi alte două obiecte metalice 
prost conservate. Pe baza inventarului şi ofrandei acest complex 
a fost încadrat in perioada migratiilor. 

În partea de NV a leii-ului p� pantă a fost deschisă o nouă 
suprafaţă, SZ in vederea identificării limitei aşezării in această 
zonă. 
Sondaje. Pentru verificarea datelor obţinute in urma 
prospecţiunilor arheogeofizice din campania 2003 au fost 
realizate două sondaje de verificare pe terasa aflată las vest de 
aşezarea gumelniţeană. 

Sondajul 1 (2 x 1 m), orientat NE-SV, a fost plasat la cea. 80 
m SV de tell. La -1 ,3 m a fost identificată o porţiune dintr-o 
groapă de bordei (groapa nr. 8), de formă circulară neregulată. 
Aceasta cobora până la -1 ,8/-2 m. Porţiunea din acest complex 
surprinsă in sondaj avea lungimea de 1 ,6 m şi lăţimea de 0,8 m. 
D in umplutura acestei gropi au fost recuperate numeroase 
fragmente ceramice, oase de animale şi bucăţi de chirpici. Pe 
baza materialului ceramic acest complex a fost incadrat în sec. 
IV p. Chr. 

Sondajul 2 (2 x 1 m), orientat NE-SV, a fost plasat la cea. 50 
m V de sondajul 1 .  La -Q,9 m a fost identificată o groapă de tip 
sac (groapa nr. 9). Aceasta cobora până la -1 ,94 m. Pe baza 
materialelor ceramice recuperate din umplutura gropii a fost 
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posibilă încadrarea acestui complex în sec. IV p. Chr. Această 
groapă afecta în bază o locuinţă de suprafaţă apa�inând culturii 
Boian. 

Materialele arheologice descoperite au fost transportate şi 
depozitate la MDJ Călăraşi. Resturile osteologice umane au fost 
predate spre analiză CCA Bucureşti. 

Valorificarea se va realiza prin includerea unor piese 
descoperite în această campanie în expoziţia "Sultana - O 
aşezare de acum 6000 de ani" ce este deschisă la MDJ Călăraşi 
din anul 2003. 

Obiectivele campaniei 2005: continuarea cercetărilor din 
suprafeţele S.X, S.Y şi S.Z; finalizarea cercetării locuinţei L2-
2003; realizarea unor sondaje pe terasa de V în vederea 
identificării locuirii apa�inând culturii Boian. 
Planşa 41 . 

Note: 
1 .  CCA 2003, p. 324-325 

Bibliografie: 
lsăcescu C. , Staţiunea eneolitică de la Su/tana-com Minăstirea, 
Documente recent descoperite şi informaţii arheologice, 
Bucureşti, 1 984, p. 1 1 -20; Săpături/a de salvare de la Sultana, 
cam Minăstirea, jud. Călăraşi, Cercetări Arheologice 7, 1 984, p. 
27-42. 
Radian Andreescu, Traian Popa, Sultana, catalog selectiv, 
Cercetări Arheologice 1 2, Bucureşti, p. 59-69. 

Abstract: 
The Sultana Malu-Roşu site is placed on the Iezerul 

Mostiştei Lake high terrace. The settlement was researched 
since 1 923 by 1. Andrieşescu and VI. Dumitrescu. Once the 
beginning of Mostiştea river breastworks, large rescue 
excavations have been made in the 70's, with the Giurgiu and 
Olteniţa museums and later, with the Romanian National History 
Museum participation. Until 1 984, the excavations lead to the 
research of an important surface of the settlement. 

The settlement is one of the most spectacular sites from 
South-East Europe taking into consideration the archaeological 
finds. 

The main objective was the research of the dwelling no. 2, 
discovered in 2003. From this dwelling was preserved still 
standing a part of the ESE wall (30-40 cm). This has a length of 
more than 6 m and is formed of slightly concave fragments. The 
researches revealed the presence of another room, placed 30 
cm upper than the first one. The dwelling had a massive hearth, 
fallen in horizontal position. The hearth had 3 reconstruction 
phases and it was built from a kind of thick clay plates (2-4 cm), 
having a sort of a round base in one corner. Remains from 
another dwelling, powerfully disturbed by later interventions, 
were discovered North-East from this dwelling. On the terrace 
from the site's west side were discovered habitation traces 
belonging to Boian culture and the 41h century A.D. 

21 5. Şeuşa, corn. Ciugud, jud. Alba 
Punct: Gorgan 
Cod sit: 1 124.02 
Colectiv: Marius-Mihai Ciută - responsabil (Univ. Alba 
Iu lia), Adrian Gligor (SC Arheoterra SA), Beatrice Daisa
Ciută (Univ. Alba Iulia - lAS), Thorsten Rabsilber, Elena 
Kolbe (Ruhr Universitat Bochum), studenţi Univ. Alba Iulia 
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Situl arheologic se află pe o culme înaltă a Podişului 
Secaşelor (5 km spre E de Alba Iu lia, 2 km V de Măgura Străji i , 
la cump_ăna apelor între valea Hăpriţei, la NE şi Valea Şeuşiţei, 
la S). In vârful măgurii se află obiectivul cercetat pe cale 
arheologică, ce se prezintă sub forma unei ridicături 
asemănătoare cu cea a unui tumul, cu specificaţia că este vorba 
de depuneri succesive (aşezări) eneolitice, fără nici o amenajare 
cu caracter funerar. Descoperirea sa a fost realizată în luna 
noiembrie a anului 1 996 - în urma unei cercetări de teren 
(periegheză) - cercetările sistematice debutând odată cu 
campania anului 2000 (septembrie). În anii 2000-2004, au fost 
efectuate, succesiv, 5 campanii de cercetare a depunerilor 
arheologice, sub forma şantierelor-şcoală, investigaţiile fiind 
incluse în planurile de cercetare ale Catedrei de Istorie a 
universită�ii. 

Campania anului 2004 din cadrul sitului arheologic de la 
Şeuşa-"Gorgan", s-a desfăşurat în perioada 31 august - 1 8  
septembrie, sub forma unui şantier arheologic-şcoală al Univ. 
Alba Iulia, la care au participat 30 de studenţi practicanţi. 
Finanţarea a fost asigurată din fondurile universităţii amintite. 

Cercetarea arheologică din 2004 a avut ca obiective 
principale, pe de o parte, continuarea investigaţiilor în unităţile 
de cercetare deschise în campaniile anterioare (S.VII şi 
S. IX/2003) - în vederea relevării complete a unor complexe 
descoperite apa�inând locuirilor eneolitice(ex: L . 1  0/2003, 
C.2/2002, G.7/2003) - iar pe de altă parte deschiderea unor noi 
unităţi de cercetare (suprafeţe)1 şi executarea unor sondaje de 
control şi verificare stratigrafică în vederea surprinderii extinderii 
pe orizontală a urmelor locuirilor eneolitice ("Decea Mureşului
Tiszapolgar", Coţofeni) prezente în vârful măgurii. 

Prima secţiune (S.VI I/2003) executată la o distanţă de 5 m 
spre V faţă de borna topografică situată în vârful măgurii, 
orientată pe direcţia NE-SV, pe linia dreaptă, imaginară, aflată în 
continuarea secţiunilor IV-VI/2001 ,  în scopul defin itivării unuia 
dintre braţele magistralei "în 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 în campaniile 
anterioare. Secţiunea a fost deschisă în campania anterioară, 
însă din motive obiective, aceasta nu a putut fi finalizată, fiind 
continuată în campania 2004. 

Perioada de un an în care secţiunea a fost lăsată deschisă 
şi-a pus amprenta asupra aspectului acesteia, respectiv asupra 
stării ei de conservare, astfel că pentru o mai bună înţelegere a 
succesiunilor stratigrafice surprinse a fost necesară lărgirea ei, 
cu câte 0,25 m pe fiecare din laturile scurte, astfel că, în final, 
secţiunea a avut dimensiunile de 1 O x 2,5 m. După răzui rea 
fundului secţiunii , în urma curăţirii acestuia, a fost relevată 
groapa (G) 7, sesizată şi în campania trecută (2003), dar şi 
locuinţa (L) 1 2, o nouă locuinţă de suprafaţă, apa�inând primei 
locuiri Coţofeni de la Gorgan, surprinsă în carourile 1 -2. Practic, 
groapa 7 aparţine de acest nivel de locuire, respectiv de această 
locuinţă. S-a procedat, concomitent, la golirea gropii (abordată 
prin tehnica numită cross-section) şi şpăcluirea locuinţei, 
caracterizate, ca şi precedentele, printr-un "covor" consistent de 
fragmente de chirpici ars (pereţii) , lemn carbonizat (acoperişul) 
şi fragmente ceramice. 

Încă de la primele niveluri de golire ale gropii 7, aceasta s-a 
remarcat prin prezenţa deosebită a materialelor depuse. Dacă 
depunerile din partea superioară a gropii au avut menirea de a 
confirma ipoteza de lucru, iniţial (anterior) avansată, privitoare la 
funcţionalitatea complexului , văzut ca o groapă de provizii 
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transformată ulterior in groapă menajeră. Pe măsura adâncirii, 
groapa dovedea (prin lentilele depuse) faptul că a avut o 
umplere relativ rapidă. De la adâncimea de aproximativ 1 m, de 
la nivelul de conturare al gropii, pământul de umplere s-a dovedit 
a fi tot mai dificil de excavat, deoarece cantitatea de apă, 
inexplicabilă la acel moment, era din ce in ce mai mare. 
Totodată, pe măsură ce se realiza apropierea de fund!JI gropii, 
materialele arheologice s-au dovedit a fi din ce în ce mai bogate. 
Vase intregibile (sparte pe loc), râşniţe fragmentare (de 
asemenea sparte pe loc), unelte din os şi piatră, puţine resturi 
faunistice asociate cu resturi carbonizate de lemn, au fost 
principalele categorii de materiale descoperite. Totodată, in 
imediata apropiere a fundului, au apărut fragmente masive de 
chirpici ars (20-25 fragmente), netezite pe unele pă�i, prevăzute 
şi cu decor realizat prin tehnica impunsăturilor succesive, dificil 
de interpretat ca funcţionalitate (perete de locuinţă, altar etc). 

Direct pe sterilul arheologic (argilă /oessoidă), reprezentând 
fundul gropii au fost depuse două vase intregi (cană cu toartă 
suprainălţată şi o strachină), in imediata apropiere a unei nişe de 
mici dimensiuni, ce se adânceşte cu aproximativ 0,5 m, şi în care 
s-a descoperit un izvor puternic de apă (explicând şi cantitatea 
mare din nivelurile superioare, ajunsă prin principiul capilarităţii). 
Prezenţa izvorului pe fundul gropii, aduce noi perspective asupra 
modului de interpretare a funcţionalităţii şi a semnificaţiei acestui 
complex. Un debit relativ bogat al izvorului (chiar şi in condiţiile 
unor ani secetoşi - 2001 -2004), face posibilă interpretarea 
complexului ca o fântână, ca un puţ de apă, utilizat pentru 
aprovizionarea cu apă a comunităţilor ce au habitat această 
măgură in epocile preistorice (când debitul ei era, cu siguranţă, 
mult mai mare). 

Depunerile arheologice, constând din unelte intregi, vase 
sparte pe loc {de regulă de mari dimensiuni , pentru păstrarea 
apei - amfore, ulcioare - dar şi de dimensiuni mai mici, însă 
deosebit de bogat ornamentale), unelte intregi şi/sau 
fragmentare, modul lor de dispunere, pledează pentru posibila 
interpretare a complexului ca fiind unul cu o destinaţie specială, 
de factură legată de semnificaţiile cultice ale surselor de apă. 
Materialele provenite din nivelurile inferioare ale gropii, 
contemporane cu epoca în care ea şi-a îndeplinit menirea, se 
află in curs de prelucrare. Locuinţa 1 2  a oferit un material sărac, 
tipic pentru această fază a locuirii Coţofeni (fazele l l lb-l l lc), in 
caroul 1 fiind distinsă şi una din gropile de par, de susţinere a 
structurii ei {G1 3). 

Pe toată suprafaţa S VI I ,  la adâncimea de -2,1 -2,2 m 
(calculată in extremitatea dinspre E) s-a conturat stratul cu 
depuneri arheologice apa�inând locuirii de tip "Decea Mureşului
Tiszapolgar'', de culoare brun-roşcată, cu materiale relativ 
sărace. Singură, o groapă de mici dimensiuni (G1 4) a fost 
surprinsă in caroul 5, in ea nefi ind descoperită decât o râşniţă 
fragmentară, prezentând şi urme de util izare în scopul ascuţirii 
vârfului unor unelte (probabil de provenienţă animală - os, corn 
etc.) . 

S VII, a confirmat succesiunile stratigrafice anterior 
semnalate, a dovedit faptul că locuirile preistorice sunt cel puţin 
la fel de intense şi pe versantul vestic al măgurii (stratul 
arheologic surprins aici este chiar cel mai gros de până la ora 
actuală - 2,5 m), a dat răspunsul la una din întrebările principale 
legate de habitatul preistoric de la Gorgan (cea a surselor 
aprovizionării cu apă) şi, în final, a dovedit faptul că nu doar 
locuirea de tip Decea Mureşului-Tiszapolgar a avut parte de 
structuri cu destinaţie cultică, rituală. 

S IX/2003-2004 a fost executată in paralel, spre NV, cu 
suprafaţa Vlbis/2001 -2002, lăsându-se un martor stratigrafic de 
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0,5 m intre ele. Principalul scop al acesteia a fost acela al 
dezvelirii integrale a unor complexe surprinse în campania 
anterioară in S Vlbis (L5 şi L6, Coţofeni şi C2, "Tiszapolgar
Decea Mureşului") şi care se continuau spre NV. 

În campania 2003, în carourile 4, 6, 8, respectiv jumătatea 
sud-estică a suprafeţei, la adâncimea de aproximativ -1 ,2 -1 ,4 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, L4/2000-2002, L5/2002). După relevarea 
integrală a complexului, respectiv desenarea şi fotografierea 
acestuia, din motive obiective săpătura a fost oprită, 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 in campania 
următoare. 

În prima fază s-a procedat la curăţirea secţiuni i , indreptarea 
profilelor şi îndepărtarea foliei protectoare din plastic. Depunerile 
locuinţei 1 O au fost ulterior demontate, recuperându-se, cu 
această ocazie, un deosebit de bogat material arheologic. 
Aglomerarea de materiale ceramice dar mai ales a fragmentelor 
masive de chirpici ars au fost cele care au delimitat dimensiunile 
şi forma locuinţei, ea dovedindu-se a fi fost orientată pe direcţia 
E-V, având dimensiunile aproximative de 7 x 4,5 m. După 
dimensiuni şi structură a-a dovedit că este vorba de o locuinţă 
de dimensiuni mari, cu o structură rezistentă. După demontarea 
materialelor - prilej cu care s-a dovedit faptul că zona de V era 
uşor lăsată, la momentul construirii locuinţei ea situându-se 
exact la delimitarea cumpenei apelor intre versantul estic şi cel 
sudic - la răzuirea atentă, au fost surprinse gropile de pari de 
susţinere a pereţilor (G8, G9, G1 1 ,  G 12) . De diferite dimensiuni 
şi adâncimi, gropile au confirmat dimensiunile şi forma 
(orientarea) bănuite încă de la şpăcluire şi demontarea locuinţei. 
Mai mult, a fost surprins şi un şanţ ce susţinea, se pare, fundaţia 
peretelui de ENE a locuinţei, aflat mai jos faţă de restul 
suprafeţei acesteia. Tot în zona de ENE, au fost surprinse alte 
două gropi, una aparţinând probabil unei anexe ce reprezenta 
intrarea in locuinţă in vreme ce a doua, de dimensiuni mai mari, 
s-a dovedit, prin materialele conţinute, a fi fost o groapă cu o 
funcţionalitate bine precizată (de provizii?) sau , mai degrabă, o 
groapă de fundare cultică a locuinţei. În aceasta din urmă au fost 
descoperite, alături de fragmente de chirpici ars, trei vase intregi 
{două ceşcuţe cu toartă suprainălţată, decorate cu impunsături 
succesive şi incrustate cu pastă albă, şi o strachină cu buza 
evazată, decorată în aceeaşi tehnică a împunsăturilor 
succesive). 

După golirea gropilor ce apa�ineau de locuinţa 1 0, s-a trecut 
la adâncirea in nivelul de tip Decea Mureşului-Tiszapolgar, în 
scopul surprinderii continuării C2/2002-2004. in caroul 6 şi 8 al 
suprafeţei, in imediata apropiere a profilului sud-estic, a fost 
surprins respectivul complex, din păcate doar o suprafaţă de 
cea. 1 ,5 x 0,3 m fiind surprins. Aglomerarea de fragmente 
ceramice a dovedit că C2 nu s-a continuat prea mult in această 
suprafaţă, nefiind descoperite şi alte elemente de construcţie. 
Tot in apropierea profilului sud-estic însă in carourile 2 şi 4, a 
fost surprinsă o vatră exterioară ce a apa�inut acestei locuiri, 
complex dezafectat şi puternic deranjat, din păcate. 
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Cronica cercetări lor arheolog ice d in  România - campan ia 2004 

La adâncimea medie de cea. -1 ,8 m a fost surprins sterilul 
arheologic, cu aspect galbel loessoid. S IX a confirmat, la rândul 
ei, succesiunile stratigrafice de la Gorgan, aducând noi date cu 
privire la tehnica de construire a locuinţelor de suprafaţă, 
respectiv la unele din "gesturile" cu valoare simbolică, asociate 
construirii unor astfel de locuinţe (depunerea în gropi speciale a 
unor vase ceramice întregi). 
s X/2004 

Pentru continuarea cercetărilor, a fost deschisă o nouă 
secţiune, la distanţă de cea. 4 m de borna topografică, pe 
direcţia sudică, cu dimensiunile de 8 x 4 m. Au fost efectuate 
săpături doar pentru îndepărtarea stratului vegetal şi a 
următorului strat, în cadrul cărora, au fost descoperite o serie de 
materiale arheologice (Coţofeni), nu însă şi complexe. La 
adâncimea medie de cea. -0,5 m. săpătura a fost oprită, urmând 
ca ea să fie reluată în campania viitoare. 

Campania anului 2004, a adus informaţii preţioase cu privire 
la locuirile eneolitice ("Tiszapolgar-Decea Mureşului" şi Coţofeni) 
de la Gorgan. Dacă în ceea ce priveşte succesiunile stratigrafice 
ale locuirilor s-au confirmat şi reconfirmat situaţiile surprinse in 
campaniile anterioare, date importante s-au obţinut cu privire la 
extinderea spre V şi SV a locuirilor. 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 in curând să fie confirmată (sau 
infirmată) şi locuirea "Tiszapolgar-Decea Mureşului". 

Termenul pe care l-am utilizat în acest raport pentru 
desemnarea celei mai timpurii locuiri eneolitice de la Gorgan 
(anle Coţofeni) necesită unele lămuriri. Dacă in 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, coroborata cu informaţii suplimentare, provenind din 
cercetarea unor situri similare, contemporane, vor clarifica pe 
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 în acest an, baza materială în imediata apropiere a 
sitului. Practic, toate operaţiunile de săpare, inregistrare, 
marcare şi prelucrare primară (inventariere, desenare, ambalare 
etc.) au fost efectuate de către studenţi sub directa îndrumare a 
cadrelor specializate. Materialele rezultate se află, in totalitate, in 
curs de prelucrare, in depozitele Universităţii .  

Cercetările arheologice de la Şeuşa-Gorgan vor continua în 
campaniile următoare, prin defin itivarea 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 aproximativ 
60% din aria totală a sitului arheologic de la Şeuşa-Gorgan. 
Planşa 42. 
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Note: 
1 .  Cu privire la rezultatele anterioare, obţinute de-a lungul a trei 
campanii consecutive (2000-2002) la Şeuşa- Gorgan, vezi: 
Ciută, Gligor 2001 ,  p. 242-243; 2002, p. 1 49-1 5 1 ;  2003, p. 2-31 ; 
2003a, p. 1 1 8- 1 2 1 ;  Ciută şi colab. 2002, p. 51 9-520; 2003, p. 
31 2-314. Tot în aceste rapoarte şi studii informaţii suplimentare 
cu privire la încadrarea cultural-cronologică mai detaliată a 
locuirilor eneolitice. 
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Abstract: 
The site from Şeuşa -'Gorgan' was revealed after intensive 

investigations and fieldwork made in the area of another 
prehistoric archaeological site, the one from Şeuşa-'La cărarea 
morii'. The point named "Gorgan" (term that defines a small pile 
of earth raised upon a grave) is situated at approximately 3 - 4 
km west of the Şeuşa village, at an altitude of 630 m, at the 
contact of the Secaşelor Plateau (East) with the Mureş valley 
(West). By its position, it dominates the entire area of the 
Mureş River near the city of Alba Iulia, more than 30 km from 
North to South. The site was discovered in 1 996, after a ground 
survey. The archaeological excavation strategy was dictated by 
the morphology of the hill (the hillock and terraces). The name 
(Gorgan) suggested that an old tumulus grave (Coţofeni?) may 
exist under the hil lock. 

The stratigraphical results confirmed the hypothesis that this 
hill was levelled for habitation purposes by ali the communities 
(belonging to Coţofeni and Tiszapolgar cultures). 

The complex stratigraphy, the archaeology and the materials 
revealed are very important in clarifying important aspects of the 
Middle and Late Aeneolithic phenomenon in the intra-Carpathian 
area. These are only some of the reasons that determined the 
planning of wide and systematic excavations at this site in the 
near tuture. 
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Cron ica cercetări lor arheo log ice d in  Romania - campania 2004 

Date privind industria preistorică a materiilor dure animale 
Corneliu Beldiman (UCDC Bucureşti) ,  Diana-Maria 
Sztancs (ULB Sibiu) 

Cercetările sistematice derulate în situl preistoric de la 
Şeuşa-"Gorgan" (SEG) în perioada 2000-2004 au pus în lumină 
existenta a două secvente de ocupare, aferente culturii 
Tiszapolgăr, faza B (Tiszapolgăr-Decea Mureşului), respectiv 
culturii Cotofeni subfazele l l lb- l l lc, aceasta din urmă cu două 
etape de locuir� distincte, decelate stratigrafic (notate de noi cu 
A şi B). in cele 1 O secţiuni şi suprafeţe excavate s-au explorat 
parţial sau integral 28 complexe: 1 2  locuinţe de suprafaţă 
(atribuite culturii Coţofeni: L 1 -L 1 2, dintre care L 1 ,  L4-5, L 1 O, L 1 2  
aparţin etapei d e  locuire A, iar L2-3, L6, L9 etapei d e  locuire B); 
2 complexe rituale (atribuite culturii Tiszapolgăr: C1 -C2); 1 4  
gropi cu destinaţii diverse: fixare suprastructură construcţii, ritual, 
menajere, fântână? (2 atribuite culturii Tiszapolgăr: G3, G14; 1 2  
atribuite culturii Coţofeni, etapa d e  locuire A: G1 -G2, G4-G13) 1 .  
Dintre acestea, 7 complexe au livrat artefacte încadrabile în 
categoria industriei materiilor dure animale (în continuare, 
IMDA). 

in contextul mai larg al valorificării sistematice a 
descoperirilor IMDA preistorice din România, obiectiv urmărit în 
ultimii ani şi în mediul cercetării de la noi2, demersul de faţă 
urmăreşte să ofere o primă sistematizare a datelor asupra 
inventarului artefactelor din materii dure animale descoperite la 
SEG; în demersul de extindere a abordărilor multidisciplinare ale 
vestigiilor din acest sit, materialele, inedite până acum, ne-au 
fost puse, cu multă amabilitate, la dispoziţie pentru o analiză 
detaliată, de către dr. Marius-Mihai Ciută; îi exprimăm şi cu acest 
prilej mulţumirile noastre cele mai călduroase. Semnificaţia 
demersului nostru este aparte, în condiţiile în care oferă, în 
premieră, prilejul studierii unui lot de artefacte relativ consistent, 
provenind dintr-un sit în aer liber atribuit culturii Coţofeni. 
Menţionăm faptul important că această cultură nu a făcut, până 
de curând, obiectul unei analize sistematice sub raportul IMDA. 
Testarea expresivităţii şi a potenţialului informaţional al IMDA în 
cadrul culturii Coţofeni, stabilirea parametrilor specifici ai 
comportamentului tehnologic al acestei culturi se conturează, 
astfel, ca un alt obiectiv al abordării de faţă. Studiul artefactelor 
se face în 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 principal, ca şi a redactării mai 
multor studii şi articole, unele foarte recente3. Printre avantajele 
majore oferite de studiul lotului IMDA de la SEG putem 
menţiona, de pe acum: provenienţa clară din complexe şi 
asocieri semnificative; prezenţa IMDA în complexe speciale, cum 
este G7 (fântână?), situaţie unicat la nivelul culturii Coţofeni şi 
printre puţinele consemnate în cercetarea de la noi; posibil itatea 
formulării unor consideraţii asupra distribuţiei spaţiale (densitate 
piese/sectoare ale sitului) şi a distribuţiei în complexe (structura 
inventarelor complexelor); posibil itatea obţinerii diagnozei 
arheozoologice şi corelarea datelor cu parametrii IMDA; 
atribuirea culturală şi datarea asigurate: posibil itatea analizei 
unui lot relativ consistent de artefacte aparţinând unei culturi 
(Coţofeni) care până de curând nu a reţinut atenţia pe planul 
studiului sistematic al IMDA; posibil itatea definirii unor repere 
specifice metodologice, tipologice, paleotehnologice, 
paleoeconomice, crono-culturale, la care să se raporteze datele 
similare din alte situri, publicate sau inedite; lotul analizat este 
până acum cel mai amplu provenind dintr-o aşezare Coţofeni 
deschisă, studiat după metodologia actuală a domeniului 
(precedentul este creat de lotul, redus numeric, de la Cerişor-
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.Peştera de la Cauce", jud. Hunedoara - vezi în volumul de 
faţă4); posibilitatea augmentării semnificative a lotului prin 
dezvoltarea săpăturii în următorii ani şi explorarea a noi 
complexe; şansa unei cercetări extinse - exhaustive şi 
multidisciplinare a sitului, implicit corelarea concluziilor legate de 
IMDA cu alte seturi de date; definirea unor tipurVsubtipuri noi ale 
IMDA preistorice (9 cazuri); subliniem în context mai ales 
augmentarea repertoriului pieselor de podoabă ale culturii 
Coţofeni, inclusiv recuperarea materiei prime brute sau în stadiul 
incipient al debitajului; recuperarea exhaustivă din complexe a 
utilajului litic de fabricare a IMDA: lame litice, percutoare, 
polizorul de gresie din G7, ceea ce permite reconstituirea 
ambianţei paleotehnologice în care apare şi se utilizează IMDA. 

Detaliile privind aspectele metodologice ale demersului care 
vizează studiul complex al IMDA au fost prezentate în mod 
detaliat cu mai multe ocazii recente şi nu mai insistăm asupra lor 
cu prilejul de faţăs. Este vorba de: criteriile şi structura tipologiei 
(categorii/ grupe/ tipuri/ subtipurV variante/ subvariante); 
structura repertoriului descoperirilor, a fişei individuale, a 
vocabularului etalona!; coordonatele analizei: elementele 
debitajului şi ale fasonării; amenajările specifice; înregistrarea şi 
interpretarea urmelor macro- şi microscopice ale procedeelor de 
fabricare, precum şi cele generate de utilizare. 

Lotul IMDA de la SEG are un efectiv total de 50 piese (N 
total = 50). Este vorba de un material inedit, în mare parte 
recuperat în timpul cercetărilor şi inventariat ca atare; unele 
piese au fost identificate de noi în laborator, prin examinarea 
minuţioasă şi exhaustivă a lotului de materiale arheozoologice 
(ianuarie 2005). Piesele sunt păstrate în colecţiile Univ. Alba 
Iulia - depozit şi Expoziţia didactică. Ele provin, în mare 
majoritate, din complexe atribuite culturii Coţofeni (N = 46): 
locuinţe de suprafaţă; o groapă cu destinaţie specială (G7: 
fântână cu depuneri rituale, apoi groapă de deşeuri?). Două 
piese aparţin unui complex atribuit culturii Tiszapolgăr (G3). 
Pentru patru piese ale culturii Coţofeni nu am avut la dispoziţie, 
deocamdată, date asupra contextului de descoperire. Distribuţia 
pe culturi arată dominarea netă a materialelor atribuite culturii 
Coţofeni, subfazele l l lb-l l lc, etapa de locuire iniţială (A) (N = 45); 
o piesă este atribuită culturii Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, etapa 
de locuire secundară (B) (N = 1 ) ; două piese aparţin culturii 
Tiszapolgăr, faza B (Tiszapolgăr-Decea Mureşului). Cele mai 
multe piese au fost descoperite în inventarul G7 (N = 1 8), L5 (N 
= 1 O) şi L 1 O (N = 8); u rmează L4 (N = 6 piese). Restul 
complexelor a livrat 1 -2 piese (G3, L 1 ,  L3). Avem de-a face, în 
bună parte, cu asocieri de vârfuri diverse, majoritatea de tip 1 A 1 
şi 1 A?. Atrage atenţia prezenţa a câte două obiecte de podoabă 
în două complexe de tipul locuinţelor (L5 şi L 1 0) , ca şi a unei 
piese tipice pentru prelucrarea prin abraziune a materiilor dure 
animale (polizor de gresie pentru fasonarea vârfurilor şi a 
netezitoarelor din inventarul G7). in afara precizării, de către 
autorul săpăturilor, pe criterii strict stratigrafice şi tipologice, a 
apartenenţei pieselor şi a complexelor 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 complexele respective 
şi care ne-ar putea contura tabloul complet al ambianţei 
paleotehnologice în care a evoluat industria respectivă a 
materiilor dure animale (materialul paleofaunistic; industria litică 
şlefuită şi cioplită; alte elemente de utilaj litic: lespezi/plăci pentru 
prelucrarea prin abraziune, percutoare, polizoare pe galeţi etc. ) . 
Studiul sistematic al acestor categorii de materiale este de 
natură să augmenteze, fără îndoială, valoarea documentară a 
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lotului pieselor analizate şi vom avea în vedere aceste aspecte 
în viitorul apropiat. 

Pentru repertorierea artefactelor şi buna lor departajare şi 
identificare/regăsire pe niveluri corespunzătoare culturilor 
definite in situl de care ne ocupăm am adoptat următoarele 
convenţii: situl a primit abrevierea SEG; nivelul Tiszapolgar a fost 
individualizat prin cifra romană 1, iar cel Coţofeni prin cifra 
romană 1 1 ,  rezultând siglele: SEG/1 şi SEG/11 . În repertoriu au fost 
inserate cele 50 de fişe-tip ale artefactelor, reunind observaţiile 
referitore la totalitatea parametrilor cuantificabili semnificativi în 
plan tipologie, paleotehnologic şi cultural. 

Referitor la structura tipologică a fiecărui lot pe culturi se 
constată caracterul relativ auster al gamei tipologice, marcat de 
predominarea absolută a vârfurilor diverse (grupa tipologică 1 A, 
N = 30; în cadrul ei, cele realizate pe fragmente diafizare de 
oase lungi (1 A1) şi pe fragmente de metapodii (semimetapodii) 
de ovicaprine (1 A7) sunt cele frecvente. Au fost decelate în lotul 
analizat 9 tipuri/subtipuri noi in raport cu lista tipologică elaborată 
in 1 999 şi completată până in 20046. Aceste tipuri/subtipuri 
aparţin unui număr de patru categorii tipologice: 1 Unelte: 1 A 1 6  c 
(Vârf de corn - plantator - pe ax intreg de căprior; cultura 
Tiszapolgar); 1 A26 a (Vârf pe incisiv întreg); 1 A27 (Vârf pe 
humerus proxima!); 1 1  Arme: 1 1  83 c (Vârf de săgeată cu partea 
proximală convex-concavă şi extremitatea proximală ascuţită); I I I  
Piese de podoabă: I I I  A2 e (Canin perforat de suid); I I I  A2 h 
(Dinţi perforaţi - canin de câine); I I I  83 (Pandantiv pe fragment 
de canin de suid); I I I  E4 (Rondelă pe fragment de valvă de 
scoică); V A Piese tehnice: V A2 c (Materie primă - valve); toate 
piesele apa�in culturii Coţofeni. 

Structura tipologică a lotului atribuit culturii Tiszapolgar (N = 
2) include un număr de două categorii (1 = Unelte; V = Diverse), 
două grupe tipologice (1 A =  Vârfuri; V A =  Piese tehnice) şi două 
tipuri (1 A 1 6  c = Vârf de corn - plantator - pe ax întreg de 
căprior, 1 ;  V A 1 a = Materii prime - eboşe de os, 1 ) . 

Structura tipologică a lotului atribuit culturii Coţofeni (N = 48) 
include un număr de patru categorii (1 = Unelte; 11 = Arme; I I I  = 

Podoabe; V = Piese tehnice), opt grupe tipologice (1 A = Vârfuri; 1 
8 = Netezitoare; 11 8 = Vârfuri de săge�; I I I  A =  Dinţi perforaţi; I I I  
8 = pandantive; I I I  E = Rondele; V A = Materii prime) ş i  21 
tipuri/subtipuri: 1 A = Vârf pe fragment de os lung (2); 1 A 1 = Vârf 
pe fragment diafizar de os lung fasonat distal (1 3) ;  1 A3 = Vârf pe 
fragment de os lung fasonat integral (1 ); 1 A7 = Vârf pe 
semimetapod de ovicaprine ( 1 ) ;  1 A? b = Vârf pe semimetapod 
proxima! de ovicaprine (4); 1 A1 0 = Vârf pe ulna (2); 1 A1 7 a =  
Vârf (chasse-/ame) pe segment de rază de corn de cerb ( 1 ) ; 1 
A21 = Vârf pe fragment diafizar de os lung fasonat distal şi 
proxima! (1 ); 1 A23 = Vârf pe fi bula fără epifiză (1 ); 1 A23 a =  Vârf 
pe fibula fără epifiză ( 1 ) ;  1 A26 a =  Vârf pe incisiv intreg (2); 1 A27 
= Vârf pe humerus proxima! (1 ); 1 81 = Netezitor pe fragment de 
os lung (5); 1 1  83 c = Vârf de săgeată cu partea proximală 
convex-concavă şi extremitatea proximală ascuţită (3) ; I I I  A2 e = 

Canin perforat de suid (1 ); I I I  A2 h = Dinţi perforaţi - canin de 
câine (1 ); I I I  83 = Pandantiv pe fragment de canin de suid (2); I I I  
E4 = Rondelă pe fragment de valvă de scoică ( 1 ) ; V A2 a = 
Materii prime - os {2); V A2 c = Materii prime - valve (2); V A3 a 
= Deşeuri de os ( 1 ) .  Cea mai bine reprezentată este categoria 
uneltelor (1); aceasta include 29 piese, dintre care 28 sunt vârfuri 
de os diverse, iar unul de corn; podoabele sunt prezente cu 5 
piese, canini de câine sau de mistreţ perforaţi, ca şi pandantive 
pe fragmente de canin de mistreţ perforaţi. 

Parametrii morfometrici (exprimaţi in mm) sunt redaţi sintetic 
in tabelul nr. 6. Se remarcă faptul că din punct de ved9re 
dimensional, singura grupă tipologică expresivă este aceea a 
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vârfurilor (1 A), dat fiind efectivul ei general cu valoare relativ 
înaltă (N = 30, dintre care 20 piese întregi sau întregibile). 

· Adoptându-se clase de lungimi stabilite în mod convenţional se 
observă predominarea vârfurilor de clasă mică ( 1 şi 11, N = 17 
piese). Totodată, trebuie făcută remarca după care corelaţia 
criteriilor materie primă/tip determină amploarea claselor de 
lungimi decelate (tabelul nr. 7). Efectivele reduse nu permit 
conturarea unor concluzii mai consistente pe baze statistice. 

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. Desprindem 
de pe acum concluzia legată de expresivitatea relativ scăzută a 
IMDA analizate sub raport paleotehnologic; această 
caracteristică marchează specificul culturii Coţofeni şi se 
datorează aplicării unor scheme de fabricare simple, recurgând 
la procedee elementare, cu grad mic de combinare. 

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 ( 1 1 ) , respectiv 
fabricarea artefactelor: 1 .  debitaj, 2. fasonare, amenajarea 
detaliilor morfo-funcţionale diverse. Ultimul segment ( I I I) constă 
în: 1 .  utilizarea/abandonul sau 2. utilizarea/reamenajarea/ 
abandonul artefactelor. În cazul cornului de cervide (cerb, 
căprior), achiziţia parcurge etape simplificate, legate de: 
culegerea din mediul ambiant în perioada căderii (bois de chute) 
sau vânarea animalelor şi detaşarea coarnelor de pe craniu 
(bois de massacre) . Se constată, în primul rând, frecvenţa 
utilizării oaselor lungi (oase lungi neidentificabile, 1 6  cazuri; 
metapodii, 1 1  cazuri; humerus, 5 cazuri; ulna şi fibula, câte 2 
cazuri; omoplat, un caz), provenind de la mamifere domestice şi 
sălbatice (în ordine: ovicaprine, bovine, suine - porc mistret). 
Urmează, în ordine, dinţii de mamifere domestice şi sălbatice 
(câine, un caz; porc mistreţ, 5 cazuri), valvele de scoici de apă 
dulce (Unio sp. , 3 cazuri), coarnele de cervide (cerb şi căprior, 
câte un caz) şi fragmentele de corpuri costale de bovine 
domestice (un caz). Ca pondere a speciilor, menţionăm prezenţa 
dominantă a ovicaprinelor (25 piese), urmată de bovine (1 2 
piese) şi suine sălbatice (7 piese); scoicile de apă dulce (3 
piese), cerbul şi căpriorul (câte o piesă). 
Cultura Tiszapolgar. Se constată existenţa a două categorii: 
omoplatul de ovicaprine ( 1 )  şi cornul de căprior ( 1 ) .  Speciile 
atestate ca furnizoare de materii prime sunt, aşadar: 1 .  
ovicaprinele; 2. căpriorul .  
Cultura Coţofeni. Categoriile de materii prime, după identificarea 
scheletică, sunt în număr de 9: oase lungi nedeterminabile ( 1 6) ;  
metapodii ( 1 1 ) ; dinţi (6); humerus (5); valve de scoici (3); ulna 
(2); corn (1 ) ; fibula (1 ) ; corpul costal {1 ). Ele provin de la 
următoarele specii de mamifere domestice şi sălbatice: 
ovicaprine {24), bovine (1 2), suine - porc mistreţ (7); scoici de 
apă dulce (Unio sp.) (3), câine ( 1 ) ,  cerb ( 1 ) ,  căprior ( 1 ) . 

Debitajul înregistrează aplicarea unui număr de 8 procedee 
distincte: percuţia directă/fracturarea; percuţia 
directă/despicarea; percuţia directălcioplirea; percuţia indirectă; 
presiunea; şănţuirea axială unilaterală; şănţuirea axială 
bilaterală; raclajul axial. Domină în mod absolut recurgerea la 
procedee simple, cu grad redus de precizie, precum: percuţia 
directă/fracturarea şi percuţia directă/despicarea. Acestea se 
combină rar cu una-trei alte operaţii în scheme de debitaj 
complexe; putem evoca exemplul piesei SEG/1 1 1 6, debitată prin 
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PD/F + PD/D + Şa; al piesei SEG/11 32, debitată prin PD/F + 
PD/D şi al piesei SEG/11 45, debitată prin PD/F + Şa + Ra. 
Remarcăm un singur caz de aplicare a procedeului sofisticat, de 
precizie, al şănţuirii axiale bilaterale (la piesa SEG/11 47). Aparent 
nu este sesizabil impactul folosirii uneltelor de tăiat/cioplit 
metalice (topor, cuţit de cupru) in cazul culturii Coţofeni; in 
ambianţa tehnologică a acesteia, utilajul litic cioplit se regăseşte 
in mod curent. 
Cultura Tiszapolgăr. Etapa debitajului înregistrează aplicarea 
unui singur procedeu tehnic de debitaj, percuţia 
directă/fracturarea (PD/F). 
Cultura Coţofeni. Etapa debitajului înregistrează aplicarea tuturor 
procedeelor discutate detaliat mai sus. 

Procedeele fasonării şi ale finisării nu sunt mult mai 
diversificate decât acelea aplicate in etapa debitajului; se 
urmărea atăt obţinerea formei definitive a obiectului, cât şi 
amenajarea unor detalii morlo-tehno-funcţionale specifice; de 
asemenea, aici se includ şi: tratamentul termic; amenajarea 
dispozitivului care servea la fixare prin suspendarea pe o fibră 
oarecare (perloraţii) ; finisarea suprafeţelor sau a perforaţiilor 
(alezarea) etc.7. Datele relative la procedeele fasonării sunt 
sintetizate in tabelul nr. 6. Observăm predominarea abraziunii 
multidirecţionale ca procedeu de bază al fasonării. Perforarea 
este prezentă la amenajarea specifică - fasonarea obiectelor de 
podoabă. Ca procedee rare constatăm: retuşarea, raclajul axial, 
şănţuirea axială, percuţia directă/fracturarea şi percuţia 
directă/despicarea. Aplicarea tratamentului termic pare a fi, de 
asemenea, rară (un caz sesizat). Perforarea obiectelor de 
podoabă din materiale dure este, in majoritatea cazurilor, 
bilaterală, fără prepararea suprafeţelor; se foloseşte sfredelul 
simplu, armat cu vârf litic, manevrat direct prin rotaţie continuă 
sau sfredelul cu arc. Perforaţiile realizate astfel par a fi fost 
finisate prin alezare (rotaţie). Perforarea unilaterală prin presiune 
sau percuţie indirectă este atestată intr-un singur caz. Procedeul 
de perforare vădeşte adaptarea optimă la parametrii 
morfometrici şi de duritate ai materiei prime: dinţi (perforare 
bilaterală prin rotaţie rapidă) şi fragmente de valve (perforare 
unilaterală prin presiune sau percuţie indirectă) .  În ceea ce 
priveşte fixarea in suport, respectiv recurgerea la uneltele 
compozite prevăzute cu mâner, proiectilele uşoare cu tijă de 
lemn (săgeţi) sau la 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 dinţii perforaţi, pandantive şi rondela din valvă de Unio 
sp.; netezitorul de tip 1 87, ca şi armăturile proiectilelor uşoare 
(tip 11 83 c) erau foarte probabil fixate distal într-un suport de 
lemn (fixare axială de tip pozitiv). 
Cultura Tiszapolgăr. Procedeele de fasonare decelate în cazul 
micului lotu lui IMDA atribuit culturii Tiszapolgăr sunt in număr de 
4: abraziunea axială şi oblică; retuşarea şi raclajul axial, 
combinate astfel pe cele 2 piese analizate. Nu avem amenajări 
specifice (perforaţii etc.). 
Cultura Coţofeni. Procedeele fasonăriilfinisării decelate in cazul 
lotului IMDA atribuit culturii Coţofeni sunt in număr de 9: 
abraziunea multidirecţională (Am), mai frecventă fiind abraziunea 
axială; retuşarea; raclajul axial; şănţuirea axială; perforarea 
bilaterală; perforarea unilaterală; finisarea prin rotaţie continuă 
(alezare); tratamentul termic. Ca exemple de combinare a două 
sau mai multe procedee de fasonare men�onăm: Aa + TrT; Rt + 
Aa + At; Şa + At; Ao + Pf8; Ao + Ptu; PD/F + Rt + Am; PD/D + 
Aa; Rt + Aa + Al + P18. 

Examinarea sistematică a suprafeţelor cu ochiul liber, cu 
lupa şi in microscopie optică de mică putere a intregului lot de 
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piese de la SEG 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 respective8• 
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 nu este atestată, ca şi 
continuarea folosirii vârfurilor după fracturarea extremităţii 
distale. 
Cultura Tiszapolgăr. În lotul atribuit culturii Tiszapolgăr, respectiv 
pe vârful de corn de tip 1 A 1 6  c nu se pot observa urme de 
uzură. 
Cultura Coţofeni. În lotul atribuit culturii Coţofeni se constată 
prezenţa următoarelor tipuri de urme de uzură: tocirea/lustrul 
(Tc/L); fracturarea prin ac�unea forţelor laterale (FL); fracturarea 
prin impact (FI) . Aceste urme se combină pe una şi aceeaşi 
piesă şi caracterizează, in mod curent, afectarea părţii active a 
vărlurilor de os, a netezitoarelor, şi a pieselor de podoabă pe 
margini, la nivelul perforaţiilor şi pe suprafeţe. 

Analiza urmelor de uzură, ca şi comparaţiile cu situaţiile 
decelate prin studiile paleoetnologice detaliază aspectele in 
conexiune cu ocupaţiile documentate de artefactele IMDA: 
pentru vârfuri: perforarea şi asamblarea pieilor şi a materialelor 
textile (cusutul) ; impletitul fibrelor vegetale şi animale; unealtă de 
săpat sau afânat solul; chasse lame pentru debitajul materialelor 
litice; armă (armătură de proiectil uşor - săgeată); netezitor 
pentru prelucrarea lemnului; materii prime pentru fabricarea 
vârlurilor diverse pe fragmente de oase lungi de ovicaprine sau 
valve pentru confecţionarea rondelelor; podoabe - elemente de 
colier (dinţi perforaţi, rondelă) sau piese purtate ca element unic 
pe fir (pandantive). Subliniem prezenţa semnificativă in lot a 3 
armături de proiectile, a 5 netezitore pentru prelucrarea pieilor 
sau a lemnului şi a 5 piese de podoabă. Cornul de cervide poate 
oferi indicii asupra sezonului de achiziţie (prin vânătoare sau prin 
culegere) şi prelucrare. Este cazul unic al piesei SEG/1 1 ,  care 
este realizată pe un ax de căprior recoltat ca trofeu de pe craniu 
(bois de massacre) în etapa de dezvoltare maximă, care 
precedă căderea (mai - prima jumătate a lui octombrie). Astfel, 
am putea avea, ipotetic, un indiciu al ocupării sitului in perioada 
respectivă. În cazul artefactelor de corn (ca şi al altor tipuri) 
trebuie, însă, să luăm in calcul şi posibilitatea ,.importului" unor 
produse, fabricate în alte situri sau în alt context, nelegat de situl 
explorat arheologic. Pentru lotul de artefacte studiat, 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-si�. Alături 
de aceste situaţii avem şi cazul a două depuneri in gropi, una 
aparent de caracter menajer (G3), a doua (G7) cu specific ritual 
(fântână cu depuneri rituale după dezafectare?). Pentru lotul 
analizat există şi indicii legate de contextele specifice de 
fabricare: piesele tehnice (eboşe, materii prime in curs de 
prelucrare, unelte specifice, cum este polizorul de gresie din 
inventarul G7). Aceste constatări sporesc valoarea documentară 
a lotului analizat. 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. Gama tipo-funcţională a lotului IMDA 
analizat este compatibilă cu specificul activităţilor ipotetice 
derulate într-un sit de ocupare permanentă; creşterea animalelor 
şi prelucrarea continuă a produselor rezultate din această 
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ocupaţie de bază par să aibă un reflex preponderent in seria 
artefactelor discutate de noi: prelucrarea IMDA, prelucrarea 
pieilor, a fibrelor de origine animală etc. Aşa cum s-a subliniat şi 
mai sus, expresivitatea relativ scăzută a lotului IMDA analizat 
sub raport paleotehnologic marchează specificul culturii Coţofeni 
şi se datorează aplicării unor scheme de fabricare simple, 
recurgând la procedee elementare, cu grad mic de combinare. 
Concluziile noastre, expuse aici in formă preliminară sunt limitate 
de absenţa, deocamdată, a altor seturi de date, respectiv, cele 
asupra paleofaunei şi ambianţei paleotehnologice (industria litică 
etc.). Efectivele pe culturi ale IMDA nu sunt prea consistente, 
ceea ce restrictionează semnificativ incheierile formulabile; este, 
de altfel, bine c

'
unoscut că amplitudinea efectivului condiţionează 

valabilitatea concluziilor. Prilejul de faţă este unul nou de 
aplicare integrală a protocolului de analiză asupra unui lot IMDA 
aparţinând culturilor Tiszapolgăr şi Coţofeni, după cel oferit de 
materialele din .Peştera de la Cauce" de la Cerişor. Considerăm 
că datele etalate au deja valoare ilustrativă pentru fenomenul 
paleotehnologic abordat şi poate deveni un punct de referinţă 
pentru studiile viitoare asupra IMDA în cultura Coţofeni. în 
incheiere, punctăm ideea după care aportul IMDA la elucidarea 
unor aspecte paleotehnologice şi paleoeconomice specifice 
culturilor preistorice este in mod concludent ilustrat şi prin 
analiza materialelor din aşezarea de la Şeuşa-"Gorgan", ale 
cărei prime rezultate coerente sunt cuprinse în prezentul studiu. 
Anexa 12. 

Note: 
1 .  Ciută 2004; Ciută, Gligor 2004; Ciută, Gligor, Daisa-Ciută, 
Vachta, Kolbe 2004; Ciută, Gligor, Daisa-Ciută, Rabsilber, Kolbe 
2005. 
2. Beldiman 1 999; Beldiman, Luca, Roman, Diaconescu 2004; 
Beldiman, Sztancs 2005a - cu bibliografia; Beldiman, Sztancs 
2005b. 
3. Beldiman, Sztancs 2005a - cu bibliografia. 
4. Beldiman, Sztancs 2005b. 
5.Beldiman 1 999; Beldiman, Luca, Roman, Diaconescu 2004; 
Beldiman, Sztancs 2005a - cu bibliografia; Beldiman, Sztancs 
2005b. 
6. Beldiman, Sztancs 2005a - cu bibliografia. 
7. Beldiman 1 999; Beldiman, Luca, Roman, Diaconescu 2004; 
Beldiman, Sztancs 2005a - cu bibliografia. 
8. Beldiman 1 999. 

Bibliografie: 
Beldiman C. , Industria materiilor dure animale În paleoliticul 
superior, epipaleolitic şi neoliticul timpuriu pe teritoriul României, 
teză de doctorat sub conducerea dr. S. Marinescu-Bîlcu, IAB. 
Beldiman C., Luca S. A., Roman Cr., Diaconescu Dr., Cerişor, 
cam. Lelese, jud. Hunedoara. Industria materiilor dure animale, 
in CCA 2004, p. 85-94, 469-475. 
Beldiman C. ,  Sztancs D.-M., Industria preistorică a materiilor 
dure animale din "Peştera de la Cauce", în Luca, Roman, 
Ciugudean, Beldiman 2005. 
Beldiman C., Luca S. A., Roman Cr. , Diaconescu Dr. , Sztancs 
D.-M., Cerişor, com. Lelese, jud. Hunedoara. Raport final privind 
studiul industriei materiilor dure animale, în prezentul volum. 
Ciută M., Cercetări arheologice sistematice la Şeuşa-

"
Gorgan" 

(cam. Ciugud, jud. Alba), Patrimonium Apulense 4, p. 1 29-1 37. 
Ciută M., Gligor A., Archaeological findings in the site of Şeuşa
"Gorgan" (Ciugud Parish, Alba County). 1, în Roman, 
Diaconescu, Cerişer 2004, p. 45-81 . 
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Ciută M. , Gligor A., Daisa-Ciută 8., Rabsilber T., Kolbe E. ,  
Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate În cadrul sitului 
de la Seuşa-"Gorgan", campania 2004, în prezentul volum. 
Ciută M., Gligor A., Daisa-Ciută 8., Vachta T., Kolbe E., Raport 
asupra cercetărilor arheologice efectuate În cadrul sitului de la 
Seuşa-"Gorgan", campania 2003, în CCA 2004, p. 330-332. 
Luca S. A. , Roman Cr., Ciugudean H. , Beldiman C., Cercetări 

arheologice În Peştera Cauce (//) (sat Cerişor, cam. Lelese, jud. 
Hunedoara), ULB Sibiu, I PTCE, Bibliotheca Septemcastrensis 5, 
Sibiu (sub tipar) 
Roman Cr. , Diaconescu Dr., Cerişer N. (eds.) , Studii de istorie 
veche şi arheologie. Omagiu profesorului Sabin Adrian Luca, 
MCC Hunedoara, Bibliotheca Archaeologica et Historica 
Corvinensis 4. 

Resume: 
L'industrie prehistorique des matieres dures animales dans 

le site Şeuşa-"Gorgan", comm. Ciugud, dep. d'Aiba, Roumanie. 
L'etude propose une analyse morpho-technologique detaillee 
menee sur un lot inedit d'objets (des outils en grande majorite, 
des objets de parure et des pieces techniques - ebauches, 
dechets etc.) travailles sur matieres dure animale diverses - os 
(en grande partie), bois de cert, defense de sanglier, dent de 
canides. Les artefacts sant attribuees a deux cultures 
prehistoriques: Tiszapolgăr du Neolitique recent; Coţofeni de la 
periode de transition a I'Âge du bronze (deux etapes 
d'occupation deceles). Les pieces ont ete decouvertes dans des 
contextes stratigraphiques bien precises (huttes et fosses a 
destination menagere ou rituelle? pendant les fouilles menees 
en 2000-2004 par le Dr. Marius-Mihai Ciută. Elles sant 
conservees dans les collections de I'Universite " 1 Decembre 
1 9 1 8  ", Alba Iulia. L'ouvrage fa it partie de la recente serie de 
publications de l'auteur principal, qui a pour but la publication 
systematique des lots d'artefacts 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 principal et c'est inspire de la 
conception des Fiches typologiques de /'industrie osseuse 
prehistorique, edites par Henriette Camps-Fabrer. L'effectif 
etudie compte 50 pieces (2 = cultura Tiszapolgâr; 48 = cultura 
Coţofeni). Le Repertoire rassemble toutes les dates concernant 
les objets: etat de conservation, morphometrie, description 
integrale - morphologie, l'etude technique (les etapes du 
debitage, du faQonnage, les traces d'util isation - decelees a l'reil 
nu et a binoculaire). Chaque objet est individualise par un 
indicatif 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: SEG/1 = culture Tiszapolgâr SEG/11 
= culture Coţofeni. Les matieres premieres utilisees qui 
dominent sant les os longs d'ovicaprins et de bovines. La 
typologie est dominee par pointes diverses (N = 30); la plupart 
sont des pointes sur metapodes d'ovicaprins. A l'occasion de 
cette etude on a decele aussi 9 nouveaux types pour !'industrie 
osseuse prehistorique de Roumanie (voir le tableau no. 1 ) . La 
morphometrie mis en evidence un seul groupe typologique 
significatif, celui des pointes ( 1  A), dans lequel on peut decele la 
predominance des pointes petites (51 -1 00 mm) et de Jongueur 
moyenne (1 0 1 - 1 50 mm). L'etape technique du debitage atteste 
l'application des solutions techniques simples, comme la 
percussion directe el fracturation par flexion; le fendage; 
l'entaillage. Le rainurage des deux cotes semble etre une 
solution appliquee isolement pour du debitage des c6tes de 
bovines. Toute a la fois; ces solutions techniques se combinent 

www.cimec.ro



Cron ica cercetări lor arheolog ice d i n  România - campan ia 2004 

parfois dans des schemas plus complexes (ayant deux-trois 
composantes). Dans l'etape du fa�ţonnage et de finition on a 
applique des procedees plus diversifie que pour le debitage: 
l'abrasion multidirectionnelle domine, tandis que la perforation 
(dans la plupart des cas sans preparation) est faite par rotation 
continue (rapide) de deux cotes. Parmi les procedees appliquees 
isolement on a: les retouches, l'entaillage. Le traitement 
thermique semble etre peu frequent. Les traces d'utilisation 
decelees sont: extremites distales (actives) fortement lustrees et 
emoussees (pointes); fracturation de la partie active par flexion 
(pointes); micro-retouches (lissoir sur fragment diaphysaire d'os 
long). On ne constate pas sur les pointes le reamenagement de 
la partie distale apres la fracturation. En ce qui concerne le râie 
fonctionnel des objets etudies el l'insertion de I'IMDA dans la 
palea economie de l'epoque, on peut conclure, 
hypothetiquement, que les pointes diverses ont servi a perforer 
du cuir ou des materiaux textiles, pour decoration de la vaisselle 
en terre cuite avec les caracteristiques impressions successives, 
ainsi que pour le travail de la terre? et comme chasse lame (les 
pointes sur andouiller); La parure est representee par une 
canines de chien et une canine de sanglier perforees ; 2 
pendeloques sur fragment de defense de sanglier; une rondelle 
sur valve de lamellibranche (Unio sp). L'etude ne fait pas recours 
a l'analyse des dates sur le contexte de la decouverte des objets 
(complexes comme les huttes et les fosses), ni des dates sur la 
faune du site, ce qui pourrais probablement offrir des indices sur 
la fabrication des artefacts sur place. Les conclusions de cette 
l'etude preliminaire 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 
Şeuşa-"Gorgan" ont permis d'appliquer le protocole d'analyse 
integrale a des materiaux de Roumanie datent a la periode de 
transition a I'Âge du bronze (culture Coţofeni). Cette approche a 
permit de mettre en lumiere des types rarement attestes jusqu'a 
maintenant dans I ' IMDA prehistorique du pays (plusieurs 
pointes) et de deceler l'util isation combinee des plusieurs 
solutions technique de fabrication. Toute a la fois, on a pu 
envisager le deroulement hypothetiquement de quelques 
activites domestiques routinieres dans une habitation de plein air 
pendant des occupations permanentes ou saisonnieres. 

21 6. Şoimeni (Ciomortan - Csikcsomortan), corn. 
Păuleni-Ciuc, jud. Harghita 
Punct: Dealul Cetăţii (Vardomb) 
Cod sit: 83400.01 
Colectiv: Valeriu Cavruc - responsabi l ,  Dan Buzea (MCR), 
Gheorghe Lazarovici (MNIT) 

în perioada 28 iulie - 7 septembrie 2004 au fost continuate 
cercetările arheologice in aşezarea Păuleni (cunoscută in 
literatura de specialitate şi sub numele de Ciomortan sau 
Şoimeni). 

Cercetarea s-a desfăşurat in secţiunea S . l ,  in c. A-D/8-1 4, 
pe o suprafaţă de 1 04 m2 şi a vizat urmele eneolitice de locui re. 

Cercetările anterioare au scos in evidenţă 3 niveluri 
eneolitice de locuire. în cursul campaniei 2004 acestea au fost 
definite după cum urmează: 
- nivelul eneolitic 1 corespunde fazei Cucuteni-Ariuşd A1 . El se 
caracterizează prin ceramica neagră bine lustruită. Acestui nivel 
ii aparţine complexul (cmp.) 1 7. A fost observat şi un nivel 
intermediar denumit nivel eneolitic 1/1 1 ,  care însă nu este foarte 
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clar definit. Acestui nivel ii aparţin Cmp. 1 8  şi Cmp. 1 9, ambele 
în curs de cercetare; 
- nivelul eneolitic 1 1  corespunde fazei Cucuteni - Ariuşd An 
Acest nivel se caracterizează prin ceramica uzuală decorată cu 
barbotină organizată, prin ceramică semifină şi fină pictată, 
canelată sau incizată cu variate motive. Acestui nivel ii aparţin 
locurnţele (loc.) 5, 5A şi 21 . 
- nivelul eneolitic I I I  corespunde unei etape finale a fazei 
Cucuteni-Ariuşd A Ceramica pictată reprezintă aici o apariţie 
extrem de rară. Acestui nivel ii aparţin loc. 4, 6, 1 1 ,  1 2, precum 
şi Cmp. 16 .  
Nivelul eneolitic 1 

Cmp. 1 7. A fost descoperit in c. C-D/1 1 -1 2-1 3, şi cercetat 
parţial. Cea mai mare parte a cmp. 1 7  este suprapusă de Loc. 5 
şi de valul de apărare din epoca bronzului in porţiunea încă 
necercetată. Poziţia stratigrafică a cmp. 1 7, după cum se 
observă in profilul estic al S. l , permite atribuirea lui celei mai 
timpurii locuiri eneolitice din aşezare. Materialul ceramic din 
acest complex are corespondenţe tipologice şi stilistice in 
ceramica caracteristică fazei A1 a culturii Cucuteni. Umplutura 
cmp. 1 7  este formată din pământ afânat in amestec cu multă 
cenuşă. Materialul arheologic include ceramică neagră lustruită 
caracteristică fazei timpurii a culturii Cucuteni, precum şi un 
număr considerabil de fragmente de oase de animale şi lemn 
carbonizat. În acest complex au fost descoperite două piese de 
cupru: o sulă şi un fragment de cercei (?). 
Nivelul eneolitic 1 1  

Loc. 5 a fost descoperită in  c .  9/B-C, 1 0/B-C, 1 1 /A-D, 1 2/A
D, şi 1 3/A-C. Dărămăturile pereţilor au fost afectate in bună 
parte de Loc. 4 şi apoi de valul de apărare din epoca bronzului . 
în anul 2004 locuinţa a fost dezvelită pe intreaga suprafaţă a S.l . 
Ea era compusă din două încăperi mari : A şi B. Cercetarea 
încăperii B a fost efectuată până la podea, iar in incăperea A 
podeaua a fost demontată. Podeaua, in partea nord-vestică a 
locuinţei, acolo unde panta naturală nu permitea crearea unui 
plan orizontal, după toate probabilităţile, a fost suspendată. 
Diferenţa de nivel a fost de cea. 0,6-0,8 m. În această zonă a 
locuinţei a fost surprinsă partea inferioară a peretelui alcătuit din 
lut galben nears, bătătorit. Spre colţul de NE al locuinţei, unde 
podeaua se afla la cea mai mare înălţime, dărămăturile acesteia 
sunt in poziţie oblică, adesea răsturnate. Ele au fost amestecate 
cu vase intregibile şi cu resturile pereţilor. Crăpăturile podelei 
prăbuşite sugerează direcţia şi lăţimea stâlpilor, pe care ea a 
fost amenajată. Denivelările semnalate in jumătatea de S a 
locuinţei nu depăşesc O, 1 m. Toate blocurile de pereţi cercetate 
până acum nu conţin amprente de substanţe organice vizibile. În 
schimb, ele conţin mici fragmente de pietriş plat, care in 
abundenţă se găseşte in argila locală. Lăţimea peretelui , cu 
structură de pari şi nuiele, era de cea. 0,2-Q,3 m. De-a lungul 
laturii exterioare a peretelui, intre stâlpi şi urmele de peretele 
căzut, se observau aglomerări de pietre. 

Printre dărămăturile podelei încăperii B a fost descoperită o 
statuetă antropomorfă feminină, fragmentară, de dimensiuni 
mari. Ea avea capul, un braţ şi un picior rupte in vechime. 
Braţele stil izate au fost ridicate, iar sănii şi ombilicul au fost 
redaţi prin mici preeminenţe conice. 

• 

Loc. 21 a fost descoperită in c. A-B/1 1-1 4. In partea sa 
superioară ea a fost afectată de dărămăturile pereţilor şi de 
podina locuinţei 5. Loc. 21 a fost parţial adâncită şi avea forma 
rectangulară cu colţurile uşor rotunjite. Groapa locuinţei a fost 
săpată in argila sterilă pietroasă. Podeaua a fost formată din 
argilă locală bătătorită şi prezenta urmele unor arsuri. Pereţi i , de 
la nivelul podelei până la înălţimea de până 0,38 m, au fost lutuiţi 
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de două-trei ori consecutiv. Lutuiala conţinea resturi organice, 
inclusiv paie. Cel mai bine s-a păstrat peretele de S, acesta fiind 
urmărit până la înălţimea de 0,38 m de la fundul locuinţei. Colţul 
de SE a fost distrus, iar în apropierea acestuia s-au găsit 
fragmente de lipitură mai groasă. Lângă peretele sudic, pe 
podeaua locuinţei, se afla un vas-suport lucrat din pastă 
semifină, având piciorul înalt prevăzut cu două perforaţii în zona 
sa superioară. Exteriorul vasului a fost pictat cu motive spiralice 
realizate in culoare albă pe fondul cărămiziu. Latura de E a 
locuinţei s-a păstrat mai prost. in partea de NE a locuinţei a fost 
descoperită o groapă de provizii (Groapa A), de formă circulară 
cu diametru! de 0,8 m la gură şi adâncimea de cea. -0,5/-D,6 m 
de la nivelul podelei. in partea superioară a acestei gropi se 
aflau fragmente de pereţi căzuţi, cu amprente de nuiele. in 
partea superioară a gropii au fost găsite mai multe vase păstrate 
fragmentar, precum şi un castron întregibil lucrat din pastă fină, 
bine lustruit, de culoare neagră, decorat cu spirale albe pictate, 
atât pe exterior cât şi pe interior. Pe fundul gropii a fost găsit un 
vas de provizii. Acesta, sub greutatea umpluturii gropii, s-a 
fragmentat, însă este intregibil. Vasul a fost lucrat din pastă 
grosieră, avea forma bitronconică şi buza uşor evazată. 
Suprafaţa vasului a fost bine netezită şi decorată, cu caneluri 
late semicirculare şi cu linii orizontale pictate cu alb. 
Nivelul eneolitic I I I  

Cmp. 16 a fost descoperit în c. C-D/1 1 -1 2. De la el s-a 
păstrat o vatră de foc, in jurul căreia apăreau materiale 
arheologice apa�inând culturii Cucuteni-Ariuşd, dar şi cele ale 
culturii Coţofeni, care au căzut printre dărămăturile vetrei. Vatra 
a fost amenajată intr-o cavitate, care pa�ial perfora Loc. 5. 
Lutuiala vetrei s-a păstrat pe alocuri.-in schimb, pavajul aflat la 
baza acesteia şi compus din pietre plate s-a păstrat bine. Vatra 
pare să fi fost de formă rotundă cu diametru!, ce nu depăşea 2 m 
şi grosimea peste 0,2 m. Întregul context, in care a fost cercetat 
acest complex arată că el a fost contemporan cu Loc. 4, ambele 
marcând etapa finală a locuirii eneolitice in aşezare. 
Locuirea Cotofeni 

Cmp. 20 a fost descoperit în partea de N a S. l ,  în c. C-D/1 4. 
El se prezenta ca o pată de pământ negru afânat în amestec cu 
resturi de lemn şi lut ars, de formă semicirculară. Din nivelul 
superior al acestui complex provin fragmente ceramice 
apa�inând culturii Cucuteni-Ariuşd, în număr redus, şi cele 
apa�inând culturii Coţofeni, ultimele în număr mai mare. Cmp. 
20 a fost cercetat doar în partea sa superioară. După toate 
probabilităţile, el reprezintă o groapă menajeră din perioada 
locuirii Coţofeni. 

in campania următoare vor fi continuate cercetările 
complexelor eneolitice, până la epuizarea suprafeţei deschise. 
Planşa 42. 

217. Tauţ, corn. Tauţ, jud. Arad 
Punct: Cetatea Turcească 
Cod sit: 12466.01 
Colectiv: George Pascu Hurezan - responsabil, Peter 
Hugel, Florin Mărginean (CM Arad) ,  Adrian Andrei Rusu 
( IAIA Cluj), Vasile Mizgan, studenţi UBB Cluj. 

Pe latura nordică a corului a fost investigată sacristia, 
constatându-se două faze de construcţie: una corespunzătoare 
fazei romanice şi una fazei gotice. Spaţiul funerar de pe latura 
nordică a bisericii (identificat încă în prima campanie) a fJst 
sonda! în partea nord-vestică, fiind identificată intrarea pe latura 
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de V. La exterior, în această zonă au fost identificate urmele 
unei case, corespunzătoare aşezării de sec. XVI-XVII. în 
sectorul sudic, cercetările au permis clarificarea planimetriei 
bisericilor: peste o biserică sală romanică, se construieşte o 
biserică hală gotică, care păstrează, pe latura sudică, pă�i din 
structura primului edificiu. 

intreaga zonă cercetată până acum se află pe un platou 
înconjurat de un sistem de valuri şi şanţuri duble, care în 
porţiunea de E se triplează. in actualul stadiu al cercetărilor, 
poate fi definit un cimitir medieval timpuriu (sec. XI-XI II) , peste 
care se construieşte o primă biserică sală romanică (sec. XI I I ) . 
Ulterior, acesteia i se aduc modificări prin construirea, la interior, 
a unui arc de triumf, iar pe latura de N, a unei sacristii şi a unui 
spaţiu funerar. Biserica a fost decorată cu frescă. Faza gotică 
(sec. XIV) păstrează în ansamblul său componente din prima 
biserică. Au putut fi identificate mai multe etape constructive ale 
acesteia. Astfel, după construirea noului cor poligonal, biserica a 
fost prelungită spre V şi spaţiul funerar de pe latura nordică a 
fost refăcut. Noua sacristie devine mult mai amplă decât 
precedenta, având dimensiunile de 8 x 6 m. În interiorul bisericii, 
se construieşte o reţea de cavouri, acoperite cu lespezi de piatră 
( 10  identificate până acum). O ultimă intervenţie pare a fi 
adosarea, pe latura de V, a unui turn clopotniţă. Componente 
arhitectonice din zestrea decorativă a bisericii au fost 
descoperite pe întreaga suprafată cercetată (ancadramente de 
uşi şi ferestre, ogive, bolţari etc).

· 
intre sfârşitul acestui lăcaş de 

cult (spre mijlocul sec. XVI) şi aşezarea aici a unei comunităţi, 
care îşi construieşte case (după mijlocul sec. XVI) există un 
interval de timp, surprins arheologic printr-un nivel de depunere 
de cea. 0,2 m. 

Materialul arheologic recuperat a fost extrem de bogat şi 
divers. Astfel , s-a descoperit ceramică (veselă, cahle, cărămizi 
pavimentale) ,  piese de sticlă, fier (unelte, arme), bronz (unelte, 
podoabe, accesorii vestimentare), os şi corn, materiale textile, 
monede etc. 

Obiectivele cercetărilor viitoare: sondarea colţului de SV al 
bisericii, cercetarea zonelor, unde au fost identificate locuinţe şi 
clarificarea cronologiei fortificaţiei de pământ. 

Bibliografie: 
1 .  A. A. Rusu, G. P. Hurezan, Biserici medievale din judeţul 
Arad, Arad, 2000, p. 14 1 - 144. 
2. G. P. Hurezan, P. Hiigel, Florin Mărginean, A. A. Rusu, Vasile 
Mizgan, în CCA 2004, p. 339-340. 

218. Tăşnad, jud. Satu-Mare 
Punct: Sere 
Cod sit: 136651.01 
Colectiv: Ciprian Astaloş (MJ Satu Mare) 

Este unul dintre cele mai bogate şi întinse situri Starcevo
Criş din NV României. Situl e grav afectat de apele Cehalului pe 
de o parte, pe de alta de lucrările de extindere a ştrandului 
Tăşnad. Suprafaţa totală prevăzută în proiect pentru construirea 
de căsuţe de agrement este de aproximativ 9000 m2, anul 
acesta avându-se în proiect amenajarea drumului de acces între 
căsuţe, respectiv aducţiunea reţelei de apă şi curent în zona 
respectivă. De menţionat că terenul prevăzut pentru căsuţe este 
parcela! şi este în proprietate particulară. 
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Zona este bine cunoscută din săpăturile anterioare, 
cunoscându-se potenţialul arheologic al zonei. Materialele 
descoperite in cele 6 campanii de săpătură sunt variate şi 
sugestive pentru acest orizont cultural. S-a realizat o periegheză 
in zonă, urmărindu-se zonele de concentrare a materialului 
arheologic aflat la suprafaţă in speranţa surprinderii zonei de 
delimitare a aşezării . 

Observaţiile nu au fost relevante, in contextul in care, zona 
este puternic bulversată de lucrări edilitate moderne, zona fiind 
nivelată cu excavatorul in prealabil, ulterior parcelată. 

Raportul prezintă rezultatele cercetării din toamna anului 
2004, cuprinzând descrierea suprafeţei realizate (Su 1) precum şi 
a altor unităţi de săpătură (Caseta A şi 8), cu prezentarea 
stratigrafiei, complexelor, materialelor arheologice, precum şi 
documentaţie (desen, foto). 

Situl este localizat pe prima terasă a vechiului pârâu Cehal 
(actualmente are cursul schimbat, acesta fiind canaliza!), canal 
datând din anii '70 şi excavat prin mijlocul sitului. Vechiul curs al 
Cehalului (secat) se afla la câteva sute de m SE de canal. 
Istoricul cercetării: 
1 989 - N. lercoşan: S 1 şi sondarea pa�ială a două gropi mari 
(G1 -G2) tăiate de canalul Cehalului , din 6 detectate in mal 
(Starcevo-Criş) 
1 995 - N. lercoşan: 4 secţiuni (S I I-V); rezultate importante: L 1 ,  o 
locuinţă de suprafaţă (in S l l l+casetele A şi 8), Groapă menajeră 
(in S I I I) 
1 996 - N. lercoşan: S VI-V I I I  + o groapă in malul Cehaalului (G 
3) şi o vatră cu gardină (V 1 )  
1 998 - N. lercoşan : S IX-XI: locuinţă de suprafaţă in S X (L.2), 
două gropi menajere (in S IX), o groapă de mari dimensiuni in S 
XI + G4 in malul Cehalului 
1 999 - N. lercoşan: S XI I-XIV: 5 gropi + în malul Cehalului, 
caseta A, în apropiere de G 1 /1 989 cu resturi de schelet uman 
(mormânt neolitic sau Coţofeni?) 
2001 - J. Nemeti, C. Astaloş: săpături de salvare: 
- pe traseul canalului de evacuare a apei reziduale din ştrand: 
S(canalizare) 1 ,  cu casete deschise în dreptul celor mai importate 
complexe tăiate de canal: 5 complexe, din care 4 Starcevo-Criş, 
unul Coţofeni 
- in malul canalului Cehal: continuarea săpăturilor in G1 şi 
G2/1989, grav afectate de viituri: în G 2: mormânt Starcevo-Criş 
cu scheletul in poziţie chircită, foarte bine păstrat. Săpăturile în 
acest punct au fost oprite brusc, fără a fi săpate in întregime 
complexele, de o inundaţie puternică a Cehalului . 

J. Nemeti, C. Astaloş, C. Virag: săpături de salvare: au fost 
realizate patru suprafeţe (Su 1-IV) şi trei casete, reprezentând 
250 m2, fiind descoperite nouă complexe, de epocă neolitică şi 
eneolitică. 

A fost realizată o suprafaţă (Su 1/2004) de 1 O x 1 00 m şi 
două casete, respectiv Caseta A (1 O x 4 m) deschisă pe Su 1, 
Caseta B (4 x 4 m) la 30 m paralel cu Caseta A. Zona este 
puternic bulversată de intervenţii antropice moderne, în zona 
respectivă funcţionând, actualmente dezafectate, sere de flori 
pentru care au fost realizate numeroase şanţuri pentru 
aducţiunea apei termale la sere. in primăvara acestui an zona a 
fost nivelată mecanizat de către Primăria Municipiului Tăşnad. 
Prin urmare, decopertarea suprafeţei a fost făcută mecanizat 
până la nivelul stratului de cultură, unde s-a intervenit manual. 

A fost decopertată integral zona prevăzută pentru 
amenajarea drumului ( 1  040 m2) şi a fost realizată caseta 8 in 
zona în care a fost introdus cablul electric ( 16  m2), săpătura 
arheologică insumând în total o suprafaţă de 1 056 m2. 
Stratigrafia generală a sectorului: 
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- O  -0,3 m strat vegetal 
-0,3 -0,8 m strat de cultură, de culoare negru-cenuşiu, cu 
materiale ceramice neolitice 

Au fost descoperite 8 complexe preistorice, de epocă 
neolitică (C1 , 2, 3, 5, 7, 8, 1 1 ,  1 2), precum şi 5 complexe de 
epocă romană (sec 1 1- 1 1 1)-C 4, 6, 9, 1 0, 1 3. A fost descoperită o 
impresionantă cantitate de material ceramic neolitic, Starcevo
Criş 1 1 18-IVA, precum şi peste 60 de greutăţi de plasă de pescuit. 
Materialul de epocă romană este relativ puţin dar relevant, in 
condiţiile in care in această zonă nu au mai fost descoperite 
astfel de materiale în context arheologic. 
C1-complex de epocă neolitică de formă circulară, cu diametru! 
de 1 ,7 m, adâncimea de -0,7 m, cultura Starcevo-Criş. 
C2-complex de epocă neolitică, de formă ovală, de cea. 4 x 4 m, 
cu un bogat material ceramic, cultura Starcevo-Criş. 
C3-complex de epocă neolitică, de formă circulară, de cea. 5,5 x 
5,5 m, deranjat de un cămin de beton, cu un bogat material 
ceramic, cultura Starcevo-Criş. 
C4-complex de epocă romană, de formă rectangulară, 1 ,3 x 1 
m, cu puţin material ceramic şi cu bârne carbonizate 
C5-complex de epocă neolitică, de formă neregulată, de cea. 
4,7 x 4,5 m, cu un bogat material ceramic, cultura Starcevo-Criş. 
in poziţie secundară a fost descoperit un topor de cupru, 
fragmentar (fragmentar). 
C6-complex de epocă romană, de formă rectangulară, 2 x 3,7 
m, cu puţin material ceramic. 
C7-complex de epocă neolitică, de formă circulară, cu diametru ! 
de 1 ,5 m, adâncimea de - 1 ,7 m, cu un bogat material ceramic, 
cultura Starcevo-Criş. 
Ca-complex de epocă neolitică, de formă ovală, de cea. 4 x 9,5 
m, deranjat de un cămin de beton, cu un bogat material ceramic, 
cultura Starcevo-Criş. 
C9-complex de epocă romană, de formă rectangulară, 1 x 1 ,3 
m, cu puţin material ceramic şi cu bârne carbonizate. 
C1 O-complex de epocă romană, de formă rectangulară, 1 x 1 ,4 
m, cu puţin material ceramic şi cu bârne carbonizate. 
C1 1-platformă de chirpic, 8 x 6,5 m, cu un bogat material 
arheologic de epocă neolitică, fiind descoperite un impresionant 
număr de greutăţi de plasa de pescuit, o piesă circulară, probabil 
un pandantiv, din calcar. 
C1 2-complex de epocă romană, de formă rectangulară, 1 x 1 ,4 
m, cu puţin material ceramic şi cu bârne carbonizate. 
C 1 3- complex de epocă neolitică, de formă circulară, 3,4 x 3 m, 
cu un bogat material ceramic, cultura Starcevo-Criş. 

Aşezarea neolitică de la Tăşnad este bine cunoscută prin 
importantele descoperiri de tip Starcevo-Criş, aşezarea neolitică 
fiind, probabil, cea mai importantă aşezare neolitică din nord
vestul României la acest nivel cronologic. 

21 9. Târgşoru Vechi, corn. Târgşoru Vechi, jud. 
Prahova 
Punct: La Mănăstire 
Cod sit: 130297.01 
Colectiv: Alexandru Niculescu - responsabil, Andrei 
Măgureanu (IAB), Dan Lichiardopol, Bogdan Ciupercă, 
Alin Frânculeasa (MJIA Prahova) 

Aflată la 9 km de oraşul Ploieşti, rezervaţia arheologică 
Târgşoru Vechi, punctul La Mănăstire, se intinde pe o suprafaţă 
de 1 7  ha pe malurile pârâului Leaota, azi colmatat. 

Situl arheologic de la Târgşoru Vechi este unul dintre cele 
mai bogate şi mai importante din România, cercetarea 
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arheologică a perimetrului rezerva�ei începând in 1 956. in 
decursul celor aproape 50 de ani de cercetări sistematice 
neîntrerupte, au apărut urme de locuire ce definesc toate epocile 
din paleolitic şi până in sec. XX p. Chr. Practic este locul ideal 
pentru cercetători de a studia relaţiile şi interacţiunile dintre 
epoci, populaţii, mode. Unicatul descoperirilor il reprezintă însăşi 
posibilitatea cercetării lor in paralel şi ca atare realizarea unei 
foarte importante comparaţii a datelor arheologice intre diferitele 
ansambluri care alcătuiesc situl. 

Campania de cercetare s-a desfăşurat in lunile iunie-august 
2004, şantierul beneficiind de fonduri MCC şi MJIA Prahova. 

Obiectivele au fost continuarea cercetării Cas. X I I I  din 
sectorul B (sectorul necropolei Sântana de Mureş şi al incintei 
medievale) şi cercetarea sectorului D (sectorul de aşezări din 
Mileniul !) prin prelungirea secţiunii magistrale. 
Sector B 

A fost continuată cercetarea casetei XI I I  B. pentru 
clarificarea situaţiei arheologice. Cas. X I I I  B a fost extinsă până 
la dimensiunile de 1 2  x 8 m. ca metodă de săpătură au fost 
păstraţi martori stratigrafici care impart suprafaţa casetei in patru 
sectoare. 

in urma cercetărilor au fost observate noi nivele arheologice 
care demonstrează un fapt oarecum surprinzător: colţul de NE al 
incintei medievale a fost puternic locuit, suferind o multitudine de 
nivelări, lucru nici pe departe inregistrat in alte zone ale incintei. 

Au fost făcute noi observa�i asupra complexului E 1 privind 
stratigafia, nivelul de fundare şi materialul de construcţie, 
observaţii care par să arate o altă tehnică faţă de cea a realizării 
zidului de incintă. 
Complexul 1 .  A fost surprins in Cas XI I I  B in carourile 3-4/B, la 
adâncimea de -0,64 m (observabilă in grund). Cercetat pa�ial, 
de formă ovală. Umplutura constă in pământ de culoare 
negricioasă cu nivele de umplere de arsură, pigment de cărbune 
şi chirpic. Este mărginit de E 1 ,  E21 şi suprapus de complexul 
2/2004. Inventarul constând din fragmente ceramice, zgură, 
oase de animal, ustensile din fier, fragmente de cărămizi ar 
atribui complexul, împreună cu observaţiile stratigrafice, stratului 
medieval. 
Complexul 2. A fost surprins in Cas. XI I I  B, carourile 3-4/A-B, la 
adâncimea de -0,37 m (observabilă in grund). Cercetat pa�ial, 
de formă rectangulară, complexul are dimensiunile surprinse în 
grund de 3,9 x 4 m. Complexul este o nivelare din fragmente de 
cărămizi dispuse pe trei nivele, cu straturi de pământ intercalate. 
Suprapune complexul 1 /2004, fiind de asemenea mărginit de E1 
ş i  E2 ,  suprapune complexul 3/2004. Conform observaţiilor 
stratigrafice şi datorită fragmentelor de cărămizi este vorba 
despre o nivelare medievală. 
Complexul 3. A fost surprins în Cas. XI I I  B, carourile 3-5/A-C, la 
adâncimea de -0,62 m (observabilă in grund). Cercetat pa�ial, 
de formă neregulată, complexul este o nivelare din pietre mari de 
râu dispuse pe un singur nivel. Este suprapus de complexul 
2/2004, perforat de E1 şi E2, mărginit la NV de zidul de incintă. 
Conform observaţiilor stratigrafice este vorba despre o nivelare 
medievală. 
Complexul 5. A fost surprins în Cas. XI I I  B, carourile 3-4/A-C, la 
adâncimea de -0,83 m (observabilă in grund). Cercetat pa�ial, 
de formă neregulată, cu dimensiun i  de 4 x 4 m, complexul este o 
nivelare din pietre mici de râu dispuse pe un singur nivel "legate" 
cu lut galben. Conform observaţiilor stratigrafice este vorba 
despre o nivelare medievală. 
Complexul 6. A fost surprins în Cas. XI I I  B, carourile 4/B, la 
adâncimea de -0,74 m (observabilă în grund). Cercetat pa�ial, 
de formă rectangulară, complexul are dimensiunile surprinse în 
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grund de 2 , 15 x 0,62 m. Umplutura constă in pământ de culoare 
brun-cafenie cu pigment de cărbune, arsură, chirpic, pietricele. 
Inventarul constând din fragmente ceramice (ulcior) ar atribui 
complexul, împreună cu observaţiile stratigrafice, stratului 
medieval. 
Complexul 7. A fost surprins în Cas. XI I I  B, caro urile 1 -2/B, la 
adâncimea de - 1 , 1  m (observabilă in grund). Cercetat pa�ial, de 
formă rectangulară, complexul are dimensiunile surprinse in 
grund de 1 ,86 x 1 ,64 m. Umplutura constă in pământ de culoare 
negricioasă-brună cu pigment de cărbune şi arsură. Observaţiile 
stratigrafice par să atribuie complexul stratului medieval. 
Complexul 8. A fost surprins in Cas. XI I I  B, carouri le 1 -2/ A, la 
adâncimea de - 1 , 1  m (observabilă in grund). Cercetat pa�ial, de 
formă rectangulară, complexul are dimensiunile surprinse in 
grund de 2,3 x 0,8 m. Pe laturile de NE şi SV prezintă două nişe 
laterale de formă rectangulară, nedispuse simetric, posibil 
amprentele unor bârne. Umplutura constă in pământ de culoare 
negricioasă-brună cu pigment de cărbune şi arsură. Observaţiile 
stratigrafice par să atribuie complexul stratului medieval. 
Complexul 9. La adâncimea de -1 , 1  m a fost observat un nivel 
de lutuială şi arsură, surprins in toată suprafaţa cercetată. 
Stratigrafic este suprapus de zidul de incintă, perforat de E1 şi 
E2, ca şi de complexele 7/2004 şi 8/2004. Conform observaţiilor 
pare să fie atribuibil epocii medievale. 
Sector D 

in sectorul "D" al rezervaţiei arheologice a fost finalizată 
cercetarea S c. l începută în campania anterioară şi a fost 
deschisă secţiunea S 1/2004, şanţ menit să continue secţiunea 
magistrală trasată in anii '60 de către dl. Diaconu. 

Identificarea magistralei a fost făcută în campania din 2003 
prin corelarea planului general al săpăturilor cu o nouă ridicare 
topografică şi observaţii arheologice2. 

Dimensiunile secţiunii S 1/2004 sunt de 70 x 1 ,5 m, iar 
adâncimea maximă atinsă (măsurată de la nivelul actual de 
călcare) este de -1 ,8 m. Pentru cercetarea unei situaţii complexe 
au fost deschise Casetele VI I D şi V I I I  D. 
Complexul 1 .  A fost surprins în S 1/2004 în carourile 5-6 şi în 
caseta VII D în carourile 2-4, la adâncimea de -0,68 m 
(observabilă in grund). De formă rectangulară in plan şi "U" in 
secţiune, complexul are dimensiunile surprinse în grund de 1 x 5 
m (lungime pa�ială, complexul traversând atât S 1 cât şi Cas 
VI I ) .  Umplutura constă in pământ de culoare negricioasă cu 
pigment de cărbune şi chirpic. Stratigrafic, Cpl . 1  taie Cpl. 4. 
Inventarul constând din fragmente ceramice, fragmente de 
sticlă, resturi de pipe şi obiecte din fier şi bronz atribuie 
complexul, împreună cu observaţiile stratigrafice, stratu lui 
medieval. 
Complexul 2. A fost surprins în S 1/2004 în carourile 1 1 - 1 2, la 
adâncimea de -0,64 m (observabilă pe profi lul magistral). 
Cercetat pa�ial, de formă rotundă, complexul are dimensiunile 
surprinse în grund de 1 ,04 x 0,42 m (lăţime parţială, groapa 
intrând in profilul de V) . Umplutura constă în pământ de culoare 
neagră cu pigment de cărbune şi arsură de culoare roşie
cărămizie. Fără inventar, complexul poate fi atribuit stratu lui 
medieval datorită observaţiilor stratigrafice. 
Complexul 3. A fost surprins în S 1/2004 în caroul 1 2, la 
adâncimea de -0,74 m (observabilă in grund). Cercetat pa�ial, 
de formă ovală-neregulată, complexul are dimensiunile surprinse 
în grund de 0,9 x 0,86 m (lungime pa�ială, groapa intrând în 
profilul de V). Umplutura constă in pământ de culoare 
negricioasă cu pigment de cărbune şi chirpic. Inventarul 
constând din câteva fragmente ceramice ar atribui complexul, 
împreună cu observaţiile stratigrafice, stratu lui medieval. 
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Complexul 4. A fost surprins în Cas VI I O in carourile 3-4, la 
adâncimea de -0,74 m (observabilă în grund) . Cercetat integral, 
de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite, complexul are 
dimensiunile surprinse în grund de 2 , 1  x 3,25 m. Complexul a 
fost distrus parţial de Cpl. 1 .  Din arhitectura sa au fost observate 
două gropi de pari (una pe latura de NE şi cealaltă in colţul de 
N). Nu a fost observată o amenajare specială a podelei. 
Umplutura constă in pământ de culoare negricioasă cu pigment 
de cărbune şi chirpic. Identificarea Cpl.4 drept locuinţă nu este 
certă mai ales datorită neidentificării instalaţiei de foc (distrusă 
de Cpl.1 ?). Inventarul constând din câteva fragmente ceramice 
ar atribui complexul nivelului aşezării din sec. 1 1- 1 1 1 .  
Complexul 5. A fost surprins în S 1/2004 în caroul 1 8, la 
adâncimea de -0,64 m (observabilă in grund). Cercetat parţial, 
de formă rotundă, complexul are o umplutura constând din 
pământ de culoare negricioasă cu pigment de chirpic. Inventarul 
constând din câteva fragmente ceramice ar atribui complexul, 
împreună cu observaţii le stratigrafice, stratului medieval. 
Complexul 6. A fost surprins în S 1/2004 în carourile 20-21 , la 
adâncimea de -0,6 m (observabilă în profilul magistral). Cercetat 
parţial, de formă rotundă, complexul are dimensiunile surprinse 
în grund de 1 x 0,8 m (lăţime parţială, groapa intrând in profilul 
de V). Umplutura constă în pământ de culoare negricioasă cu 
tentă verzuie, cu pigmentaţie de arsură, chirpic şi cărămidă. 
Inventarul constând din fragmente ceramice şi oase de animal ar 
atribui complexul, împreună cu observaţiile stratigrafice, stratului 
medieval. 
Complexul 7. A fost surprins în S 1/2004 în carou! 22, la 
adâncimea de -0,66 m (observabilă în profilul magistral). 
Cercetat parţial, de formă circulpră, complexul are dimensiunile 
surprinse în grund de 1 ,23 x 0,76 m (lăţime parţială, groapa 
intrând in profilul de V). Umplutura constă in pământ de culoare 
negricioasă cu pigment de cărămidă şi rocă calcaroasă. 
Inventarul constând din fragmente ceramice şi oase de animal ar 
atribui complexul, împreună cu observaţiile stratigrafice, stratului 
medieval. 
Complexul 8. A fost surprins in S 1/2004 în carourile 22-23, la 
adâncimea de -0,54 m (observabilă in profilul magistral). 
Cercetat parţial, de formă rotundă, complexul are dimensiunile 
surprinse în grund de 1 ,2 x 0,8 m (lăţime parţială, groapa intrând 
in profilul de V). Umplutura constă în pământ de culoare gri
verzuie, foarte greu observabilă, cu pigment de arsură şi chirpic. 
Inventarul constând din câteva fragmente ceramice lucrate cu 
mâna ar atribui complexul nivelului aşezării din sec. 11-1 1 1 .  
Complexul 9. A fost surprins în S 1/2004 în carou! 23-24, la 
adâncimea de -0,3 -0.42 m (observabilă in grund şi profi l) . 
Cercetat parţial, de formă rectangulară-neregulată, complexul 
are dimensiunile surprinse în grund de 2,1 x 1 ,5 m (lăţime 
parţială, complexul intrând atât in profilul de E cât şi in cel de V). 
Este vorba despre o zonă cu cărămizi medievale afiate in poziţie 
secundară, dând impresia de resturi aruncate de la o posibilă 
construcţie demolată. Inventarul constând numai din cărămizi 
medievale ar atribui complexul stratului medieval. 
Complexul 1 O. La adâncimea de -0,3 m a fost identificată o 
instalaţie de foc (S 1/2004, caroul 35) . În formă de potcoavă la 
nivelul vetrei (-0,76 m), cuptorul a fost construit din pietre şi 
cărămizi. Acestea din urmă sunt cărămizi romane, pe una dintre 
ele, păstrată integral, putându-se citi ştampila LEG XI CPF.  
lnstalaţia aparţine probabil unei locuinţe ce urmează a fi 
cercetată. Sistemul de construcţie ar fi un indiciu pentru datarea 
complexului in secolele VI-VI I .  
Complexul 1 1 .  î n  carourile 34-36 d in  S 1/2004, a fost identificat 
un complex de locuire. Pentru cercetarea acestuia a fost 
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deschisă Cas. VII I O. Adâncimea de surprindere a fost la -0,56 
m, iar cea maximă de -0,94 m faţă de nivelul actual. De formă 
rectangulară, cu dimensiunile de 3,28 x 3,42 m, complexul are in 
colţul de S un cuptor amenajat într-un calup de lut cruţat. O a 
doua instalaţie de foc, vatră deschisă, a fost identificată in 
centrul locuinţei. Pe mijlocul laturii de SV a fost observată o 
groapă de par. Inventarul a constat doar în câteva fragmente 
ceramice, din care a putut fi întregit un vas. Dispunerea acestora 
a fost pe calupul de lut cruţat, in spatele boltei cuptorului şi pe 
podea, in faţa acestuia. Datarea este in sec. VI I I-X. 
Complexul 1 2. A fost surprins in S 1/2004 în caroul 34. Cercetat 
parţial, de formă rotundă, complexul are dimensiunile surprinse 
in grund de 0,9 x 0,86 m (lăţime parţială, groapa intrând in 
profi lul de V) . Umplutura constă in pământ de culoare 
negricioasă-verzuie cu pigment de cărbune şi chirpic. Inventarul 
constând din câteva fragmente ceramice ar atribui complexul 
epocii bronzului, cultura Monteoru. 
Complexul 1 3. Identificat în S 1/2004, caroul 36, complexul se 
prezintă sub forma unei mici gropi ai cărei pereţi au fost !apelaţi 
cu pietre puternic arse. De menţionat ca pământul din jurul 
pietrelor nu prezintă urme de arsură, fapt ce indică aducerea 
pietrelor din altă parte. Scopul acestei amenajări ne scapă. 
Complexul 14 . Groapă descoperită in S 1/2004, carourile 32-33, 
la adânc imea de -1 m. De formă rotundă, cu dimensiuni de 1 ,28 
m, are o umplutură de culoare negricioasă. Fără inventar. 
Complexul 1 5  - În carou! 35, S 1 1 2004, a fost cercetat un vas, 
din care a putut fi întregit corpul, din păcate fără buză sau fund. 
Probabil aparţine unei gropi ale cărei limite nu au putut fi 
observate. 
Complexul 1 6. A fost surprins în Caseta Vll l/2004 în carou! 3. 
Este vorba despre o groapă de formă rotundă cu dimensiuni de 
0,6 x 0,7 m. Complexul perforează complexul 4. Inventarul 
constă in fragmente ceramice ce datează complexul in epoca 
medievală. 
Complexul 17 .  În carourile 21 -22 din S 1/2004, a fost cercetată o 
groapă rotundă cu dimensiuni de 1 , 1  x 1 ,6 m. Cu o umplutură 
negricioasă, complexul a fost suprapus de Cpl. 7/2004. Fără 
inventar. 
Complexul 1 8. Observat in carourile 20-2 1 ,  S 1/2004, la 
adâncimea de -1 .48 m. Este vorba despre o groapă rotundă cu 
umplutură de culoare neagră. A fost suprapus de Cpl . 6/2004. 
Inventarul constă in fragmente ceramice atipice. 
Complexul 1 9. A fost cercetat în S 1/2004, carourile 28-29. 
Complexul a fost surprins la -0,5 m şi constă intr-o suprafaţă de 
formă neregulată, caracterizată prin prezenţa unei cantităţi tnari 
de oase de animal. Fără inventar in afara oaselor de animal. 
Planşa 43. 

Note: 
1 .  Zidurile surprinse în campania din 2003, vezi CCA 2004, p. 
341 
2. vezi CCA 2004, p. 341 
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Raport de cercetare arheologică Târgşorul Vechi, judeţul 
Prahova, in CCA 2004, p. 341 - 344. 

Abstract: 
The objectives of the 2004 archaeological campaign at 

Târgşoru Vechi were to research the area XI I I  from the "B" sector 
and the settlements from the 1 51 millennium from the "D" sector. 

In the "B" sector we enlarge the area XI I I  B (1 2 x 8 m). 
During the researches we noticed new archaeological layers 
which demonstrate that the North-East corner of the second 
mediaeval enclosure was intensively used. That is surprising 
compared to the scarce remains of human activities in the rest of 
the enclosure in Mediaeval Times. 

In the "D" sector we finalized the researches in the trench S 
c.l from the 2003 campaign. Also, S 1/2004 was opened for the 
continuation of the researches in the main transversal section 
opened in the sixties. For the full researches of the complex 1 
and 4 /2004 (a mediaeval ditch and 2nd -3'd centuries 
construction), we opened the area VI I D. For the complex 1 1  
/2004 (81h - 1 Qih centuries building), the area VI I I  D was opened. 
The majority of the archaeological complexes were garbage pits 
from the Mediaeval Period. We mention also a pit from the 
Bronze Age, Monteoru culture. 

220. Târgu Frumos, jud. laşi 
Punct: Baza Pătule 
Cod sit: 95480.01 
Colectiv: Dumitru D. Boghian - responsabil (UStcM 
Suceava), Vasile Cotiugă (UAIC laşi), Bogdan Minea, 
Ciprian Lazanu (studenţi UAIC laşi) 

În perioada 21 iunie - 3 august 2004 au continuat cercetările 
arheologice sistematice pe şantierul arheologic-şcoală de la 
Târgu Frumos-"Baza Pătule" (a XV-a campanie), cu participarea 
studenţilor practicanţi de la Facultăţile de Istorie ale UAIC laşi şi 
UStcM Suceava (finanţarea a fost asigurată de Fundaţia 
.Cucuteni pentru Mileniul I I I"). 

Cercetarea din anul 2004 a urmărit completarea datelor 
referitoare la planimetria celei mai întinse aşezări Precucuteni I I I  
din România, prin continuarea investigaţiilor în sectoarele A şi 
D, pe care intenţionăm să le explorăm integral. Astfel, în sectorul 
A au fost investigate şirurile de casete A-G/7-10, cu o suprafaţă 
de aproximativ 1 70 mp, iar in sectorul D şanţul S. XI I ,  cu o 
suprafaţă de cea. 95 mp, continuându-se cercetarea unor 
complexe arheologice (locuinţe şi gropi menajere) depistate prin 
săpăturile anterioare, în cele trei niveluri de locuire ale aşezării. 

in sectorul A, datorită complexelor deosebite apărute în 
nivelul superior al aşezării (nivelul I I I ) ,  a căror cercetare a 
necesita! un timp mai îndelungat, nu s-a reuşit investigarea 
suprafeţei planificate până la stratul steril arheologic. Astfel, doar 
în casetele D-G/7 cercetarea a fost încheiată, ajungându-se la 
stratul steril . in casetele A-B/7 -1 O cercetarea s-a oprit la partea 
superioară a primului nivel de locuire al aşezării ,  pentru ca în 
casetele D-G/8-1 O şi C/1 O investigaţiile să se oprească la partea 
superioară a nivelului mijlociu ( 1 1 ) .  

Cele mai importante complexe arheologice descoperite în 
campania din 2004 au fost identificate în ultimul nivel de locuire 
( I I I ) , acestea fiind reprezentate de resturile a două locuinţe cu 
podeaua realizată pe o structură de bârne despicate. Prima 
locuinţă, L. 1 3, a fost identificată încă din campania anterioc;ră, 
când a fost surprins un colţ al acesteia în casetele D-E/1 1 .  in 
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2004, cercetarea locuinţei a continuat în casetele D-E/8-10, C/1 0 
şi F/8-9, reuşindu-se investigarea ei în întregime. Locuinţa, 
orientată NNE-SSV, se prezenta ca o masă mai mult sau mai 
puţin compactă de lutuieli arse de la pereţi şi podea, de formă 
dreptunghiulară, cu laturile de aproximativ 10 şi 4 m. Lutuielile 
de la pereţi, mai puţine şi răspândite mai ales spre marginile 
locuinţei, se prezentau sub forma unor mici bulgări de lut ars, cu 
foarte multe paie tocate şi pleavă de cereale în compoziţie. 
Multe dintre ele au păstrat amprente de nuiele, cu diametru! de 
1 ,5-2 cm. Spre marginea de NNE, un fragment mare de lutuială 
de perete a păstrat şase amprente de nuiele paralele, cu 
diametrele între 1 ,5 şi 2 cm, dispuse una lângă alta. De la podea 
s-au păstrat foarte multe resturi, mai mult sau mai puţin 
compacte, fiind reprezentate de lipituri de lut cu grosimea 
cuprinsă între 4 şi 5 cm. Acestea păstrau, la partea inferioară, 
perpendicular pe axul lung al locuinţei, amprente de bârne cu 
diametru! de 8-1 5 cm sau de nuiele cu diametru! de 2-4 cm, 
ceea ce demonstrează existenţa unei structuri de bârne 
despicate şi nuiele dispuse în spaţiile dintre bârne sau chiar pe 
bârne. În partea de N a locuinţei, pe lângă peretele de SE, s-au 
descoperit resturile unei vetre ovale, cu diametru! mare de 1 , 1 5  
m .  Aceasta a fost realizată într-o zonă rezervată în podeaua 
locuinţei, fiind construită direct pe pământ, pe o lentilă de humus 
amestecat cu fragmente ceramice mici şi lutuieli arse. A avut o 
singură fază, fiind realizată dintr-o lutuială, mai groasă la mijloc 
(cea. 5 cm) şi mai subţire spre margine (cea. 2 cm). Spre N, 
marginea vetrei se ridică foarte puţin, căpătând aspectul unei 
mici gardini. Pe podeaua locuinţei au fost descoperite mai multe 
resturi de râşniţe, fragmente ceramice, piese litice, precum şi 
oase de animale. 

La aproximativ 1 m distanţă de peretele sud-estic al L. 1 3, 
puţin mai spre N, a fost descoperită o nouă locuinţă, L. 1 4, 
cercetându-se doar partea sa vestică, cealaltă continuând sub 
pătulul nr. 7. Marginea vestică, care a fost surprinsă in 
întregime, a avut aproximativ 7 m lungime. Şi aceasta a 
apa�inut ultimului nivel de locuire ( I I I) ,  având podeaua realizată, 
de asemenea, pe o structură de bârne despicate, dispuse 
per�endicular pe axul lung al locuinţei. 

In campania din 2004 a fost descoperit un nou tip de 
complex, nemaiîntâlnit până acum în aşezarea de la Târgu 
Frumos, anume o vatră exterioară. Aceasta a fost descoperită în 
caseta A/7, la partea superioară a nivelului mijlociu ( 1 1) . De 
remarcat că în jurul vetrei au fost descoperite foarte puţine 
materiale arheologice. Se remarcă doar, la aproximativ un metru 
de vatră, o gresie de mari dimensiuni, de formă triunghiulară, 
fără a prezenta alveola specifică râşniţelor, reprezentând, 
probabil, o nicovală. Vatra, deranjată din vechime, a avut 
probabil o formă ovală, diametrele păstrate fiind de 0,88 şi 0,62 
m. A cunoscut două faze de refacere. A fost amenajată pe un 
strat de pământ destul de humos, care cuprindea câteva 
fragmente ceramice şi lutuieli de vatră mai vechi, fără a putea 
vorbi de o structură special amenajată. Prima etapă a vetrei a 
constat dintr-un strat de lut nisipos, cu bobul foarte fin, cu o 
grosime de aproximativ 2 cm, întins pe o lungime de aproximativ 
0,4 m. Suprafaţa vetrei , puternic arsă, prezenta denivelări, fapt 
care a condus la realizarea unei prime refaceri, prin întinderea 
unui strat nou de lut, cu grosimea tot de 2 cm. Refacerea vetrei 
a însemnat şi mărirea acesteia, partea centrală prezentând 
acum o mică bombare. A doua refacere a constat tot dintr-o 
nouă lutuire a vetrei, cu un strat gros de 1 ,5-2,5 cm, vatra 
ajungând acum la dimensiunile maxime. De remarcat că 
suprafaţa nouă a vetrei nu mai prezenta o ardere la roşu, ci o 
culoare gălbuie, datorată, probabil , unei arderi mai puţin intense. 
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Tot în sectorul A, în campania din 2004 a continuat 
cercetarea a două gropi menajere, descoperite încă din 2003. 
Prima groapă, nr. 49, identificată, in 2003, in casetele E-F/6, a 
apărut in casetele E-F/7, fiind săpată din nivelul 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 inchis, s-au descoperit cu 
deosebire oase de animale şi fragmente ceramice decorate cu 
motive incizate. 

Groapa nr. 51 , identificată, in 2003, in casetele F-G/6, a 
continuat spre S, in casetele F-G/7. A fost săpată tot din nivelul ! ,  
având o formă ovală, cu diametru N-S de aproximativ 4 m. Se 
adâncea până la 1 ,64 m de la nivelul actual de călcare, având 
fundul plat. 

În sectorul D, aşa cum am arătat, s-a cercetat S. XI I  (27 x 
3,5 m), pentru incheierea investigării pă�ii dintre şanţul de 
imprejmuire al aşezării Precucuteni I I I ,  aleea betonată de N şi 
pătulul nr. 1 O, cu atât mai mult cu cât nu suntem siguri că 
săpăturile vor putea continua mult timp in acest loc. Deoarece 
proprietarii au inceput demolarea unor pătule (inclusiv cel cu nr. 
1 0), lăsând doar platformele betonate, am lărgit suprafaţa 
şanţului până la 3,5 m, dar ne-am confruntat cu o serie de 
dificultăţi legate de scoaterea a 30 de picioare de pătul care 
impiedicau săpătura. 

În suprafaţa cercetată, au fost investigate mai multe 
complexe arheologice, cum au fost: locuinţa de suprafaţă nr. 9, 
segmentul vestic al "pavajului" de piatră, aflat la nord de 
locuinţele cu platformă, sesizat şi in S. IX şi X, şi gropile nr. 41 -
42, 38, 53-55, ultimele legate de complexul gospodăresc, 
identificat prin campaniile anterioare. 

Locuinţa nr. 9, identificată anterior in S. X, spre profilul 
vestic, intre m. 23 şi 26,5, a fost surprinsă, in S. XII, între m. 1 7  
şi 24,5, cu axul lung pe direcţia NNV-SSE, jumătatea sa d e  SSV 
continuându-se sub platforma de beton a pătulului nr. 10 .  A fost 
construită in nivelul I I I  a (-0,6 m). A avut o formă rectangulară, cu 
lungimea de aproximativ 7 m. Spre SSE se prelungea cu o mică 
anexă (pridvor ?) , până la m. 27, aceasta având tot o formă 
rectangulară, cu dimensiunile de aproximativ 2,5 x 3 m. Pe 
suprafaţa platformei au fost descoperite foarte puţine fragmente 
ceramice şi materiale osteologice. De asemenea, menţionăm că 
lipiturile de perete erau destul de puţine, in raport cu elevaţia de 
altă dată a casei. 

La demontarea locuinţei şi anexei am observat că multe 
lutuielile de platformă, care păstrau amprentele, au fost aplicate 
pe lodbe, cu diametre cuprinse între 9 şi 1 3  cm, orientate NNE
SSV. Substrucţia platformei pare să fi fost neuniformă, pe lângă 
trunchiuri despicate utilizându-se crengi de diferite grosimi şi 
frunze. Aproximativ in centrul său, platforma de lut se află mai 
sus cu aproximativ O, 1 5-0,2 m faţă de margini, datorită faptului 
că pământul era mai tasat iar substrucţia de lemn fusese 
realizată pentru a asigura orizontalizarea terenului de construcţie 
şi a putrezit, provocând "lăsarea" podelei. 

După demontare, sub L. 9 s-au găsit foarte puţine materiale 
arheologice, numeroasele raderi efectuate pentru identificare 
eventualelor şanţuri de fundaţie sau gropi de stâlpi, nu au dus la 
obţinerea de rezultate pentru că suprafaţa era deranjată de 
numeroasele crotovine, care au bulversa! contextul arheologic. 

Groapa nr. 38, identificată in campania din 2001 , in S. X , 
intre m. 1 ,5 şi 4,8, se continuă in S. X I I .  A fost săpată din nivelul 
al treilea de locuire, avea formă circulară neregulată, cu 
diametrele de 3,3 x 3 , 1  m; fundul gropii prezintă multe 
neregularităţi, adâncindu-se treptat, sub forma a două alveolări 
distincte, până la -1 ,3 m, in dreptul m. 2,5, şi până la -1 ,48 m, în 
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dreptul m. 3,6. Umplutura gropii a fost asemănătoare cu a gr. 
32/2001 ,  fiind alcătuită din numeroase materiale osteologice, 
fragmente ceramice, unelte de silex, multe pietre plate - lespezi 
pentru aşezat, nicovale, râşniţe, resturi de vatră dezafectată. 

Gropile nr. 41 şi 42, săpate tot din nivelul al I I I-lea, au putut fi 
cercetate mai bine in Ş. X I I  (pl. 6). Astfel, groapa nr. 41 , 
surprinsă intre m. 7,92 şi 1 0,60, avea o formă circulară 
neregulată, cu diametrele de 2,68 x 1 ,6 m şi adâncimea de -
1 ,24 m (între m. 9,1 - 1 0,4). Groapa nr. 42, identificată intre m. 
1 1  ,26 şi 1 4, avea o formă circulară neregulată, cu diametrele de 
2,74 x 1 ,4 m, cu adâncimea de -1 ,21 m, intre m. 1 1 ,26-13. 
Conţinutul lor era foarte bogat in materiale osteologice de mari 
dimensiuni şi in ceramică. 

Gropile nr. 53 şi 54, săpate, probabil, tot din nivelul I I I  a, au 
fost identificate pe traseul S. XI I ,  între m. 2,83 şi 7,07, fără să 
putem preciza dacă se intersectau. Groapa nr. 53 este circulară 
neregulată, având diametrele de 2,2 x 2, 27 m. Fundul gropii se 
aduna spre profilul vestic, in dreptul m. 4 atingând -1 ,55 m. 
Groapa 54, tot circulară neregulată, cu diametrele 2, 1 7  x 1 ,55 m, 
atingea o adâncime de -1 ,4 m în dreptul m. 6. Umplutura lor era 
alcătuită din materiale ceramice, litice şi osteologice, pe fundul 
gropilor pământul fiind uşor humificat. 

Groapa nr. 55 a fost surprinsă doar pa�ial, sub forma unui 
arc de cerc, în carouri le 1 b-d ale S. XII. A fost săpată din 
orizontul al l i-lea, având o deschidere de 1 ,8 m. Profilul acesteia 
era in formă de pâlnie, fundul aflându-se la -1 ,35/-1 ,4 m de la 
suprafaţa actuală de călcare. În umplutura sa se găseau multe 
materiale osteologice, fragmente ceramice, piese litice. 

Analiza preliminară a materialelor arheologice descoperite in 
această campanie permite doar câteva observaţii . Astfel, 
ceramica, foarte fragmentară, se inscrie in tipologia categoriilor 
şi formelor fazei a I I I-a a culturii Precucuteni. S-a constatat 
prezenţa a numeroase fragmente ceramice provenind de la vase 
din categoria semifină, decorate cu motive incizate specifice. Se 
remarcă: un picior de vas, de formă tronconică, cu înălţimea de 
7,8 cm; un fragment de vas cu picior ce prezintă mai multe fante 
sau orificii (fragmentul a păstrat trei fante) ; un fragment de vas 
de tip "horă"; două fragmente de la vase decorate cu incizii şi 
pictură roşie crudă; două fragmente ce prezintă la interior urme 
de ocru roşu, provenind de la vase în care s-a păstrat ocru; trei 
fragmente de la vase cu perforaţii (de la aşa-numitele 
"strecurători") ;  un capac cu buton de mici dimensiuni (înălţimea 
de 2,88 cm şi diametru! de 5,67 cm), decorat cu caneluri, 
butonul având aspectul unui "umbo"; două mici butoane 
provenind de la capace, dintre care unul perforat orizontal. 
Acestora se adaugă mai multe fragmente de cozi de linguri şi 
polonice, dintre care trei sunt tratate antropomorf. 

Tot din lut, in această campanie s-au mai descoperit: un 
fragment de la un recipient rectangular, tip cutie, cu fundul plat şi 
pereţii (cu înălţimi cuprinse intre 1 ,86 şi 2,32 cm) decoraţii cu trei 
şiruri de linii incizate, provenind, probabil, de la o măsuţă-altar, 
trei picioare de la măsuţe-altar şi o jumătate de la o greutate de 
lut circulară, plată, cu gaură la mijloc, descoperită în locuinţa 
L.1 3, probabil o greutate de la un război de ţesut vertical. 

Plastica de lut se inscrie �i ea în tipologia clasică a culturii 
Precucuteni, faza a I I I-a. In campania din 2004 a fost 
descoperită o singură statuetă antropomorfă feminină întreagă, 
restul descoperirilor (27) fiind reprezentate de fragmente, în 
special de membre inferioare. Acestora se adaugă şi un idol 
conic, de mici dimensiuni. Sunt lucrate din pastă semifină, cu 
cioburi pisate în compoziţie, unele fiind decorate cu linii incizate 
sau împunsături. Cea mai deosebită descoperire o reprezintă un 
fragment de la o statuetă de mari dimensiuni, care păstrează 

www.cimec.ro



Cron ica cercetări lor arheologice din România - campania 2004 

tarsul, cu braţele redate sub forma unor .amorse", şi bazinul. La 
partea superioară a torsului se păstrează o pastilă de lut şi locul 
unei alte pastile, sugerând, evident, sânii. Piesa se remarcă prin 
decorul deosebit, realizat cu linii incizate, care formează diferite 
motive in funcţie de părţile anatomice. Astfel, pe pântec, in zona 
inghinală, găsim binecunoscutul triunghi pubian, umplut cu linii 
oblice; sub sâni, întâlnim câte o linie care se curbează după 
forma sânilor; pe partea din faţă a torsului se observă, sub sâni, 
o linie orizontală iar pe pântec un oval cu o linie orizontală la 
mijloc; pe partea inferioară a torsului se găsesc triunghiuri şi 
romburi circumscrise; pe fese întâlnim un decor din linii incizate 
paralele, dispuse in patru cadrane. 

Acestor descoperiri se adaugă şi un fragment de statuetă 
zoomorfă, care păstrează capul şi partea superioară a unui 
mamifer. 

Din os au fost descoperite atât unelte, cât şi podoabe. Cele 
mai numeroase unelte sunt reprezentate de aşa-zisele 
"şlefuitoare" pe metapodale de Bas taurus şi Equus caballus, 
rezultate, cel mai probabil, in urma folosirii metapodalelor la 
şlefuitul ceramicii sau a uneltelor de piatră. Au fost descoperite 
1 2  şlefuitoare, dintre care patru intregi. În categoria uneltelor se 
inscriu şi nouă impungătoare, realizate pe diafizele unor oase 
tubulare. Dintre acestea se remarcă unul de dimensiuni mari, 
realizat pe un metapodal de Capreolus capreo/us, de la care s-a 
păstrat partea proximală şi cea mediană, cu lungimea de 9,86 
cm; nu este exclus ca piesa să reprezinta o andrea. 

Podoabele sunt reprezentate de două piese realizate din 
defense de mistreţ. Prima, de formă dreptunghiulară, cu laturile 
de 2,78 şi 1 ,09 cm, păstrează, spre una dintre laturile inguste, o 
perforaţie circulară, având in secţiune o formă tronconică, cu 
diametru! mare de 4,8 mm şi diametru! mic de 2,5 mm. A doua 
piesă păstrează forma naturală a defensei, având marginile şi 
vârful şlefuite. Pe una din laturi au fost realizate, spre vârf, pe o 
lungime de 1 , 1 5  cm, 1 2  mici crestături. Partea proximală este 
ruptă din vechime. 

În categoria uneltelor litice, cele mai numeroase sunt cele 
cioplite, majoritatea fiind dată de uneltele de silex (932). Din 
analiza acestora, se constată folosirea cu preponderenţă a 
silexului de Prut (91 ,36%), urmat de silexul de Nistru (4, 1 6%), 
silexul "balcanic" (3,41 %) şi silexul central-moldovenesc (0,53%). 
Aceste raporturi demonstrează, fără echivoc, folosirea silexului 
din cea mai apropiată sursă de materie prima, anume silexul din 
albia Prutului mijlociu. Descoperirea de nuclee epuizate, de 
percutoare, de o mulţime de aşchii şi deşeuri de debitare 
dovedeşte o intensă activitate de prelucrare a silexului de Prut in 
cuprinsul aşezării, fapt posibil n umai prin aducerea unei mari 
cantităţi de bulgări de silex, foarte probabil de către înşişi membri 
comunităţii de la Târgu Frumos, in urma unor expediţii. Numărul 
redus de piese de silex de Nistru, "balcanic" şi central
moldovenesc, a căror surse de materie primă se găsesc la 
d istanţe mai mari faţă de aşezarea de la Târgu Frumos, precum 
şi faptul că nu s-au descoperit nuclee şi deşeuri de debitare, par 
a afirma, mai degrabă, o procurare a acestor piese pe calea 
schimbului , care sunt ajung in aşezarea de la Târgu Frumos 
gata finite. 

Un număr mic de piese cioplite au fost realizate din alte 
materii prime. Este vorba, in primul rând, de un fragment de 
lamă de obsidiană, cu secţiunea trapezoidală şi retuşe pe 
ambele laturi. Alte câteva aşchii şi fragmente de lamă au fost 
realizate din gresie silicioasă şi marnă. 

Dintre tipurile întâlnite, cu excepţia deşeurilor de prelucrare 
şi a aşchiilor (acestea din urmă folosite şi ele ca unelte), lamele 
sunt cele mai numeroase; majoritatea sunt neretuşate (84,27% 
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din numărul de lame). Un număr mai mic de lame sunt retuşate 
pe o latură sau pe ambele, unele prezentând scobituri retuşate 
(encoche) sau urme de lustru de la folosirea lor ca piese 
componente de seceră. Nu lipsesc nici lamele cu trunchiere 
oblică retuşată. 

Gratoarele reprezintă, după număr, următorul tip de unealtă 
de silex descoperit la Târgu Frumos (16 ,43%). Cele mai multe 
au fost lucrate pe lame cu secţiunea trapezoidală, urmate de 
cele pe lame cu secţiunea triunghiulară; 1 4,28% dintre gratoare 
(2,34% din numărul de unelte cioplite) sunt lucrate pe aşchii. 
După forma părţii active, întâlnim gratoare semicirculare 
(convexe), drepte, unguiforme şi duble. 

Cele două tipuri principale de unelte de silex sunt urmate de 
categoria străpungătoarelor. Majoritatea sunt realizate pe lame, 
numai două fiind realizate pe aşchii . Acestea din urmă nu 
prezintă retuşe, ca de altfel şi şase dintre străpungătoarele pe 
lamă, acestea prezentând un vârf, obţinut prin cioplire. Celelalte 
străpungătoare, realizate in majoritate pe lame cu secţiunea 
trapezoidală, au vârful obţinut prin retuşarea oblică a laturilor 
lamei; intr-un singur caz vârful s-a realizat prin retuşarea doar a 
unei laturi a lamei, cealaltă fiind spartă oblic. 

Mai puţine la număr sunt burinele, răzuitoarele şi vârfurile de 
săgeată. Acestea din urmă, destul de rare in cultura 
Precucuteni , prezintă retuşe pe ambele feţe, unul având baza 
concavă şi celălalt sub formă de trapez. 

Uneltele de piatră şlefuită sunt puţine ( 14) , majoritatea fiind 
fragmentare. Pentru realizarea lor, cel mai frecvent s-a folosit 
marna bituminoasă, dar întâlnim şi piese de calcar şi gresie. Ca 
tipuri de unelte neperforate, întâlnim topoare trapezoidale 
neperforate, Iesle şi dăltiţe. În campania 2004 a fost descoperit 
un singur fragment de topor perforat, păstrat fragmentar. 

Una dintre cele mai deosebite piese descoperite a fost un 
fragment de la o dăltiţă de aramă. Piesa, având secţiunea 
dreptunghiulară (9,54 x 6,89 mm), păstrează partea dinspre vârf, 
care este mai ingust (5,35 mm). Pe ambele feţe se poate 
observa o şănţuire, lată de aproximativ 3 mm, care pare a indica 
faptul că dăltiţa a fost prelucrată prin turnare. 

În campania viitoare, colectivul de cercetare al şantierului îşi 
propune definitivarea cercetărilor in sectorul A 
Planşa 44. 

Resume: 
Les fouilles de l'annee 2004 ont ete etfectuees dans les 

secteurs A et D du vaste habitat (environ 1 0  ha) appartenant a la 
culture Precucuteni. On a investigue une surface a peu pres 265 
m2, ou les vestiges de trois habitations (nos. 9, 1 3  et 14) et de 
huit fosses (nas. 38, 41 -42, 49, 5 1 '  53-55) ont ete decouvertes. 

Studiul materialul arheozoologic provenit din campaniile 
2003 $1 2004 
Anca Corol iuc, Sergiu Haimovici 

Materialul studiat se intinde pe doi ani consecutivi (2003-
2004), întrucât unele complexe au fost cercetate de-a lungul 
celor două campanii. Considerăm că el este destul de bogat, 
fiind reprezentat prin 67 43 resturi animaliere determinate. 
Acesta a fost considerat mai întâi pe niveluri şi complexe (gropi 
şi locuinţe), şi din afara lor, şi doar apoi a fost suma!. 

Tabelul alăturat arată repartiţia sa pe grupe sistematice. Se 
constată că doar moluştele şi mamiferele au o importanţă 
economică, celelalte două grupe aproape că nu trebuie luate in 
seamă. 

Moluştele sunt reprezentate prin 2 18  valve de la scoici şi 
anume Unio şi doar o singură cochilie de melc terestru - Helix. 
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Deci, trebuie considerate doar moluştele lamelibranhiate. Se 
remarcă că aceste scoici, găsite in diverse complexe in cantitate 
foarte mică şi deloc in grămezi consistente, au fost adunate 
totodată de om in mod prădalnic, întrucât alături de indivizi 
maturi cu valve, să le spunem, normale, s-au găsit, destul de 
frecvent şi indivizi tineri cu valve având doar o lungime de 2,5 şi 
chiar 1 ,5 cm, care, evident, nu puteau preveni de la exemplare a 
cărui conţinut infim ar fi fost consumat. Credem că aceste 
lamelibranhiate nu erau deci culese pentru a fi folosite în 
alimentaţie, ci doar pentru a da, prin pisarea lor, carbonat de 
calciu, întrebuinţat in procesul de pregătire a ceramicii. 

in ceea ce priveşte peştii, deşi pârâul Adâncata avea precis 
o faună piscicolă alcătuită din specii intr-adevăr de talie nu prea 
mare, aceasta nu era aproape deloc exploatată. Acelaşi lucru 
este valabil şi pentru păsări, care, ce e drept, nu prea existau în 
zonă sub formă de specii ceva mai mari care ar fi putut deveni 
comestibile. 

Mamiferele sunt, deci, singurul grup care era într-adevăr 
folosit din plin de către locuitorii aşezării. Ele se impart în două 
grupări, domestice şi sălbatice, neegale ca importanţă 
considerând frecvenţa lor: mamifere domestice - 5607 resturi, 
adică 85,98%, şi mamifere sălbatice - 1 1 83 ( 18 , 14%), diferenţa 
de până la 1 00% fiind dată de către cal (Equus caballus), destul 
de rar de altfel, 62 fragmente (0,95%), despre care este greu să-I 
trecem la o grupare sau alta, deşi credem că era, cel puţin, pe 
cale de domesticire, adică mai mult sacrificat decât vânat. 

Speciile domestice sunt reprezentate prin taurine, cu 
frecvenţa cea mai înaltă, 4265 fragmente (65,4% din total 
mamifere), acestea fiind, totodată, cele mai mari ca talie, grupul 
ovicaprinelor (ovine şi caprine), cu 720 resturi - 1 1 ,03% (primele 
fiind cam de două ori mai multe decât secundele). Urmează 
porcinele, cu 278 resturi (4,26%) şi apoi câinele, pe care credem 
că locuitorii situ lui nu-l consumau, cu doar şapte resturi (0, 1 1 %), 
aceasta arătând încă o dată că in precucutenian şi cucutenian el 
era într-adevăr foarte rar. 

Dintre sălbăticiuni evidenţiem mai întâi patru specii de 
artiodactile cu importanţă de prim ordin în economia animalieră: 
cerbul, cu 429 resturi (6,58% din total mamifere), urmat de 
mistreţ, cu 327 fragmente (5,01 %); vine apoi căpriorul , având 
260 resturi (3,98%) şi bourul, cu 1 62 fragmente (2,48%). Ca 
mărime specifică, trebuie să le grupăm însă altfel: mai întâi 
bourul, urmat de cerb şi apoi mistreţ, pe ultimul loc fiind căpriorul 
Se mai adaugă rozătoare de talie mare pentru acest grup 
zoologic: iepurele de câmp şi castorul ,  fiecare cu câte două 
resturi (0,04%), ambele fiind comestibile. De asemenea, sunt 
prezente şi carnivorele, reprezentate prin urs, cu trei resturi 
(0,06%) - probabil tot comestibil - , şi prin vulpe, jder şi bursuc, 
fiecare cu câte un singur rest (0,02%). 

Considerând repartiţia mamiferelor pe niveluri, frecvenţele 
fiind în mare aceleaşi, avem pentru nivelul ! ,  cel mai vechi, 1 6 1 9  
resturi -1 288 de  la animale domestice şi 338 de  l a  animale 
sălbatice (calul cu 18 resturi); nivelul li, cel mai bogat, cu 3447 
fragmente - domestice 2766 şi sălbatice 648, calul cu 33 resturi 
-, iar nivelul I I I  cu 1 455 resturi, din care 1 222 domestice, 222 
sălbatice, iar calul cu 1 1  fragmente; se poate constata însă, cu 
evidenţă doar scăderea frecvenţei lui Bas primigenius (bourul) în 
nivelul I I I .  

Putem, deci, conchide că creşterea celor patru specii 
domestice comestibile (taurinele, ovinele, caprinele, porcinele) 
ocupă un loc de prim rang, dacă nu chiar de bază, in economia 
locuitorilor aşezării .  Vânătoarea avea un rol secundar, deşi era 
bine circumscrisă, considerând faptul că resturilor speciilor 
sălbatice se apropie cam de 1/5 din total mamifere şi că trei din 
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cele patru specii de artiodactile le putem considera de talie mare 
sau chiar foarte mare. 

Materialul animalier avut la dispoziţie vine totodată să arate 
destul de bine unele caracteristici ale ambientului din preajma 
sitului. Mai întâi trebuie să arătăm că pârâul Adâncata, astăzi cu 
un debit destul de mic, mai ales in perioada de vară, când 
acesta apare aproape secat, era cu mult mai bine cotat ca sursă 
permanentă, fiind mai bogat în ape ale căror aluviuni (chiar dacă 
nu exista o luncă propriu-zisă) sub formă de nămol, erau propice 
pentru dezvoltarea moluştelor ( Unio) , către malul apei. Mai mult 
chiar, prezenţa castorului arată că pe cursul acestui pârâu se 
puteau ridica acele zăgazuri clădite de specia respectivă, in 
spatele lor putându-se aduna ape ce erau propice nu numai 
pentru castor dar şi pentru diverse specii de peşti. Tot prezenţa 
castorului, stenoec (caracteristic mai ales pentru păduri de 
esenţă moale ce-i dădeau posibilitatea de a ridica zăgazuri, dar 
şi de a avea hrană din abundenţă), dar mai cu seamă a speciilor 
"de pădure" , deci tot stenoece, dintre carnivore ursul şi, jderul, 
dar şi de artiodactile - cerb (ajuns actualmente la noi doar 
"carpatin"), mistreţ şi mai puţin căprior şi bour, care sunt mai 
ales de lizieră şi totodată de runc (făcut de oameni), arată că 
zona din jurul aşezării era, in foarte mare măsură, acoperită de 
pădure. Aceasta, considerând latitudinea şi altitudinea, era 
alcătuită din stejărişuri amestecate cu alte specii arboricole, tot 
de foioase, cea mai bogată şi stratificată asociaţie vegetală de la 
noi. Desigur, omul tăia pădurea pentru necesităţile sale multiple 
de lemn şi totodată pentru a avea locul necesar culturilor 
agricole. Pădurea, in mod natural, se refăcea în timp, zona 
aşezării fiind deci atunci forestieră, nefiind încă formată acea 
silvostepă, căreia ii aparţine astăzi regiunea respectivă. 
Anexa 13. 

221 . Târgu Mureş, jud. Mureş 
Punct: Cetate 
Cod sit: 1 14328.03 
Colectiv: So6s Zoltan (MJ Mureş) 

Săpăturile arheologice din cetate, au vizat partea nord-estică 
a cetăţii şi zona fostei mănăstiri franciscane. 

Secţiunile şi casetele pentru descărcarea de sarcină 
arheologică au fost amplasate cum urmează: 
- C4, lângă clădirea manutanţei la 1 0  m V de aceasta, având 
dimensiunile de 3 x 3 m, lărgită spre S cu 1 ,5 m (fântâna); 
- C5, la 25 m V de clădirea manutanţei, pe partea nordică a 
axului pe care am trasat C4, având dimensiunile 4 x 4 m. 

Secţiunile şi casetele din cadrul săpăturilor sistematice: 
- C6, având dimensiunile de 6 x 5 m, orientată N-S, situată lângă 
gardul bisericii reformate, la 45 m N de axul portalului nordic a 
bisericii; 
- C7, având dimensiunile de 5 x 5 m, trasată la 1 m V de C6, 
având in aceeaşi linie profilul vestic, pe partea nordică a 
acesteia, având dimensiunile de 2,5 x 6 m; 
- C8, are dimensiunile de 5 x 5 m la 30 m E de C6 în linia 
profilului nordic al acesteia; 
- C9, are dimensiunile de 8 x 3 m, la 1 5  m E de C6 în linia 
profilului nordic al acesteia. 
Descriere stratigrafică: 
C4. Solul vegetal are o lăţime cuprinsă intre 0,3-0,42 m. Sub 
solul vegetal se află un strat lutos brun având lăţimea de 0,2 m, 
sub care se află urmele unui zid din cărămidă. Sub nivelul 
cărămidă este o umplutură de sec. XIX, sub care la o adâncime 
de -1 ,3 m apare solul viu. 
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Straturile arheologice se continuă in jurul fântânii. Fântâna 
era refăcută in sec. XIX, cu ocazia căreia s-a săpat in jurul 
fântânii o groapă mare având diametru! de 8 m, având forma 
unei pâlnii. Marginile gropii erau izolate cu un strat de lut, având 
grosimea de 0,2 m şi care efectiv înconjoară fântâna, apropiind 
de aceasta mergând spre jos. intre fântână şi startul de lut am 
identificat material de sec. XIX. 
C5. Solul vegetal avea o lăţime de 0,3-0,4 m, sub care erau 
rămăşiţele drumului construit de armata austriacă. Sub acest 
nivel la o adâncime de -0,5 m am identificat in carourile 4/A-D, 
5/A-D un nivel de călcare din lut. Sub aceasta pe toată suprafaţa 
secţiunii la adâncimea de -0,6 m a apărut un nivel masiv 
confecţionat din piatră, având grosimea de 0,5 m, sub care se 
afla solul viu. După, materialul arheologic (ceramică, cahle) 
nivelul era folosit in sec. XVII, fiind probabil parte dintr-o piaţă din 
jurul fântânii. 
C6. Sub solul vegetal lat de 0,25 m am găsit un nivel de 
umplutură din sec. XVI I I ,  având grosimea de 0,7 m. La 
adâncimea de -0,95 -1 , 1 5  m am identificat podeaua 
deambulatoriului aripii nordice a mănăstirii. Am identificat zidul 
nordic şi sudic al structurii, lăţimea fiind de 3 m. Zidurile s-au 
păstrat numai la nivel de fundaţie. Sub podea am găsit un strat 
de 0,3 m, care conţinea material ceramic din sec. XI-XI I I ,  fără 
vreun complex. Sub acest nivel intre -1 ,4 şi -1 ,8 m era un strat 
lutos brun, care conţinea material ceramic preistoric. 
C7. Stratigrafia casetei era asemănătoare cu stratigrafia casetei 
C6. Nivelul superior de 1 , 1  m era compus din umplutură 
modernă şi sol vegetal. Important era că am identificat cotul 
zidului sudic a deambulatoriului care este prima descoperire a 
aripii vestice. între -1 , 1  şi -1 ,a5 m am identificat numai ceramică 
preistorică, sub care a apărut solul viu. 
ca. Straturile superioare până la adâncimea de -1 , 1 m erau 
umpluturi din sec. XIX-XX. Sub acest nivel am identificat zidul de 
incintă dinspre E a mănăstirii. Lângă zid in carourile 2-3-4/8 am 
identificat intrarea in pivniţa fostei mănăstiri, care era situat sub 
aripa nordică a acestuia. Fundatia zidului era la o adâncime de -
3,2 m. in afara zidului de inci�tă la adâncimea de -1 ,6 m am 
identificat urmele unui gard din lemn. Interesant era modul de 
acces în pivniţă. Erau două trepte din piatră chiar la intrarea in 
spaţiul pivniţei, de unde pornea o rampă din pământ. Prin 
desfacerea rampei de pământ am găsit o greutate de cântar, un 
cosor, mărgea de sticlă, ceramică, material osteologie animalier, 
care provenea din sec. XVI 

Capătul estic porneşte de la aceeaşi careu a lui S2. Am 
urmărit nega tivul de zid (Z1 ), precum şi pavajul de cărămidă. S3 
parţial se suprapunea cu S1 O din săpăturile din 2001 . 
C9. Caseta C9 a dus la iveală partea vestică a pivniţei, am 
identificat zidul vestic şi sudic al acestuia. Fundaţia era la 
adâncimea de -3,3 m. Atât in ca cât şi in C9 pivniţa a distrus 
toate straturile anterioare, aceasta la rândul ei fiind distrusă in 
sec. XVI I I .  Umplutura pivniţei in C9 conţinea o cantitate 
importantă de fresce cu motiv geometric, având culorile, galben, 
gri, roşu şi alb. Umplutura conţinea şi pietre profilate. 

Monedele identificate in 2004, au contribuit la datarea 
complexelor arheologice, mai mult în cazul aripii estice a 
mănăstirii, cu ajutorul monedelor 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 le-am identificat în C9, în 
umplutura pivniţei. Aici am identificat trei monede de le Ştefan 
Bathory, din a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi trei 
monede austriece de la impăratul Ferdinand. Restul de patru 
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monede au provenit din sec. XVIII (Maria Tereza) datând 
distrugerea aripii nordice a mănăstirii. 

in sec�unea ca din careul 5, adâncime -1 ,35 m am găsit o 
aplică de carte din sec. XV. Obiectele din fier sunt reprezentate 
de o cantitate mare de cuie folosite la structurile de lemn, 
respectiv, acoperiş, schelă sau la pereţii caselor din lemn. 
Mărimea lor variază de la 5 cm la 20 cm şi apar in toate 
straturile din sec. XIV până in sec. XVI I I .  Am identificat un cosor, 
un cuţit din sec. XVI in C9, şi o balama de uşă, din Ca. 

Fragmentele de sticlă provin ori din obiecte confecţionate din 
sticlă ori de la geamuri. Obiectele din sticlă după formă şi 
ornamentare provin de la ceşti şi căni, având un decor in formă 
de picătură. in C7 am găsit gâtui unui flacon de sticlă care 
provine din sec. XVI I .  Restul sticlăriei este compus din 
fragmente de geam şi se pot identifica începând din sec. XV 
până in sec. XVI I I .  Fragmentele de geam provin din fosta clădire 
a mănăstirii franciscane. 

Materialul osteologie provine din complexe preistorice. 
medievale, respectiv moderne. Am găsit rebuturile unui atelier 
de confec�onat butoane din sec. XVI I I  şi mai multe unelte din os, 
de ex. patină, zar (C6, caroul 3/8, -1 , 1  m), ac de păr etc. 

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 provin de la diferite animale după cum 
urmează: ovine, porcine, bovine, peşte. 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 (in curs de prelucrare) descoperit in 
cetate se încadrează cronologic după cum urmează: 
- ceramică neolitică, cultura Criş 
- ceramică eneolitică, cultura Coţofeni 
- ceramică epoca bronzului, cultura Gava 
- ceramică romană, sec. I I I  (fără complex arheologic) 
- ceramică gotică, sec. IV (fără complex arheologic) 
- ceramică arpadiană, sec. XII-XI I I 
- ceramică medievală, sec. XIV-XV 
- ceramică modernă, sec. XVI-XVII 

Prin săpăturile arheologice din 2004 am identificat pentru 
prima oară fântâna cetăţii de sec. XVI I ,  aripa vestică a mănăstirii 
franciscane, zidul de incintă dinspre E a mănăstirii şi pivniţa 
aflată sub aripa nordică. Clarificarea interiorului aripii nordice şi 
vestice necesită alte cercetări in viitor. 
Planşa 45. 

222. Târgu Trotuş, corn. Târgu Trotuş, jud. Bacău 
Punct: Ţarna Nouă 
Cod sit: 25834.01 
Colectiv: Alexandru Artimon - responsabil (DCCPCN 
Bacău), Lăcrămioara Stratulat (CMIA Bacău) 

in anul 2004 au continuat cercetările arheologice in 
aşezarea medievală urbană situată pe teritoriul actual al corn. 
Tg. Trotuş Qudeţul Bacău), in punctul "Ţarna Nouă", aflat in zona 
de N a localităţii . 

Cercetările arheologice au fost întreprinse de CMIA Bacău, 
cu fonduri din partea Consiliului Judeţean Bacău şi s-au 
desfăşurat in perioada 1 a  octombrie-1 a  noiembrie 2004. 
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Menţionăm faptul că cercetările arheologice, începute în 
1 976, au căpătat caracterul de săpături sistematice, fiind 
investigată aşezarea de caracter urban, a vechiului oraş Trotuş 
(sec. XIV-XVI I) . 

În perioada anilor 1 976-2003 au fost trasate în această zonă 
a vechiului oraş un număr de 42 secţiuni , dispuse astfel încât în 
funcţie de formele de relief, dar şi de posibilităţile reale de lucru, 
să se obţină cât mai multe date şi observaţii privind aşezarea 
medievală urbană de aici. 

Analiza datelor arheologice obţinute la Tg. Trotuş în anii 
1 976-2003 a avut ca rezultat descoperirea a 43 de locuinţe, a 1 O 
cuptoare de uz casnic şi ars oale, a 22 gropi menajere, cât şi a 
fundaţiei unei vechi biserici româneşti din sec. XIV-XV şi a 
dezvelirii a 2 14  morminte din sec. XV-XVI I .  

De asemenea, cu acest prilej s-a descoperit un bogat 
material arheologic, format din ceramică de uz casnic şi 
ornamentală, obiecte de fier de diverse intrebuinţări 
meşteşugăreşti, gospodăreşti şi casnice, obiecte de podoabă şi 
monede locale şi străine (germane, turceşti, poloneze, raguzane, 
ungureşti, ruseşti etc.) . 

Cercetările arheologice au urmărit, pe cât a fost posibil, 
investigarea perimetrului vechi al aşezării urbane în zonele de N, 
S, E şi V1 • 

În anul 2004 ne-am propus să continuăm investigarea zonei 
de S a oraşului, pentru clarificarea perimetru lui vechi al aşezării ,  
mai ales că în această zonă se păstrează şi astăzi construcţii 
vechi, cum ar fi Biserica "Sfinţii voievozi Mihail şi Gavril", ridicată 
în secolul al XVI I-lea, Biserica catolică, construită în secolul al 
XVI-lea şi alte edificii medievale. 

În scopul celor enunţate mai sus, în anul 2004, în perioada 
1 8  octombrie-1 8  noiembrie, am trasat o secţiune în lungime de 
37 m şi lăţime de 1 ,5 m, orientată N-S şi numită convenţional cu 
nr. 43, faţă de celelalte secţiuni , trasate în anii anteriori în zona 
veche a oraşului. 

Merită să relevăm faptul că în zona de S a perimetrului vechi 
al oraşului, în anii 1 981 - 1 983, au fost întreprinse cercetări 
arheologice de mare amploare, care s-au finalizat cu 
descoperirea unei vechi biserici româneşti din secolul al XIV-lea 
şi a unui cimitir din sec. XV-XVII2• De asemenea, în cadrul unor 
cercetări întreprinse în această zonă, în anii anteriori, s-au 
descoperit locuinţe, cuptoare de uz casnic, gropi menajere, 
ateliere meşteşugăreşti deosebit de importante pentru istoria 
oraşului (ne referim la secţiunile 33, 36, 38)3. 

Investigaţiile arheologice întreprinse în S 43, trasată in 2004 
şi paralelă cu S 42, trasată la cea. 1 4  m spre V, în 2003, ne-au 
oferit posibilitatea să evidenţiem aceleaşi nivele de locuire 
stabilite în perioada cercetărilor anterioare (1 976-2003)4• 

În acest scop, s-a dovedit din nou că stratigrafia locului pe 
care I-au cuprins investigaţiile noastre arheologice de la Tg. 
Trotuş nu este complicată. Baza săpăturii este, fără excepţie, 
reprezentată de solul viu de culoare galben-murdar. La partea 
superioară a solului viu şi fără ca până în prezent să se înscrie 
într-un strat continuu de cultură, au apărut în anumite porţiuni 
fragmente ceramice neol itice corodate. Acest lucru s-a observat 
destul de clar, în cadrul acestei secţiuni (S43), în caroul 1 6, la 
adâncimea de -0,6 m faţă de nivelul actual de călcare, unde s-au 
descoperit mai multe fragmente ceramice din epoca neolitică. 
După aceea urmează un strat de pământ de culoare cenuşiu 
deschis, corespunzător nivelului de locuire din a doua jumătate a 
secolului al XIV-lea - sec. XV. in această zonă se observă destul 
de clar subţierea acestui strat de locui re, in sensul că e o locuire 
mai mult sporadică, ceea ce ne determină să credem că ne 
aflăm in zona de margine a vechiului oraş. Acest lucru ne oferă 
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posibilitatea să emitem ipoteza că vatra veche a oraşului era 
spre N. 

Stratul imediat următor, de culoare cenuşiu inchis, destul de 
bogat în materiale arheologice, corespunde nivelului de locuire 
de la începutul secolului al XVI-lea şi până la sfârşitul veacului al 
XVII-lea. În sfârşit, deasupra acestui strat, in care numai la bază 
apare un material arheologic unitar (sfârşitul secolului al XVI I 
lea), în rest el fiind destul de amestecat, se află stratul arabil 
actual. 

Cercetările arheologice întreprinse în S 43 ne-au oferit 
posibilitatea să identificăm două complexe de locuire. Ne referim 
la descoperirea locuinţei 44, în cadrul carourilor 1 5-18, şi a 
locuinţei 45, din carouri le 1 0- 13. 

Pentru dezvelirea locuinţei 44 s-a trasat o casetă în lungime 
de 4,5 x 3 m. După cercetarea completă a zonei respective, în 
profilul peretelui de V al locuinţei, s-a observat că începuturile 
acesteia pornesc de la stratul de pământ de culoare cenuşiu 
închis, ce corespunde sec. XVI-XVI I ,  şi se adânceşte în pământ 
până la -1 ,3 m faţă de nivelul actual de călcare. În profi lul 
peretelui de V al locuinţei se observă fragmente ceramice din 
sec. XVI-XVI I ,  fragmente de cahle, urme de lupe şi zgură, 
cărbuni arşi, arsură puternică. 

Din cercetările întreprinse aici a reieşit că este o locuinţă de 
formă rectangulară, cu dimensiunile de 3,5 x 3 m şi care avea 
intrarea situată in partea de V. Tipuri la fel de locuinţe, ca cel 
descris mai sus, au mai fost găsite aici la Tg. Trotuş, în anii 
anteriori6. 

Un alt aspect relevat de cercetarea arheologică integrală a 
locuinţei ne-a oferit posibili tatea să emitem ipoteza că aici se 
afla un atelier meşteşugăresc in care se produceau pentru piaţa 
oraşului numeroase obiecte din fier (cuie, piroane de diferite 
tipuri, unelte meşteşugăreşti şi gospodăreşti, scoabe pentru 
locuinţe etc.). În sprij inul opiniei noastre ne vine descoperirea a 
numeroase lupe şi zgură, cărbuni mulţi, arsură puternică în zona 
locuinţei. 

Pentru studierea tuturor aspectelor privind începuturile, 
evoluţia şi sfârşitul locuinţei, am apelat la materialul arheologic 
recuperat cu prilejul acestor cercetări . Ne referim la 
descoperirea unor fragmente ceramice nesmălţuite ce provin de 
la căni, oale borcan, capace, pahare, castroane, farfurii, în 
cantităţi nu prea mari şi care sunt arse oxidant şi mai puţine arse 
reducător. 

Ceramica smălţuită, descoperită în cantitate şi mai mică, 
provine de la căni, ulcioare, castroane, farfurii, arse oxidant 
(culoare roşie) şi smălţuite in interior cu motive geometrice, 
florale, vegetale stil izate. Ceramica nesmălţuită şi smălţuită este 
atribuită sec. XVI-XVII . 

În ceea ce priveşte ceramica ornamentală s-a găsit în 
cantităţi mici, provenind de la cahle şi plăci de perete, 
nesmălţuite, în stare fragmentară, decorate cu motive 
geometrice, florale şi vegetale stilizate, caracteristice sec. XVI
XVI I .  

În ceea ce priveşte obiectele de fier, sunt găsite in cantitate 
mică şi provin de la cuie, piroane, cuţite, un pinten. S-au mai 
descoperit 3 pipe în stare fragmentară şi trei eule din piatră. 

La fel, s-au găsit numeroase fragmente de oase de animale, 
provenind de la porcine, ovine, caprine, bovine, cabaline etc. 

Studierea materialului arheologic recuperat ne-a oferit 
posibilitatea să concluzionăm că locuinţa făcea parte din 
construcţiile orăşeneşti ridicate in acest perimetru la mijlocul 
secolului al XVI-lea şi care a durat până in a doua jumătate a 
seco lului al XVII-lea. De asemenea, am ajuns la concluzia, pe 
baza puţinului material arheologic recuperat, să emitem ipoteza 
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că proprietarul a părăsit intenţionat locuinţa şi şi-a stabilit sediul 
în altă zonă a oraşului. 

Aşa cum am arătat mai sus, în cadrul S 43, caro urile 1 0- 13, 
s-a dezvelit o altă locuinţă, notată de noi cu nr. 45. Pentru 
dezvelirea acesteia s-a trasat caseta nr. 2, cu dimensiunile de 5 
m lungime şi 3 m lăţime. 

Din observaţiile stratigrafice, pe baza materialului arheologic 
recuperat, am ajuns la concluzia că locuinţa a fost ridicată la 
începutul secolului al XVI-lea şi a durat până la mijlocul veacului 
al XVII-lea. 

După dezvelirea locuinţei, care avea dimensiunile de 4,25 x 
3,5 m şi se adâncea în pământ până la -1 ,45 m, am trecut la 
recuperarea materialului arheologic format din ceramică de uz 
casnic şi ornamentală, obiecte din fier, oase de animale 
provenind de la ovine, bovine, caprine, cabaline, oase de păsări 
şi n·umeroase pietre de râu. După degajarea întregului pământ, 
am reuşit să aflăm planul ei (4,25 x 3,5 m), de formă 
rectangulară, care avea în partea de NE vatra cu dimensiunile 
de 1 x 0,5 m. 

in privinţa materialului arheologic, care a fost studiat la 
laboratorul de restaurare al CMIA Bacău, a reieşit că ceramica 
de uz casnic arsă oxidant şi care provine de la căni, oale borcan, 
pahare, castroane, farfurii, este smălţuită şi nesmălţuită. 

Ceramica nesmălţuită este majoritară, în stare fragmentară 
şi provine de la căni, oale borcan, capace, pahare, farfurii, arse 
oxidant, dar mai sunt şi fragmente ceramice arse reducător. 

Ceramica smălţuită, în cantitate mai puţină, provine de la 
căni, ulcioare, farfurii, pahare, în mare majoritate smălţuită în 
interior (smalţ verde, maroniu sau cu figurine geometrice, florale 
şi vegetale stilizate. 

in cantitate foarte puţină s-au găsit şi fragmente ceramice de 
caolin. Ceramica este tipică sec. XVI-XVI I .  

Merită evidenţiată şi descoperirea unor fragmente de cahle şi 
plăci de perete, decorate geometric, floral şi vegetal, tipice sec. 
XVI-XVII . 

S-au mai găsit şi câteva obiecte de fier: un cuţit, un pinten şi 
patru piroane. 

Mai menţionăm descoperirea a patru pipe in stare 
fragmentară, din care una de caolin. 

La fel s-a găsit un inel de bronz, destul de uzat şi corodat, 
caracteristic veacului al XVII-lea. 

În umplutura pământului scos din locuinţă s-au găsit şi 
numeroase oase de animale, provenind de la bovine, ovine, 
porcine, caprine, dar şi de păsări. 

Locuinţa nr. 45, descoperită în această zonă a oraşului, este 
tipică cu alte locuinţe găsite in zona de N, E şi V a oraşului, aşa 
cum se prezintă locuinţele 22 şi 40, caracteristice pentru sec. 
XVI-XVIF. De asemenea, am ajuns la concluzia, pe baza 
puţinului material arheologic recuperat şi in cantitate foarte mică, 
că proprietarul locuinţei 45 a părăsit-o in mod intenţionat. 

Cercetările arheologice întreprinse la Tg. Trotuş, in zona de 
S a oraşului vechi, în campania 2004, ne-au dovedit din nou că 
avem de a face cu o locuire sporadică în perimetrul cercetat de 
noi. 

in orice caz, s-a dovedit încă o dată că centrul oraşului se 
afla în partea de nord 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 etc7. 

Cercetările viitoare vor trebui să clarifice şi perimetrul 
aşezării in zonele de E şi V ale oraşului vechi. 
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Note: 
1 .  Alexandru Artimon, Oraşul medieval Trotuş in secolele XVI

XVII. Geneză şi evoluţie, Bacău, 2003, p. 87-257; Alexandru 
Artimon, Aşezarea medievală urbană de la Tărgu Trotuş, în. CC� 
2000, p. 1 07-1 09; Alexandru Artimon, Aşezarea medtevala 

urbană de la Tg. Trotuş, în CCA 2004. 
2. Alexandru Artimon, Oraşul medieval Trotuş . . .  , p. 1 74-1 88. 
3. Alexandru Artimon, Oraşul medieval Trotuş . . .  , p. 91 - 173. 
4. Ibidem, p. 89-90. 
5. Ne referim la locuinţa nr. 31 din secţiunea XXVI. Vezi pentru 
aceasta Alexandru Artimon, Oraşul medieval Trotuş . . .  , p. 1 1 6-
1 1 8  (fig. 1 5/2). 
6. Ibidem, p. 1 06, fig. 1 3/2 şi p. 1 24, fig. 1 8/1 . 
7. Alexandru Artimon, Oraşul medieval Trotuş . . .  , p. 87-157 

223. Teiuş, jud. Alba 
Punct: Cetăţuie 
Cod sit: 8103.01 
Colectiv: I uliu Paul - responsabil, Cristian Florescu, Mihai 
Gl igor, Călin Şuteu, Marius Breazu, Tudor Borşan, Ionuţ 
Maican (Univ. Alba I ul ia - lAS) 

in sudul oraşului Teiuş, la intrare, pe partea dreaptă a 
şoselei Alba Iulia - Cluj-Napoca, in capătul străzii Cetăţuie, pe 
prima terasă ce străjuieşte lunea largă, pe partea dreaptă a 
râului Mureş. Parcela are o formă regulată, trapezoidală. 

Obiectivele cercetării: descărcarea de sarcină arheologică a 
unei suprafeţe de aproximativ 1 ,8 ha, unde se Mitu Construct 
SRL are în proiect construirea unui .cartier locuinţe familiale tip 
duplex". 

Pe aceeaşi terasă, din zona estică, se cunosc descoperiri 
arheologice din mai multe epoci istorice, ca urmare a cercetărilor 
sistematice efectuate in anii 1 938, 1 949, 1 969 şi 1 972, fiind 
descoperite morminte de inhuma�e apa�inând culturii Noua, 
morminte de incineraţie din prima epocă a fierului, morminte de 
inhumaţie scitice şi morminte avare timpuri i 1 . 

A fost realizată mai întâi ridicarea topografică a zonei pentru 
a asigura suportul topografic necesar poziţionării in teren a 
unităţilor de prospectare arheomagnetică şi celor de cercetare 
arheologică. 

Prospecţiile de suprafaţă pentru obţinerea unei diagnoze ce 
ar fi identificat eventualele depuneri de interes arheologic au fost 
realizate prin metoda magnetometrică, rezultând o hartă 
magnetometrică. 

Concomitent, pentru identificarea şi coroborarea valorilor 
magnetice a depunerilor geologice obţinute pe harta 
magnetometrică, au fost trasate cu ajutorul staţiei totale 1 2  
sondaje de control stratigrafic - cu dimensiunile de 1 O x 1 m -
dispuse astfel încât să acopere intreaga suprafaţă afectată de 
proiect. 

Cercetările, realizate prin prospecţii arheomagnetice şi 
sondaje de control, au relevat absenţa unui strat de depuneri 
antropice antice sau complexe izolate de interes arheologic, aşa 
cum au fost descoperite in cercetările anterioare din zonă . 

Singurele anomalii magnetice detectate sunt de interes 
utilitar (ţeavă metalică, staţie de gaz, drum secundar) şi pot fi 
observate in harta magnetometrică rezultată in urma cercetării 
arheogeofizice. Neidentificarea nici unui context arheologic în 
zona cercetată, ne face să presupunem că mormintele 
descoperite in cercetările mai vechi , nu se extind spre zona 
vestică a terasei. 
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Note: 
1 .  Vezi Repertoriul Arheologic al Judeţului Alba, BMA 2, Alba 
Iulia, 1 995, p. 1 88. 

Zusammenfassung: 
Die Notgrabung von Teiuş-"Cetăţuie" (Kreis Alba) ist mimels 

modernen Forschungsmethoden vollzogen worden, d.h. durch 
Verwendung der Totalstation zwecks der Sicherung der 
topographischen Stutze tor Aufstellung der Forschungeinheiten: 
die tur Prospektionen verwendenden Vierecke, die wurde mittels 
archaeomagnetischer Prospektionen durchgetuhrt und der 
zweite Typ der Forschungeinhe�en - die Durchschnitte der 
stratigraphischen Kontrolle. 

Wegen der Abwesenheit des archăologischen Fundes im 
untersuchender Zone vermuten wir, daB die vorherig entdeckten 
Grăber bis an die westliche Seite der Hochebene nicht 
verbreiten. 

224. Teliţa, corn. Frecăţei, jud. Tulcea 
Punct: Valea Marilor - La Hogea 
Cod sit: 160421.05 
Colectiv: Victor Henrich Baumann - responsabil ( ICEM 
Tulcea) 

În punctul La Hogea, situat in vecinătatea sud-vestică a 
localităţii Teliţa, corn. Frecăţei, jud. Tulcea, a fost cercetat, in 
cursul anilor 1 982-1 992, un complex meşteşugăresc roman din 
sec. IV p. Chr., specializat in prelucrarea şi arderea ceramicii 
utilitare. Cercetarea a acoperit aproximativ 85% din suprafaţa de 
1 ha ocupată de intregul stabiliment, fără a reuşi să-i stabilească 
cu exactitate limitele de E şi de V. Au rămas neclare şi alte 
câteva probleme: sursa de apă, cariera de argilă şi numărul 
cuptoarelor rămase in funcţiune in cele două faze de folosinţă a 
stabilimentului. 

Scoaterea la lumină a unor construcţii romane specifice 
activităţilor economice destinate produc�ei ceramice, a făcut ca 
în anii 1 994-1 995 să se efectueze lucrări de consolidare a 
zidurilor de pe latura de N a complexului, şi de refacere a celui 
mai mare cuptor, destinat arderii materialelor ceramicii folosite în 
constructii. 

Complexul de pe Valea Marilor (cursul inferior al pârâului 
Teliţa) a intrat in literatura de specialitate in urma publicării 
lucrării monografice - Aşezări rurale antice in zona Gurilor 
Dunării. Contribuţii arheologice la cunoaşterea habitatului rural 
(sec. /-IV p. Chr.) apărută in 1 995, in colecţia Biblioteca lstro
Pontica a ICEM Tulcea, s. Arheologie. 

în scopul elucidării problemelor neclarificate de săpăturile 
anterioare, dar şi datorită nevoilor de refacere a zidăriei de 
piatră, după un deceniu de la ultimele lucrări de consolidare, am 
solicitat reînceperea cercetărilor in teren. 

în paralel cu curăţarea suprafeţelor arheologice şi cu 
refacerea zidurilor prăbuşite, au fost deschise pe frontul de 
răsărit două sectiuni in sectorul "b" , la N ,  şi una in sectorul "a", la 
S. Primele două sectiuni de control - S 25 şi S 26 au surprins 
limita răsăriteană a stabilimentului in ambele faze constructive, 
demonstrând, încă odată, extinderea spre N a acestuia in a doua 
jumătate a secolului al IV-lea p. Chr. 

Sectiunea S 25 a fost adâncită in extremitatea estică până la 
-3 m; de la -1 ,45 m în stratul argilos de culoare bej-gălbuie. 
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Acest fapt vine să precizeze că ansamblul răsăritean al 
complexului meşteşugăresc, in care se inscriu toate cuptoarele 
descoperite, a fost amplasat intr-o zonă in care se putea extrage 
argila necesară produc�ei ceramice. 

Sec�unea S 27 a fost deschisă in vecinătatea de răsărit a 
cuptorului mare (Cp 3), pentru a controla o zonă in care părea 
posibilă amplasarea unui cuptor in faza a 11-a constructivă. 
Secţiunea a fost adâncită până la -1 ,4 m, intr-un strat de 
materiale reziduale provenite din activ�tea cuptorului Cp 3. 

Au fost descoperite trei monede de bronz in sectorul "b" şi 
două in sectorul "a". În curtina de S a pavilionului central, la 
nivelul primei faze constructive a fost descoperit un fragment de 
chihlimbar, un fragment folie de bronz şi un fragment de oală 
acoperit cu glazură verde-oliv. Restul materialului descoperit 
este reprezentat de ceramică in stare fragmentară, in general 
fragmente atipice. 

225. Teregova, corn. Teregova, jud. Caraş Severin 
Punct: La Hideg (La Luncă) 
Cod sit: 54289.01 
Colectiv: Ioan Piso, Felix Marcu (MNIT), Adrian Ardeţ 
(MJERG Caransebeş), Carmen Lucia Ardeţ (Liceul 
Teoretic .Traian Doda" Caransebeş) 

Castrul de la Teregova, pa�ial distrus de apele răului Hideg, 
are dimensiuni de cea. 1 20 x 1 00 m, fiind probabil ocupat de o 
trupă auxiliară de 500 de oameni. Primele săpături au fost făcute 
de către N. Gudea, care a făcut un prim sondaj in anul 1 9691 . 
Următoarele campanii de săpături au fost organizate in anii 
20012 şi 20023. 

Campania s-a desfăşurat intre 20.09.2004-3.1 0.2004 şi a 
fost finanţată de Fundaţia Tyche cu sediul in USA. Scopul nostru 
principal din acest an a fost să dezvelim alte pă�i ale structurii 
identificate in săpăturile din anii 2001 -2002. Astfel, la cea. 2 m 
SE de vechea secţiune S1 ,  a fost deschisă o suprafaţă denumită 
S4 cu dimensiunile de 9,3 x 4 m şi cu o orientare NV-SE, fiind 
astfel paralelă cu zidul vestic de incintă a castrului. Distanţa 
dintre vechile secţiuni şi cea din campania din acest an a fost 
stabilită in funcţie de parcelarea terenului, deoarece intreaga 
zonă se constituie din proprietate privată. 

O a doua secţiune paralelă şi având aceeaşi orientare cu 
suprafaţa 84, dar dimensiuni de 6 x 2 m, a fost deschisă la cea. 
25 m E de aceasta. În aceasta din urmă a fost observabil doar 
un strat puţin compact de pietriş şi câteva fragmente de 
cărămizi. Nu este exclus să ne aflăm intr-o curte interioară, 
poate chiar a clădirii comandamentului. 

Iniţial, in campaniile din anii precedenţi, a fost identificat un 
şir de trei subdiviziuni, cu dimensiuni de 4 x 3,5 m fiecare, ale 
unei clădiri caracterizate ca fiind o baracă. Paralel şi la N de 
această structură a fost dezvelit un drum perpendicular cu via 
sagu/aris. Clădirea prezenta trei faze de construcţie principale. 
Din păcate şi de această dată ultima fază a clădirii, care consta 
dintr-o suprastructură de lemn aşezată pe un zid puţin inalt din 
piatră de râu prinsă cu pământ fusese aproape in totali tate 
înlăturată la un moment dat. După îndepărtarea unui strat 
compact de bolovani de râu, care se întindea pe întreaga 
suprafaţă, se mai puteau încă observa prelungirea, inspre SE, a 
zidului Z2 descoperit iniţial in 2001 , şi urma unui zid 
perpendicular şi având aceeaşi consistenţă, denumit Z3, care 
constituia practic limita de SE a clădirii. Singurul element foarte 
clar al ultimei faze de locuire in zonă excavată a fost un drum 
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(58), ce avea o lăţime de cea. 3 m şi o orientare E-V, situat la SE 
de construcţia cu ziduri şi perpendicular pe via sagularis. 
Structura drumului este relativ normală pentru un drum din 
interiorul unui castru, fiind realizat din pietriş amestecat cu o 
cantitate destul de mare de fragmente de cărămizi şi ţigle 
refolosite (59). Neobişnuit este însă faptul că acest drum nu era 
pavat cu lespezi de piatră, ci cu cărămizi şi ţigle refolosile. 
Printre aceste fragmente au fost descoperite circa zece ştampile 
fragmentare de forma COH VII I R, toate desemnând trupa, care 
ocupă la un moment dat castrul de la Teregova, coh. VIII 
Raetorum. În structura drumului au mai fost descopertte 
numeroase fragmente ceramice şi de sticlă. 

Între acest drum şi clădirea situată la NV de el a fost 
identificată rigolă lată de cea. 0,5 m. 

De asemenea, alt element cronologic târziu a fost observat 
la S de acest drum şi anume o groapă (65), care taie toate 
elementele celorlalte faze anterioare. Aceasta a fost umplută cu 
bolovani de râu şi cu fragmente de cărămizi şi ţigle. Tot acestui 
context îi apa�in câteva fragmente ceramice şi două monede 
datate în timpul lui Hadrian, respectiv Antoninus Pius. 

La S de drumul (58) stratul de demolare (61 )  al celei de-a 
doua faze de locuire, un pământ de culoare brună cu fragmente 
de chirpic ars şi fragmente de ceramică are o formă foarte 
alveolată, asemănător unei gropi, care taie contextele anterioare 
( 1 3) şi chiar şi peretele de compartimentare P8. 

Drumul perpendicular cu via sagularis a fost utilizat în toate 
fazele de locuire, fără a se putea face o distincţie cronologică 
foarte clară între diferitele perioade de folosire. Ca atare, 
consistenţa acestui drum a fost aceeaşi în toate fazele. Pe unul 
din fragmentele de cărămidă se distinge o ştampilă de tipul COH 
VIII R întreagă. Tot aici a mai fost descoperită o placă de bronz 
ornamentată, care constituie probabil parte dintr-un obrăzar de 
coif sau dintr-o platoşă. 

Ca şi în anii precedenţi demolarea fazei a treia a clădirii este 
reprezentată tot de un strat compact de lut ars (5 şi 5'), aşadar 
de culoare roşie intensă. in primele două faze podeaua clădirii 
este confecţionată din lut, pe care fuseseră probabil aşezate 
scânduri. Apa�inător acestor faze au fost identificate o serie de 
fragmente ceramice. 

După cum se ştia din săpăturile realizate in anii precedenţi, 
planul clădirii 1 avea aproximativ aceeaşi orientare in toate fazele 
de locuire. 
P8. A fost identificat la S de drumul (58), fiind observat ca o 
dungă întreruptă de lut înroşit, ars, fiind perpendicular pe pereţii 
P9 şi P10. Peretele are o lăţime de cea. 0, 1 5  m şi o lungime de 
cea. 3 m. Acesta este tăiat de contextul (61 ). Este interesant că 
in urma adâncirii nu a fost identificat nici un şanţ de implantare. 
Prin urmare, constatăm că acest perete fiind unul de 
compartimentare, fără a susţine alte elemente arhitectonice, nu 
mai era necesară o consolidare foarte temeinică. Nefiind 
identificate nici gropi de par se poate presupune existenţa unei 
suprastructuri de lemn aşezate pe o "talpă" de lemn. 
P9. A fost surprins aproape de limita sudică a secţiunii S4, fiind 
perpendicular pe peretele P8. Structura lui este foarte 
asemănătoare cu cea a peretelui P8, având o lăţime de cea. 0,2 
m. in momentul distrugerii clădirii acest perete nu a ars în 
totalitate, ca atare po�iuni destul de mari din el apar ca nişte 
dungi de lut galben compact. De această dată a fost identificat şi 
şanţul de implantare al peretelui cu o lăţime de cea. 0,4 m. Urma 
şanţului de implantare P9' străbate secţiunea pe lăţimea ei de la 
un capăt la celălalt. Umplutura acestui şanţ este foarte 
asemnătoare cu cea a şanţurilor pereţilor clădirii 1, identificată 
pentru prima oară in campania din 2001 . Este vizibil faptul că 
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peretele propriu-zis a fost ridicat in jumătatea sudică a şanţului 
de implantare, parii peretelui sprijinindu-se practic pe una dintre 
laturi, pentru o mai mare stabilitate. 
P 10. Este perpendicular pe P8 şi paralel cu P9, constitu ind unul 
din pereţii exteriori ai clădirii situate la S de drumul (58). 
Structura acestui perete este identică cu cea a peretelui P9. De 
asemenea, umplutura şanţului de implantare şi tehnica de 
construcţie a peretelui este foarte asemănătoare cu cea a 
peretelui P9 şi şanţului a P9'. in limita de N a peretelui P 10  sunt 
foarte clare urmele de cărbune rezultate in urma arderii 
construcţiei. Au fost descoperite chiar bucăţi de nuiele 
carbonizate. 
P 1 1 .  Pa�ial sub zidul Z3 a fost descoperit şanţul de implantare 
(P1 1 )  a peretelui ce constituia limita de sud-est a clădirii 1, de la 
nord de drumul (58), in primele două faze. Lăţimea şanţului de 
implantare este de cea. 0,35 m ,  având o orientare NE-SV şi 
străbate secţiunea pe lăţimea ei de la un capăt la celălalt. La un 
nivel superior nu a putut fi observat peretele propriu-zis. De 
asemenea, şanţul peretelui nu a fost golit, aşadar nu au fost 
identificate nici gropile parilor. Prin analogie cu structura pereţilor 
săpaţi în anii anteriori putem presupune că şi aici şanţul de 
implantare avea o adâncime de cea. 0,65 m. Având în vederea 
compoziţia pământului, care constituie umplutura şanţului de 
implantare este evident că acesta apa�ine primei faze de locuire 
din zonă. Deoarece limita de S a contextului (5), cu alte cuvinte 
a lutului ars caracteristic celei de-a doua faze de locuire, 
coincide cu limita şanţului peretelui, se poate afirma că şi in 
această zonă pereţii de lemn au avut acelaşi plan. in apropierea 
limitei estice a secţiunii S4 a putut fi observat urma şanţului de 
implantare a unui alt perete P 12, perpendicular pe P1 1 .  
P 1 2. A fost identificat in colţul de NE al secţiunii S4, fiind 
perpendicular pe P 1 1 ,  însă fără a se intersecta cu acesta. 
Distanţa dintre şanţuri este de cea. 0,2 m. Lăţimea şanţului de 
implantare a peretelui P1 2 este de 0,4 m, fiind surprins doar pe 
o lungime de 1 m. Este foarte probabil ca acest perete să fie 
identic cu peretele P3 şi perpendicular pe P6, identificaţi în 
campania din 2002. Cronologic şi acest perete este caracteristic 
primelor două faze de locui re. 
P1 3. La cea. 1 m S de şanţul de implantare a peretelui P 1 1 a 
fost identificată groapa de implantare a unui alt perete P 13. 
Umplutura acestuia se constituie dintr-un pământ de culoare 
brună, diferită de lutul gălbui a gropii peretelui P1 1 .  in limita de E 
a secţiunii distanţa dintre P1 1 şi P 13  este de 0,9 m, pe când in 
extremitatea vestică a secţiunii este de 1 , 1  m, prin urmare 
şanţurile nu sunt perfect paralele. Teoretic aceasta ar fi putut să 
fi fost limita de S a clădirii, intre el şi peretele P1 1 fiind de fapt o 
verandă. Cu toate acestea, având in vedere faptul că acest 
perete se află sub drumul 58 şi că şanţurile pereţilor P1 1 şi P 13  
nu au un traseu paralel presupunem că  P 13  a fost iniţial săpat 
greşit chiar de către romani. Prin urmare planul corect al clădirii 
a putut să fi fost restabilit odată cu săparea şanţului de 
implantare al P1 1 .  

Este evident că in primele două faze de locuire pereţii au 
fost in totalitate din lemn, tehnica de construcţie fiind in cazul 
clădirii 1, aceea de pari aşezaţi intr-un şanţ de implantare. Având 
in vedere timpul scurt avut la dispoziţie nu a fost posibilă golirea 
completă a şanţurilor şi stabilirea poziţiei precise a parilor, însă 
prin analogie cu pere�i apa�inători aceleiaşi construcţii putem 
presupune poziţionarea parilor la cea. 1 m unul faţă de celălalt. 
Ceea ce confirmă clar că această construcţie este una cu pari 
dispuşi într-un şanţ de implantare este relaţia dintre pereţii P1 1 
şi P 12. Este evident că şanţurile de implantare a pereţilor nu se 
intersectează, apropiindu-se la o distanţă de cea. 0,2 m. Acest 
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lucru nu ar fi fost posibil decât dacă clădirea avea o structură pe 
pari situaţi in groapă, nefiind astfel neapărat necesară 
prelungirea şanţului P1 2 până in şanţul P1 1 .  

in ceea ce priveşte construcţia din cealaltă parte a drumului 
(58) după cum aminteam, parii, respectiv pereţii, sunt alipiţi 
marginii de S a şanţului de implantare. Aceasta este şi ea una 
din cele mai răspândite tehnici de construcţie, fiind mai sigură 
stabilitatea unui par, care se sprijină cel puţin dintr-o parte pe 
pământ compact, nesăpat. 

Nu este exclus ca peretele P8 care crează o subdiviziune să 
fi fost constituit dintr-o talpă de lemn, pe care erau aşezaţi pari 
verticali, deoarece in timpul săpăturii nu a fost observată nici o 
urmă a vreunei gropi de par şi nici urma unui şanţ de implantare. 

in cazul ambelor clădirii, situate de o parte şi de cealaltă a 
drumului 58, fazele de locuire sunt similare. De altfel, acestea au 
fost stabilite încă in urma săpăturilor din campaniile precedente. 
Astfel, este vorba de trei faze de construcţie ale structurilor, 
prima fiind observabilă ca un nivel de lut gălbui ( 13) , fiind de fapt 
demolarea primelor structuri din lemn şi lutuială; cea de-a doua 
fază este distinctă, ca o concentrare de lut de culoare roşie 
rezultată in urma arderii construcţiilor; şi , in sfârşit, cea de-a treia 
fază a cărui nivel de călcare nu se mai păstrează. Din ultima 
fază se mai pot distinge doar zidurile din piatră de râu legate cu 
pământ, bazele unor suprastructuri de lemn. 

Unul din rezultatele semnificative ale acestui an a fost 
stabilirea lăţimii clădirii identificate încă din 200 1 ,  aceasta fiind 
de cea. 8,5 m. Potrivit cu lăţimea şi cu planul ei - o clădire cu 
două şiruri de încăperi dispuse intre două drumuri - putem 
afirma că această construcţie reprezintă o baracă, după cum 
presupuneam in urma săpăturilor din anul 2002. in campania din 
acest an nu a fost identificat peretele P1 descoperit in campania 
din 2001 , situat aproximativ sub zidul Z2, fiind deviat puţin inspre 
vest. 

Din planul construcţiei situate de cealaltă parte a drumului 
(58) a fost dezvelită o singură încăpere aproape completă şi 
inceputul unei alte încăperi in continuarea celeilalte şi la est de 
ea. Nu a fost descoperită extremitatea vestică a construcţiei, 
însă având in vedere distanţa de cea. 9,1 m dintre zidul incintei 
castrului şi marginea secţiunii S4, este foarte probabil ca această 
limită să se fi aflat undeva sub marginea secţiunii noastre. Prin 
urmare incăperea formată de pereţii P9 - P 10  - P8, are 
dimensiunile de cea. 3 x 3,2 m. 

Măsurătorile topografice au fost realizate in campania in 
campania 2003 de către dl. Dorin Ursuţ (MNIT) in sistem de 
coordonate stereo 70. 

226. Tilişca, com. Tilişca, jud. Sibiu 
Punct: Dealul Căţănaş 
Cod sit: 145916.01  
Colectiv: Dumitru Popa - responsabil (ULB Sibiu), Ioan 
Glodariu (UBB Cluj), Gabriela Gheorghiu (MNIT), 
Gheorghe Natea (masterand) 

Cetatea dacică de la Tilişca, jud. Sibiu, este situată pe dealul 
Căţănaş, aflat la N de comună, cu înălţimea absolută de 716 m 
şi cu o vedere largă asupra zonei depresionare Apold-Miercurea. 
Cunoscută in literatura de specialitate de la sfârşitul sec. XIX, ea 
a fost redescoperită şi cercetată prin săpături sistematice intre 
anii 1 959-1 965. Rezultatele, cu adevărat excepţionale, ale 
acestor cercetări au fost valorificata monografie de autorul lor. 1 
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Cercetările arheologice din anul 2004 s-au desfăşurat in 
cadrul unui proiect de restaurare, conservare şi reabilitare a 
acestui obiectiv, iniţiat şi sus�nut financiar de către DCCPCN 
Sibiu şi aprobat de forurile de decizie la nivel naţional. Proiectul 
propune o gamă de lucrări de cercetare, conservare şi 
valorificare complexă (ştiin�fică şi cultural-educativă) eşalonate 
pe mai mulţi ani intre care cele mai importante prevăd: 
- dezvelirea integrală a turnului locuinţă nr. 1 şi conservarea sa 
(acoperiş, ziduri, interiorul turnului) 
- degajarea de depuneri şi vegeta�e şi marcarea pe toată 
lungimea a sistemului de fortificaţii şi a drumurilor antice, precum 
şi aducerea acestora la configura�a antică pe o porţiune mai 
redusă din zona de intrare in cetate; 
- curăţarea cisternei de apă şi conservarea sa; 
- refacerea topografiei cetă�i (terasele de locuit şi de apărare) 
puternic deranjată de cercetările arheologice executate intre anii 
1 959-1 965, marcarea in teren a tuturor complexelor (locuinţe, 
gropi, ateliere) identificate in cursul cercetărilor şi reconstituirea 
unora dintre ele pe baza observaţiilor stratigrafice; 
- continuarea cercetărilor sistematice pentru obţinerea de noi 
informaţii privind arheologia şi istoria cetăţii. 

Cercetările din campania 2004, desfăşurate intre 26 iulie -
28 august şi finanţate de Consiliul Judeţean Sibiu cu suma de 50 
milioane de lei s-au executat la turnul locuinţă nr. 1 .  

La exteriorul turnului pe latura sa de S, dezvelită integral 
încă din cercetările anterioare, după îndepărtarea depunerilor 
recente s-au evidenţiat foarte clar lucrările constructorilor antici 
de pregătire a stâncii platoului pentru aşezarea zidului şi de 
obţinere a unei suprafeţe perfect orizontale la baza primei asize 
prin intermediul unor lespezi de piatră locală. Abaterea de la 
orizontală a acestui pat de lespezi nu depăşeşte 2,5 cm pe toată 
lungimea sa de 1 0,6 m. 

Pe latura de V am constatat aceeaşi pregătire a patului de 
stâncă executată prin îndepărtarea de către constructorii antici a 
stratului superior care era probabil fisurat şi măcinat de 
intemperii şi obţinerea unei suprafeţe rezistente şi stabile. Zona 
astfel amenajată depăşeşte cu aproximativ 0,4 m faţa exterioară 
a zidului vestic şi coboară cu 0,2-0,3 m sub nivelul de sus al 
stâncii. La baza zidului au fost aşezate tot lespezi neprelucrate, 
unele din rocă locală altele din calcar de aceeaşi provenienţă cu 
blocurile prelucrate din asize. Diferenţa de nivel intre cele două 
capete ale zidului vestic a fost compensată prin folosirea unor 
blocuri de înălţimi diferite in prima asiză, astfel că linia 
superioară a acesteia este perfect orizontală. 

Latura de E a turnului a fost dezvelită prin cercetările 
anterioare doar pe o lungime de 2 m din colţul de SV, iar 
ipotezele avansate atunci cu privire la configuraţia acestui zid nu 
păreau convingătoare2. 

in campania din acest an am urmărit dezvelirea integrală a 
intregii suprafeţe aflate la E de turn până la limita stâncii, pentru 
a surprinde atât eventualele amenajări ale masivului de stâncă 
practicate de constructorii antici cât şi modul de construcţie a 
zidului. 

Am practicat o săpătură de tip covor adâncindu-ne cu 
straturi succesive pe toată suprafaţa aflată in faţa zidului estic, 
până la limita stâncii native. 

Stratul de depuneri era format la partea superioară dintr-un 
sol rezultat din măcinarea masivului de gresie, cu aspect nisipos 
şi cu multe resturi vegetale, iar in straturile mai de jos au apărut 
tot mai multe fragmente de cărămizi prăbuşite din zid iar spre 
baza stratului de depuneri acestea erau formate din pietrele 
căzute din emplectonul părţii de piatră a zidului şi din lutul .care 
lega iniţial aceste pietre. Pe toată grosimea stratului de depuneri 
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au apărut fragmente ceramice de mici dimensiuni datând atât din 
prima cât şi din a doua vârstă a fierului dovadă că ele au ajuns 
aici odată cu lutul folosit la emplecton sau la legarea zidului de 
cărămidă. Am constatat ample lucrări de modificare a marginii 
platoului stâncos îndeosebi în partea de sud unde s-a creat o 
degajare artificială largă de aproximativ 4 m pentru a se obţine o 
intrare corespunzătoare in parterul turnului, ca şi amenajarea 
patului de aşezare a zidului prin practicarea unei adânciri 
suplimentare in masa stâncii pe traseul zidului. După 
îndepărtarea intregu lui material depus pe latura estică a turnului 
am constatat că zidul estic are aceeaşi structură ca şi celelalte, 
iar blocurile paramentului exterior s-au păstrat pe 8 m lungime şi 
pe două şi chiar trei niveluri in înălţime. în dreptul m. 7, măsurat 
dinspre colţul sud-estic, marginea peretelui de stâncă se apropie 
de zid până la 0,6 m. Zidul este aşezat tot pe un pat de lespezi 
dar pe acestă latură ele ies in faţa zidului cu 0,4 m şi se îmbină 
perfect formând un plan uşor inclinat, al cărui rost credem că era 
să permită degajarea apei strânsă la piciorul zidului din 
precipitaţii. Observaţiile stratigrafice efectuate in acest spaţiu 
ingust dintre zid şi peretele de stâncă al platoului ne indică cu 
certitudine că acest spaţiu nu a fost barat, umplut in antichitate. 

Un rezultat deosebit al cercetărilor din acest an il reprezintă 
dezvelirea in intregime a uşii de intrare in turn. Aceasta se află 
în zidul de E, la 4 m de capătul sudic al acestuia şi prin modul 
cum a fost concepută şi realizată face dovada unor remarcabile 
cunoştinţe de arhitectură şi o înaltă stăpânire a meşteşugului de 
a ciopli şi pune in operă piatra. Pragul uşii este un bloc de calcar 
foarte bine finisat, care la partea superioară este prelucrat cu o 
treaptă dispusă in lungimea sa. Golul uşii este delimitat de două 
blocuri dispuse la cele două capete ale pragului, pe care il 
suprapun parţial dar se şi ţes cu el prin falţuri practicate pe faţa 
inferioară a blocurilor, in unghi drept. Aceste două blocuri lasă 
intre capetele lor o deschidere de 0,92 m şi au încă un rând de 
falţuri dispuse vertical, pe faţa interioară, prin care capetele lor, 
care delimitează cadrul uşii , sunt subţiate la aceeaşi dimensiune 
cu partea de sus a pragului peste care se suprapun perfect. A 
rezultat astfel un veritabil cadru cu golul uşii de 0,92 m şi 
adâncimea până la planul foii de uşă de 0,24 m. Spre interior 
cele două falţuri verticale nu erau simetrice: la blocul ce forma 
latura nordică a uşii falţul are 0,25 m lungime iar la blocul de pe 
latura sudică doar O, 1 4  m. 

Un detaliu foarte semnificativ am surprins in capătul nordic al 
pragului. Pe treapta mai joasă a acestuia a fost executată de 
constructorii antici o adâncitură de formă paralelipipedică lungă 
de 0,3 m, lată de O, 1 3  m şi adâncă de 0,06 m. Singura explicaţie 
pe care am găsit-o pentru acest locaş adâncit in prag este că in 
el se introducea capătul unei traverse din lemn tare dispusă 
vertical pe faţa internă a uşii propriu zise în partea opusă 
balamalelor. Foarte probabil că la partea superioară a cadrului 
exista o degajare similară in care se fixa capul de sus al 
traversei. În felul acesta se putea bloca dinspre interior uşa de 
intrare in parterul turnului. Dacă rostul locaşului din prag a fost 
acesta, lucru de care noi nu ne indoim, atunci deducem logic că 
parterul turnului comunica prin interior cu nivelul superior care 
funcţiona ca spaţiu de locuit. 

Pe latura de N stratul de depuneri avea cea mai mare 
extindere şi înălţime, iar cercetările anterioare au constat doar 
dintr-o secţiune transversală care a secţionat atât zidul cât şi 
depunerile din faţa sa dar numai până la nivelul de jos al părţii de 
cărămidă. 

Am îndepărtat pe toată lungimea zidului depunerile din 
exteriorul său, până la baza părţii de cărămidă iar in continuare 
ne-am adâncit doar cu două casete de 3 x 4 m perpendiculare 
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pe faţa externă a zidului. Am constatat că blocurile din 
paramentul exterior lipsesc aici până la bază şi cu excepţia 
unuia singur nu se află nici pe berma de aproximativ 2,5 m din 
faţa zidului. Mai mulţi bolovani ce alcătuiau emplectonul zidului 
se aflau prăbuşiţi pe această bermă care prezenta la partea 
superioară un strat de arsură gros de de 0,06-0,07 m. Situaţiile 
observate aici permit avansarea unor ipoteze cu privire la 
sfârşitul turnului, pe care le vom face in alt context. 

Materialul arheologic, aflat în poziţii nederanjate de 
cercetările anterioare, constă din ceramică (fructiere, vase de 
provizii şi oale cu şi fără toartă), o balama de uşă şi un fragment 
de podoabă din bronz. Ele au fost predate spre conservare
restaurare Laboratorului Zonal de pe lângă MNB Sibiu şi vor 
constitui exponate într-un viitor Muzeu al cetăţii. 
Planşa 45. 

Note: 
1 .  Tilişca. Aşezările arheologice de pe Căţănaş, Bucureşti, 1 989 
2. op.cit, p. 24. 

227. Tulcea, jud. Tulcea [Aegyssus] 
Punct: Str. Surorilor, nr. 16 
Cod sit: 159623. 02 
Colectiv: Dorel Paraschiv, Aurel Stănică (ICEM Tulcea) 

Săpătura a avut caracter de salvare, fiind realizată pentru 
eliberarea certificatului de descărcare de sarcină arheologică, în 
lunile martie-aprilie 2004. A fost trasată o secţiune orientată E
V, care suprapunea intreaga suprafaţă afectată de proiect - 1 1  ,4 
x 7,8 m; adâncimea maximă, la care s-a ajuns e de -6 m. 
Secţiunea se găseşte la cea. 1 O m de zidul cetăţii Aegyssus. 

Au fost identificate trei niveluri de locuire - două de epocă 
romană timpurie şi unul romana-bizantin. Primului nivel roman 
timpuriu ii corespunde o clădite realizată din piatră, cărămidă şi 
mortar şi o canalizare din ţigle; acestea au fost cercetate parţial. 

Materialele arheologice recuperate constau în exclusivitate 
in ceramică fragmentară - veselă de bucătărie, veselă pentru 
servitul mesei şi amfore. 

228. Turcoaia, corn. Turcoaia, jud. Tulcea [Troesmis] 
Punct: lgliţa 
Cod sit: 161473.01  

Cercetări geofizice 
Florin Scurtu (GEI-PROSECO Bucureşti) 

La Troesmis cercetarea noastră are un caracter de pionierat, 
scopul ei fiind acela de a deschide un nou orizont de cercetare 
arheologică a zonei, care a avut o însemnătate excepţională in 
perioada romană şi după aceea, după cum rezultă din datele 
puţinelor campanii arheologice şi din izvoarele antice. 

Cercetările noastre geofizice au fost realizate pe platoul de 
la NE de cetatea de E, la cea. 1 00 m NE de zona termelor 
romane descoperite prin săpăturile arheologice. 

Profilele de măsurare au fost orientate N 23° V, pentru a nu 
fi paralele cu nici una din direcţiile N-S, E-V, NV-SE sau NE-SV, 
care caracterizează construcţiile antice, în scopul ca orice astfel 
de construcţie să fie intersectată de cel puţin un profil .  

Distanţa între profila a fost de 2 m, un compromis între 
necesitatea de a acoperi o suprafaţă cât mai mare şi cea de a 
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obţine un minim de detalii despre fiecare eventuală construcţie in 
parte. 

În ambele, distanţele in metri sunt indicate pe axele verticală 
şi orizontală ale hărţilor. 

Harta magnetometrică generală arată un câmp geomagnetic 
foarte agitat, cu valori neobişnuit de mari in comparaţie cu alte 
situri arheologice cercetate de noi in Dobrogea. Explicaţia este 
probabil aceea că la Troesmis majoritatea construcţiilor ar fi din 
cărămidă sau granit, ambele cu susceptibilitate magnetică relativ 
mare (cariere de granit sunt cunoscute în apropierea sitului, 
zona fiind caracterizată din punct de vedere geologic prin 
prezenţa intruziunilor granitice de la Turcoaia şi Greci), în timp 
ce la Histria, de exemplu, construcţiile antice sunt realizate din 
şisturi verzi, cu susceptibilitate magnetică mai mică decât a 
granitelor şi a argilei arse, iar la Adamclisi - din calcar. 

Pe acest fond foarte agitat se disting câteva anomalii majore, 
intense şi de mare întindere, de formă dipolară (cu maxime, 
colorate in nuanţe de mov, spre S şi minime, colorate in nuanţe 
de albastru, spre N), cele mai pregnante fiind cea de pe limita 
dintre carourile 85 şi 86 (o numim anomalia 1), anomalia dublă 
din carourile C2-D2 (o numim anomalia 11) şi complexul de 
anomalii din carourile A5-85-B4-A4 (I I I } . 

În ceea ce priveşte anomalia 1 ,  ea reprezintă, cu probabilitate 
foarte mare, un cuptor cu diametru! de câţiva metri. Această 
interpretare este susţinută de faptul că banda negativă (colorată 
in albastru) nu este situată la N de anomalia pozitivă, ci aproape 
spre E, aspect caracteristic prezenţei unei magnetizări 
remanente ca urmare a faptului că structura fizică respectivă (in 
acest caz presupusul cuptor) a fost încălzită până la o 
temperatură superioară punctului Curie, iar direcţia N din 
momentul respectiv era mult diferită faţă de direcţia actuală. 

Anomalia 1 1 poate reprezenta două astfel de cuptoare 
gemene, dar mai probabil o construcţie din cărămidă sau granit 
constituită din două corpuri (anomalia negativă este unitară şi 
este situată aproximativ la N de cea pozitivă) , dar nu este exclus 
să reprezinte doi tumuli cu ardere pe loc, astăzi compleei 
aplatizaţi. . .  Complexul de anomalii I I I  este greu de interpretat fiZICO
arheologic in lipsa oricărei informaţii arheologice în zona 
respectivă, el constituie in orice caz un complex format din cel 
puţin patru entităţi diferite, in care materialul de construcţie este 
fie granitul , fie cărămida. 

În restul hărtii se observă numeroase anomalii mai puţin 
intense (colorate in nuanţe de roşu şi galben), care reprezintă de 
asemenea contraste de susceptibilitate magnetică intre 
construcţiile care le generează şi solul care înglobează aceste 
constructii. 

Har!� magnetometrică filtrată cu un filtru trece-sus face 
lumină in această problemă, ea indicând traseele unor 
constructii de formă lineară, situate sub nivelul solului actual, 
poziţia a�estor construcţii în suprafaţă fiind foarte apropiată de 
cea a anomaliilor respective. Nu individualizăm aici aceste 
construcţii ,  ele apar foarte clar pe aproape intreaga suprafaţă a 
hărtii sub forma unor tendinte lineare, orientate mai ales NV-SE . ' ' 

şi NE-SV. 
Pentru a localiza şi alte obiective arheologice, am efectuat 

mai multe profile de recunoaştere. Rezultatele acestor profile de 
recunoaştere arată că astfel de anomalii sunt prezente pe o arie 
largă in jurul zonei studiate de noi şi probabil pănă la mare 
distanţă, pe intinsul platou necercetat arheologic ce se află la N 
de cetatea Troesmis. 

Interpretarea arheologică corectă a tuturor acestor anomalii 
va putea fi făcută numai după ce in zonă va fi realizat un minim 
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de săpături arheologice, de fapt scopul cercetării noastre 
geofizice de la Troesmis fiind chiar acela de a deschide o nouă 
perspectivă acestei zone de importanţă deosebită pentru 
arheologia şi istoria românească. 

Cercetările au fost efectuate cu fonduri de la MEC 
(Programul CERES). 

229. Turda, jud. Cluj [Potaissa] 
Punct: Dealul Cetăţii 
Cod sit: 52268.01  
Colectiv: Mihai Bărbulescu, Sorin Nemeti, Mariana Pislaru, 
Florin Fodorean, Carmen Mihăilă, Mihaela Sălăşan (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 s-au desfăşurat pe baza contractului 
1 643/28.06.2004 încheiat între MNIR ca finanţator şi UB8 Cluj 
ca beneficiar. 

Cercetările din actuala campanie s-au concentrat asupra 
zonei vestice a termelor, situate in praetentura dextra. S-au 
executat nouă casete degajându-se o suprafaţă de 250 m2. 

fn felul acesta s-a terminat cercetare încăperii L, au fost 
cercetate in cea mai mare parte încăperile M şi N şi, parţial 
frigidarium /(?). Totodată s-au cercetat două praefurnia situate 
spre V de încăperile L şi M. 
Camera L. Dimensiuni interioare: 8,95 x 9,1 m. S-au descoperit 
mai mute tuburi păstrate in intregime, de la sistemul de boltire. 
Hipocaustul are 1 6  rânduri de pile pe direcţia N-S şi 1 7  rânduri 
de pile pe direcţia E-V, in total 272 de pile formate din cărămizi 
pătrate. O pilă întreagă se compune dintr-o plintă inferioar� . 
zece cărămizi şi două plinle superioare pe înălţimea de 0,8 m. In 
peretele vestic, aproape de colţul sud-vestic al încăperii, se 
observă un blocaj in zid de aproximativ 2,3 x 1 ,2 m, probabil o 
amenajare pentru prefurniu, la care s-a renunţat ulterior. 
Cuptorul camerei L. Pentru canalul prefurniului s-a spart zidul 
vestic în centrul încăperii pe o lungime de 2 m. Cuptorul situat 
spre V este amenajat din lespezi din calcar groase de 50 cm pe 
o lungime de 1 ,7 m. Interiorul este lat de 0,5-Q,7 m. Fundul 
acestui canal este din pământ ars la roşu. Canalul e acoperit cu 
lespezi de 30 cm grosime, interiorul acestuia fiind înalt de 1 , 1  m. 
Lespezile, care constituie pereţii canalului sunt puternic arse şi 
prezintă o alveolare spre interior, situaţie similară cu canalele 
prefurniilor de la camerele 1 şi K. Spre interiorul camerei L 
canalul prefurniului intră 0,7 m. Aici lespezile orizontale sunt 
aşezate pe doi stâlpi din piatră. Lespezile canalului sunt aşezate 
pe un pat de cocciopesto şi cărămizi. Peste canal, în exteriorul 
camerei L, se afla o boltă in leagăn din cărămizi aşezate pe 
două ziduri perpendiculare pe zidul vestic al camerei L. Zidul 
sudic se păstrează până la naşterea bolţii, iar din zidul nordic se 
păstrează numai fundaţia. Lăţimea acestei camere boltile peste 
cuptor este de 2 , 1  m. Naşterea bolţii din cărămizi incepe la 
inăltimea de 1 ,25 m. Pe zidul sudic se observă amprentele în 
mortar a şapte cărămizi de 40 x 40 cm. Faţă de nivelul de 
călcare din an tichitate, nivelul de călcare de la prefurniu coboară 
cu 1 ,5 m. Întreaga amenajare descrisă era încadrată de o 
încăpere parţial subterană de for�ă trapezoidală cu 
dimensiunile interioare de 6-5,4 x 4,8 m. In această încăpere se 
pătrundea dinspre S păstrându-se o scară cu trei trepte din 
piatră, largi de 1 ,25 m. Spre N de incăperea cuptorului apare 
f:.mdaţia unui zid ingust, in care s-a refolosi! un fragment de 
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bază de coloană. Potrivit profilului N-S prin incăperea cuptorului 
se observă trei nivele de călcare romane, care au ridicat treptat 
nivelul final roman cu cea. 0,5 m. Peste acest nivel s-au 
descoperit fragmente ceramice din sec. VI p. Chr., ceea ce 
dovedeşte o locuire ulterioară a acestei încăperi semiingropate. 
Camera M. Dimensiuni interioare: 8,9 x 9 m. Nivelul inferior al 
hipocaustului este ridicat cu O, 1 m deasupra nivelului inferior al 
hipocaustului din camera L. Numărul de pile este probabil identic 
cu cel din camera L. Cea mai înaltă pilă păstrată pe o înălţime de 
0,72 m este formată din plintă şi opt cărămizi. Peretele dinspre 
camera estică, lat de 1 ,2 m, este complet excavat, inclusiv 
fundaţia, pe jumătatea sa nordică. Şi peretele dinspre N, spre 
camera N, este în cea mai mare parte excavat. Peretele dinspre 
camera L este lat de 1 m, construit in tehnica opus incertum, dar 
şi din cărămidă şi blocuri fasonate in jurul canalelor de trecere a 
aerului cald. În peretele, care desparte camerele L şi M se află 
două canale late de câte 0,5 m. Cele două canale sunt mărginite 
de zidărie din cărămidă, peste care erau blocuri de piatră 
fasonată de 1-1 ,08 x 0,7 x 0,35-0,4 m. Canalele au fost blocate 
cu cărămidă. 

Cuptorul camerei M era situat spre V de încăpere intr-un 
spaţiu mărginit de două ziduri cu o lăţime de 3,4 m. �analul este 
mărginit de lespezi având interiorul larg de 0,75 m. In interiorul 
camerei M, in dreptul canalului de la cuptor, se observă pe o 
lungime de 3,7 m o amenajare din cinci stâlpi de piatră înalţi de 
57-66 cm, groşi de 35-40 cm, ridicaţi pe nivelul inferior al 
hipocaustului. Doi dintre aceşti stâlpi verticali sunt dublaţi de pile 
din cărămizi. Lespezile orizontale nu se mai păstrează. 
Camera N. Lăţimea camerei pe direcţia N-S este de 9 m. Spre 
peretele nordic, care desparte această încăpere de frigidarium 1 
se află un canal larg de 1 ,5 m, care era probabil încălzit cu un 
cuptor situat în frigidarium 1 (?). În zidul dintre frigidarium 1 (?) şi 
camera N este un canal larg de 0,4 m mărginit de blocuri 
fasonate şi cărămidă şi care avea boltă de cărămidă. În camera 
N a existat o primă fază de funcţionare cu o podea de 
cocciopesto groasă de O, 1 -0,1 5 m, apoi s-a depus pământ relativ 
curat pe o înălţime de 0,5-0,55 m ,  peste care s-a amenajat 
nivelul de călcare superior din mortar şi pietriş gros de 0,55 m. 
Pe acest nivel de călcare se observă urme de la un pavaj din 
cărămizi. 
Caseta prin frigidarium 1. Nu a surprins nivelul de călcare 
amenajat cu cărămizi, care a fost observat in zona centrală a 
acestui spaţiu . S-au descoperit trei gropi rectangulare pentru 
pregătirea varului, din etapa construirii ori a unei reamenajări din 
terme. În casetă s-au descoperit mai multe monede şi material 
mărunt. 

Cercetările din actuala campanie prefigurează inchiderea 
termelor spre V prin încăperile K, L, M şi N, la V de acestea 
aflându-se doar spaţiul "tehnic", cu cuptoarele descoperite 
deocamdată pentru camerele K, L şi M. Din cercetările 
anterioare rezultă că spre V de terme, până la via principalis, se 
afla o cazarmă. 

S-au efectuat lucrări de conservare primară la zidurile 
încăperilor M şi N, precum şi la cuptoarele de la încăperile L şi 
M .  
Planşa 46. 

Zusammenfassung: 
Die Ausgrabungen des Jahres 2004 in den Thermen des 

Legionslagers umreiBen durch die Răume K, L, M und N schon 
die AbschlieBung der Thermen nach Westen. Westlich von 
diesen Răumlichkeiten liegt nur der "technische" Bereich, mit 
den vorlăufig nur fOr die Zimmer K. L und M entdeckten (>ten. 
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Aus den frOheren Grabungen ergibt sich, daB westlich von den 
Thermen, bis zur via principalis, eine Mannschaftsbaracke liegt. 

230. Turia, com. Turia, jud. Covasna 
Punct: Castelul Apor 
Cod sit: 64880.05 
Colectiv: Angel lstrate - responsabil {SC Damasus SRL 
Braşov) 

În perioada 1 0-20 mai 2004 s-a desfăşurat cea de-a doua 
campanie de cercetări arheologice la Castelul Apor din Turia. 
Planul de săpătură a fost intocmit împreună cu proiectantul 
general, in funcţie de priorităţile proiectelor de restaurare. 
Au fost trasate 7 secţiuni, după cum urmează: 
S1 O (5,6 x 3,2 m) pe latura de V a loggiei de intrare, cu scopul 
verificării relaţiei dintre aceasta şi castel. 
S1 1 (3 x 1 ,5 m) pe latura de E a castelului actual , respectiv pe 
latura de N a latrinei estice, in prelungirea secţiunii 4/2002, cu 
un martor de 0,5 m. 
S1 2 (3,5 x 1 ,5 m) pe latura de E a castelului, paralel cu latrina 
estică, cu scopul verificării unor informaţii înregistrate in 
campania anterioară in S9. 
S 13  (1 ,5 x 1 ,5 m) pe latura de N a castelului, la intâlnirea dintre 
latura de V a latrinei şi castel, cu scopul de a verifica relaţia 
dintre cele două structuri. 
S14 (3,5 x 1 m) in interiorul pivniţelor. 
S 15  (3,5 x 3,2 m) pe latura de E a  loggiei, cu scopul de a verifica 
relaţia dintre aceasta şi castel. 
S1 6 {2 x 1 ,2 m) pe latura de V a loggiei, astfel încât să fie 
cercetat colţul de SV al acesteia. 
Pivnita veche 

Î� S1 1 şi S 12  au fost surprinse ruinele unei pivniţe care a 
aparţinut cel mai probabil curiei din sec. XV-XVI. Au fost 
dezvelite fragmente din ruinele laturilor de V şi S, colţul de SV al 
pivniţei aflându-se sub latrina actuală. Zidăria este realizată din 
bolovani de piatră de dimensiuni destul de mari, legaţi cu mortar 
de var foarte rezistent. Talpa fundaţiei nu a fost identificată, 
săpătura oprindu-se la adâncimea de -5,4 m (-2,6 m faţă de 
nivelul actual de călcare) in S1 2. Reamintim faptul că in anul 
2002 săpătura din S9 s-a adâncit până la -6,34 m, de 
asemenea fără să fie identificată talpa fundaţiei. 

Pivniţa a fost construită intr-o groapă care s-a adâncit în 
trepte, săpată în solul viu de la o adâncime mai mică decât -

3,43 m nivel identificat în S 12. Comparând cu adâncimea 
săpăturii noastre, rezultă pentru groapa pivniţei o adâncime mai 
mare de 3 m. Zidurile par să fi avut o grosime uniformă, cu un 
parament mai regulat spre interior, dar destul de ingrijit executat 
şi pe faţa exterioară. Probabil în segmentul inferior, deasupra 
nivelului de călcare, zidăria a urmărit marginea gropii, dar in 
segmentele superioare între zidărie şi marginea gropii a rămas 
un spaţiu (lat de 0,34 m la nivelul, la care a fost observat prin 
săpătură) umplut apoi cu nisip gri curat. 
Castelul actual 

Peretele de S la E de loggie a fost cercetat în S15. Zidăria 
este realizată din blocuri mari de gresie, potrivite in operă cu 
fragmente mai mici. Nivelul de construcţie pare să fie marcat de 
un mic decroş, neregulat, la -2,5/-2,6 m: fundaţia este 
neregulată, în schimb elevaţia prezintă un parament ingrijit. 
Până la -3,3 m, adâncimea maximă a săpăturii, nu a fost 
identificată talpa fundaţiei. Peretelui sudic al castelului i se 
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adosează, in segmentul investigat in S 15, un zid ruina! orientat 
N-S. 

Peretele de S la V de loggie a fost cercetat în S 10, dar 
săpătura nu s-a adâncit decât superficial, din cauza ruinelor 
descoperite in această suprafaţă, ruine care, pentru moment, au 
fost lăsate in situ. Limita tencuielii actuale se află in general la -
1 ,7 m faţă de un nivel de călcare la cota de -1 ,48 m. Imediat sub 
acest nivel apar ruinele intrării vechi. 

Au fost cercetate fragmente din zidurile de E şi V, în S 10, 1 5  
ş i  1 6. Loggia este adosată castelului. Zidăria este realizată din 
bolovani de piatră de diferite dimensiuni şi rare fragmente de 
cărămidă folosite pentru egalizare. in materialul folosit distingem 
gresie galbenă, andezit verde şi andezit roşu. Până la -3,3 m, 
adâncimea maximă a săpăturii, nu a fost identificată talpa 
fundaţiei. Nivelul de construcţie a loggiei nu este delectabil 
stratigrafic. Pe zidărie se observă un fragment de tencuială mai 
veche, cu limita inferioară la -2,32 m, şi in principiu se poate lua 
in consideraţie această cotă. Începând de la -2, 1 6  m zidăria 
este placată cu plăci de gresie nisipoasă verzuie dar este greu 
de spus dacă acestea aparţin etapei primare sau reprezintă o 
intervenţie ulterioară; suprafaţa plăcilor a fost mai târziu 
martelată, pentru tencuirea paramentului. in forma actuală, 
peretele este acoperit cu o tencuială în stropi de ciment, a cărei 
limită inferioară oscilează in jurul cotei de -1 ,7/-1 ,8 m, ca dealtfel 
şi tencuiala de pe peretele castelului. 

Peretele de N al latrinei a fost investigat, pe o lungime de 1 ,4 
m, prin S1 1 ,  trasată în prelungirea secţiunii 4/2002. Peretele 
înglobează ruina laturii de V a pivniţei vechi, cu o lăţime de 0,56 
m, şi partea superioară la -3,43 m. Această suprapunere 
constituie prin-cipala cauză pentru care peretele latrinei are 
crăpături profunde. 

Pe latura de V a loggiei, intre aceasta şi castel, au fost 
descoperite ruinele unei structuri, care a deservit un acces la 
nivelul parterului, pe direcţia V-E, paralel cu clădirea. 

Toate amenajările din această zonă sunt construite intr-o 
singură etapă. Ele se păstrează in pământ doar la nivelul părţii 
inferioare a fundaţiilor, când constructorii nu au avut probabil un 
plan foarte clar pentru ceea ce vor să realizeze, de aceea mult 
material este aruncat neglijent, fără să respecte o anume formă. 
Este evident faptul că, de la un nivel care nu se mai păstrează 
astăzi decât parţial, pe suprafeţele respective s-au delimitat 
fundaţii mai clare pentru zidurile, care s-au înălţat la suprafaţă. 

Amenajările identificate sugerează o intrare cu două rampe 
şi cu portic in zona centrală, ieşit in afara rampelor, spre S. 
Scările trebuie să fi avut o lungime de 1 ,8 m, iar partea centrală 
de 2,2 m, rezultând astfel o amenajare cu o lungime totală de 5,8 
m, o lăţime a scărilor de 1 ,3-1 ,4 m şi o lăţime in zona centrală de 
3,3 m. În zidărie au fost refolosite numeroase pietre profilate, 
lucrate din aceeaşi gresie nisipoasă extrem de friabilă. 

Când a fost amenajată şi a funcţionat însă această intrare? 
Ea este fără îndoială adosată castelului, şi pare să fi precedat 
loggia actuală, funcţionând cu un nivel exterior de călcare la -
1 ,81 m la extremitatea vestică a scărilor. Pledează in acest sens 
şi un fragment de tencuială veche surprins pe peretele castelului 
chiar in dreptul trotuarului . Rezultă de aici că nivelul de călcare 
din perioada construirii loggiei trebuie să se fi aflat cel puţin la 
această cotă in apropierea castelului , mai sus cu 0,45 m faţă de 
nivelul de pe latura de E - ceea ce este foarte posibil datorită 
diferenţei naturale a terenului. 
Stratigrafia in zona intrării 

Ruinele menţionate anterior sunt aşezate intr-un strat de 
umplutură neagră afânată, pe care o regăsim pe toată suprafaţa 
investigată prin cele 3 secţiuni. Partea superioară a acestui strat 
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coboară dinspre V spre E ( -2,38 m în S 1 O, -2,52 m în S 1 6, -2,77 
m in S1 5), indicând în vechime aceeaşi înclinaţie a terenului. in 
acest strat au fost săpate gropile de fundare ale tuturor ruinelor 
menţionate, atât cele legate de zona intrării cât şi cele din S 15. 
Pentru structurile din zona intrării se pare că, până la un anumit 
nivel, a fost excavată toată suprafaţa, activitatea constructivă 
lăsând in urmă o lentilă de nisip gălbui relativ curat. Ulterior, 
groapa şi şanţurile de fundare au fost umplute cu un pământ 
negru nisipos afânat, în care au fost aruncate mai multe pietre 
profilate. Prin această depunere nivelul a crescut în apropierea 
castelului la -1 ,66 m, cotă la care se află şi baza tencuielii 
actuale. 

Demontarea intrării vechi a lăsat pe suprafaţă un strat de 
moloz amestecat cu fragmente de cărămidă şi piatră, din care 
au fost recuperate mai multe fragmente de cahle din sec. XVI I I .  
În sfârşit, nivelul terenului a fost înălţat până la cota actuală de 
1 ,44/1 ,6 m medie, printr-o umplutură cu materiale recente. 

in exteriorul acestei intrări, la limita ei de V, peste umplutura 
rezultată in urma construcţiei, înregistrăm un strat de pietriş 
curat, la partea superioară a căruia este posibil să fi funcţionat 
un nivel de călcare in curte, respectiv la -2,08 m. Rezultă de aici 
că trotuarul era mai inalt cu aproximativ 0,2 m. Uniformizarea 
terenului la nivelul trotuarului s-a realizat printr-un moloz nisipos 
cu pietriş şi resturi de cărămidă, iar abandonarea trotuarului s-a 
realizat prin depunerea pe suprafaţă a unui strat subţire de 
pământ negru tasat, acumulat in timp. in sfârşit, până la cota 
actuală mai intervine un sol nisipos gălbui. 

in S 1 5  a fost descoperit un zid orientat N-S, adosat 
peretelui sudic al castelului. Zidul are o grosime maximă de 0,75 
m, talpa fundaţiei se află la -2,96 m, iar partea superioară, 
demolată neregulat, la -2,32 m. Ruina a fost surprinsă pe o 
lungime totală de 2,3 m de la peretele castelului, partea dinspre 
S fiind deranjată de o groapă de var. Zidăria este realizată din 
blocuri relativ mari de piatră (gresie) nefasonată, egalizată cu 
fragmente mici de piatră şi cărămidă. Mortarul este de bună 
calitate, din nisip şi mult var insuficient dizolva!. Spre S acestui 
zid i s-a adosat un altul numit zidul 1 1 .  

Cel de-a doilea zid descoperit în S15 are o grosime de 0,52 
m, talpa fundaţiei se află la -3,09 m, iar partea superioară la -
2,77 m, foarte probabil demolată până la acest nivel de o groapă 
de var. Este posibil ca nivelul de construcţie a acestui zid să fie 
marcat de un strat cu resturi de materi�le de construcţie a cărui 
parte superioară se află la -2,7 m. In orice caz, groapa de 
fundare s-a adâncit într-un strat de pământ negru nisipos, 
afânat, cu rare urme de cultură materială. 

in stadiul actual al cercetărilor funcţiunea celor două ziduri 
nu poate fi descifrată. Este posibil ca ele să fie legate de o altă 
formă a intrării in castel, in pivniţă sau la nivelul parterului. 

231 . Ţaga, corn. Ţaga, jud. Cluj 
Punct: Baza Arheologică 
Cod sit: 59835. 04 
Colectiv: Gheorghe Lazarovici - responsabil (MNIT/Univ. 
Reşiţa), Zoia Maxim (MNIT), Mihai Meşter (MI Gherla) 

Aşezarea este situată pe o terasă, deasupra lacului mare de 
la Ţaga, intre Ţaga şi Sucutard, lângă staţia de gaz. Are trei 
nivele de locuire; au fost descoperite urme de fortificare cu şanţ 
şi urme de gard cu foişoare, pe latura de V ( 1995, 1 996) şi şanţ 
cu palisadă, pe latura de N. 
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Cercetările au inceput in 1 995 cu ocazia unor lucrări edilitare 
şi canalizare pentru staţia de epurare a apei. 

În centrul Câmpiei înalte a Transilvaniei sunt doar trei situri 
neolitice care au fost cercetate sistematic: lclod, în V, Zau de 
Câmpie în S şi Ţaga, în centrul câmpiei. Staţiunea de la Ţaga 
reflectă contactul şi sintezele intre trei civilizaţii neolitice: cultura 
Petreşti (de origine sud-ves�că prin grupul Foeni, marchează 
începutul eneoliticului), cultura Precucuten i  1 (de origine sud
estică) şi fondul local CCTLNIS (complexul cultural Cluj - Cheile 
Turzii - Lumea Nouă - lclod - Suplac; format din mai multe grupe 
culturale cu d iferit fond local) 1 . 

În această campanie au fost trasate două secţiuni (S12, 
S1 3) , care au permis identificarea laturii de N a fortificaţiei 
neolitice, formată dint-un şanţ şi o palisadă. Fiind situate în 
pantă, la marginea terasei, şanţul, palisada şi partea superioară 
a stratului de cultură au fost erodate. Şanţul este construit după 
o perioadă de funcţionare, anterior etapei Ţaga I I I ,  probabil in 
vremea etapei Ţaga 1 1  sau poate Ţaga 1. Palisada a fost 
construită chiar la marginea interioară a şanţului . Unul, două 
rânduri de pietre in interior par să fi fost puse la marginea 
palisadei. În partea interioară a şanţului, palisada taie un bordei, 
dar in zonă au fost montate trei conducte de gaz care au 
deranjat stratigrafia, nemaiexistând continuitate. Şanţul a fost 
prins în diagonală şi deranjat, astfel că profilul său şi 
dimensiunile exacte sunt greu de reconstituit. Şanţul avea fundul 
albiat, ceea ce arată o folosire îndelungată şi curăţiri succesive. 

Zona suprafeţei 1 1  - cercetarea suprafeţei a fost încheiată, 
fiind identificate ultimele gropi de la fundaţiile locuinţelor 45 şi 46, 
din nivel Ţaga 1. Am constatat că fundaţiile de la locuinţe diferă 
de la un perete la altul. Asemenea situaţii nu sunt singulare în 
epoca neolitică2. 

Locuinţele au fost ridicate după o scurtă perioadă de 
funcţionare a staţiuni i , deoarece în humusul de sud podeaua 
unor locuinţe s-au găsit răzleţ fragmente ceramice din etapa 
timpurie. 

Cercetările viitoare au următoarele obiective principalele: 
- prospectarea sistemului de fortificare şi verificarea lui prin 
sondaje, pe laturile de vest şi est, latura de sud fiind în cea mai 
mare parte acoperită de instalaţiile staţiei de gaz; 
- sondarea zonelor exterioare aşezării, pentru a verifica dacă 
cimitirul nu se află in afara spaţiului staţiunii (ca la lclod); 
- verificarea stratigrafiei in jumătatea de E a aşezării, spre lac, 
deoarece în acele zone nu s-a făcut nici un sondaj. 

În zona suprafeţelor 1 O şi 1 1 ,  două din complexele de locuit 
ar putea fi reconstituite şi refăcute, precum şi unele instalaţii 
exterioare (bănci, vetre) amenajându-se un parc arheologic. 
Autorităţile locale sunt de acord şi dispuse să contribuie cu 
material lemnos pentru asemenea reconstituiri. 

Note: 
1 .  Cultura Vinca in România, Reşiţa-Timişoara, 1 99 1 .  
2 .  Gh .  Lazarovici, Petrescu, î n  CCA 2003 s.v. Balta Sărată; idem, 
în CCA 2004 s.v. Balta Sărată. 

Abstract: 
The two ditches we have dug out (S12, S13) permit us to 

identify the northern area of the Neolithic fortification, which 
consist in a ditch and palisade. Because of their position, on the 
border of the terrace, the ditch, the palisade and the upper part 
of the cultural layer ha ve been eroded. The ditch was built after a 
period in which the site was inhabited, maybe during Ţaga 1 1  or 
Ţaga 1. The palisade.,was built at the interior border of the ditch. 
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Two stones rows mark the border of the palisade. In the inner 
part of the ditch the palisade cut a pit house. The actual 
constructions in the area have destroyed the original 
stratigraphy; therefore it is difficult to reconstruct the profile of 
the fortification ditch. The bottom of fortification ditch was 
channelled. 
The area of the surface 1 1 .  

We have investigated the area and prepared the last pits 
belonging to the foundations of the houses 45 and 46, Ţaga 1 
level. These foundations are different to each wall, situation 
similar to other contemporary sites. 

The houses have been built after a short period of 
inhabitation of the area. In the humus under the floor of some 
houses we ha ve found sherds belonging to the early stage of the 
habitation from this area. 

232. Ţaga, corn. Ţaga, jud. Cluj 
Punct: Valea Mi/eului 
Cod sit: 59835.06 
Colectiv: Gheorghe Lazarovici (MNIT/Univ. Reşiţa), Tatar 
Arpad (absolvent UBB Cluj) 

Aşezările sunt situate pe o vale lungă de 3-4 km, largă intre 
1 km şi 50 m, cu un pârâiaş ce curge de la V la E, cu pante mai 
abrupte spre S, dar largi la V. Locuirile diferă de la o epoca la 
alta. Pentru toate epocile, tipul de aşezare este răsfira!, cu 
gospodării şi spaţii agricole în jur. Din epoca neolitică timpurie 
au fost cercetate complet un bordei şi o vatră (apa�inând foarte 
probabil unui semibordei: se afla sub drum, iar partea superioară 
a fost distrusă). Din epoca dacică au fost semnalate, în 
marginea drumului, afectate de şanţurile de drenaj, patru 
bordeie dacice şi unul de epoca bronzului. Din acestea au fost 
cercetate doar două din bordeiele dacice şi o groapă situată 
între ele. 

Ceramică medievală timpurie a apărut sporadic pe marginile 
drumului în construcţie, materiale mai grupate există pe malul 
pârâului, dar sunt în afara zonei de descărcare de sarcină 
istorică. 

Primele periegheze datează din 1 996, fiind semnalate 1 8  
puncte arheologice, din care 4-5 sunt in zona cercetată 1 • Noile 
descoperiri au apărut după încheierea cercetărilor sistematice 
din anul 2003, in primăvara lui 2004 cu prilejul lucrărilor pentru 
sondă. 

Aşezarea neolitică timpurie face parte dintr-un proces de 
neolitizare, petrecut ca urmare a celei de-a doua migraţii şi a 
difuziunii unor comunităţi Starcevo-Criş din aşezarea de la Gura 
Baciului. Cu acest prilej are loc neolitizare a celei mai mari pă�i 
din Câmpia Transilvaniei, fenomene similare se petrec la Moruţ 
şi altele din zona comunei Matei (BN), precum şi la Fundătura, 
Vultureni2• 

Locuirile neolitice au fost afectate de construirea drumului 
spre sondă, două complexe fiind distruse partial. 

În Câmpia Transilvaniei au fost efectuate cercetări 
sistematice în aşezări neolitice doar la Baciu, iar la Fundătura 
săpături de salvareJ. Din păcate solul acid nu a permis studiul 
resturilor de faună. Spaţiul, cu un izvor in imediata vecinătate, 
este ideal pentru ocupaţii legate de creşterea animalelor. 

Fiind vorba de o săpătură de salvare, cercetarea s-a axat pe 
controlul celor 3 km de drum, executaţi inainte de inceperea 
cercetărilor (descărcarea de sarcină fiind impusă de 
descoperirea unor complexe arheologice). În cercetarea de 
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suprafaţă s-a urmărit densitatea şi forma de locuire, tipurile şi 
arhitectura locuinţelor. Cele două bordeie cercetate au fost cele 
afectate de şanţ şi drum. Patru complexe dacice au rămas 
necercetate, unele din ele fiind placate cu lespezi, ca praguri 
pentru şanţul drumului. 

Marginile bordeiului au fost distruse şi rotunjite după 
abandonare. Urmele a două gropi de stâlp din interior, cu situaţii 
similare la Moruţ intr-un bordei neolitiC", indică foarte probabil un 
stâlp central pentru acoperiş şi intrare. Lipsa vetrei de foc sau 
urmele acesteia, cantitatea mică de material indică, mai de 
grabă, o locui re sezonieră. Adâncimea mare ( - 1 , 1  m) pledează, 
pe baza experienţei noastre din expediţiile etnoarheologice 
româna-engleze, pentru folosirea lui ca depozit pentru produsele 
de lapte şi carne, iar semibordeiul cu vatră fiind construcţia 
principală. Lipsa unor detalii arhitectonice, distrugerea 
construcţiei cu vatră de lucrările agricole şi de drum nu au 
permis alte informaţii .  Lăţimea bordeiului este de cea. 2,4 m (la 
un nivel anterior avea 2,5 m), latura lungă era distrusă de şanţ, 
ea putând avea intre 2,6-2,9 m. 

Ceramica neolitică era amestecată cu pleavă, arderea era 
foarte slabă, suprafaţa era acoperită cu un slip de culoare brună, 
în cea mai mare parte picat. Puţinele fragmente de buze indică 
vase deschise, din care unele provin de la castroane largi cu 
apăsări pe buză (tip AP din bazele noastre de date). Acestea ne 
permit să legăm descoperirile de migraţia a doua5, fiind 
cunoscute la Gura Baciului nivelul I l ,  la Vultureni, Fundătura, 
toate legate de procesul de neolitizare. Ţinând cont de 
tehnologia şi aspectul ceramicii observăm că este vorba de o 
locuire secundară, comunitatea fiind intr-un proces de retardare, 
iar locuirea de tip sezonier. Datarea este in etapă a doua a 
culturii Starcevo - Criş. Date recente de radiocarbon din această 
a doua etapă indică 7.000-6.900 BP6• 

Aşezarea dacică era de tipul răsfira!, cu distanţe de intre 50 
şi 200 m între gospodării, complexele avea grupate câte două 
bordeie. Un astfel de tip de locuire, dacic şi daca-roman (sunt 
complexe dacice din epoca romană), a fost semnalat la coada, 
în partea de est, din amonte, a lacului mare de la Ţaga (sondaje 
M. Wiettemberger şi periegheze Gh. Lazarovici), precum şi in 
cercetările de la Buza (M. Wiettenberger). 

Stare de conservare: un complex dacic format din două 
bordeie şi o groapă au fost preparate, alte trei complexe au 
rămas necercetate, fiind epuizate fondurile repartizate săpăturii. 

Pentru epoca dacică locuirea a oferit date privind tipul şi 
arhitectura bordeielor. Prezenţa unui număr mare de fragmente 
de zgură, in vecinătatea cuptorului şi a unor mărgele de piatră şi 
os, arată că poate fi vorba de bordeiul unui meşter, mai ales că a 
fost descoperită foarte puţină ceramică dacică, lucrată cu mâna 
şi la roată, deoarece intr-o gospodărie normală este nevoie de 
mai multă ceramică. 

Pentru arhitectura dacică studierea celor două complexe, 
mai ales a bordeiului 1 , a permis reconstituirea sistemelor de 
construcţie şi funcţionare. Vetrele de la cuptor au avut numerose 
etape de refaceri. Numărul mare de pietre arse, aflate peste 
vetre ne face să presupunem că au fost cuptoare cu margini sau 
cu boltă. Prezenta unor pietre foarte mari permite asemenea 
ipoteze, dar nu e�a posibilă o reconstituire. În marginea vetrelor 
se aflau baze de perete de la cuptor, dar acestea nu au fost 
lipite, iar distrugerea a fost totală, ceea ce arată că au stat vreme 
îndelungată abandonate. Ca formă acestea se apropie de cele 
medievale de la Comana7 sau de la lclod sau Chile Turenilor, în 
săpăturile noastre, nefiind totuşi atât de clare ca acelea. 

Mai deosebite sunt 5 mărgele de piatră din epoca dacică, 
aflate lângă cuptor. 
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Pentru localizarea obiectivelor arheologice s-a folosit un 
GPS. Lucrările alerte nu au permis efectuarea unor prospectări. 
Materialele arheologice neolitice au fost incluse in baza de date 
şi de informaţii pentru neoliticul timpuriu, la secţia de preistorie. 

Muzeul nu a prevăzut posibilitatea renegocierii contractului 
de descărcare de sarcină aşa încât nu vor fi alte cercetări, deşi 
ambele perioade au dat rezultate deosebite. 

Obiectivele cercetate au fost afectate de lucrări, fiind pe 
marginea şanţului nu pot fi conservata. Zona poate fi cercetată 
sistematic în cadrul unui proiect mai vast, pentru aşezări rurale. 

Materialele au fost prelucrate, iar ceramica inventariată este 
depozitată la MNIT. 
Planşa 47. 

Note: 
1 .  D. Protase, SCIV 1 8, p. 532; Gh. Lazarovici, M. Meşter, Z. 
Maxim, ActaMN 33. 1 ,  1 996, p. 323-352; ActaMN 34. 1 ,  1 997, p. 
691 -702; CCA 2000, indice Ţaga; CCA 2001 , indice Ţaga; 
Repertoriul Arheologic al Judeţului Cluj, s.v. Ţaga; Gh. 
Lazarovici, Magda Lazarovici, The Neo- Eneolithic architecture 
in Banat, Transylvania and Moldavia, în Recent Research in the 
Prehistory of the Balkanns, Ed. D.V. Grammenos, Thessaloniki, 
2003, p. 370-486. 
2. Gh. Lazarovici, Z. Maxim, R. Pintea, Şantierul arheologic 
Fundătura, ActaMN 33. 1 ,  1 996, p. 301 -321 . 
3. Gh. Lazarovici, Z. Maxim, Gura Baciului, Cluj, 1 995. 
4. Bordei descoperit de Tatar Arpad 1 991 şi alte puncte la fel în 
comuna Matei şi zona Lechinţa. 
5. Gh. Lazarovici, Z. Maxim, Gura Baciului, Cluj, 1 995. 
6. P. Biagii, Michaela Spataro, Noi datări cu Radiocarbon În 
aşezările culturii Criş din Banat şi Transilvania (România), 
Patrimonium Banaticum 3, Timişoara, 2004, p. 7-20. 
7. 1. Glodariu, FI. Costea, 1. Ciupea, Comana de Jos, fig. 50 şi 
urm. 

Abstract: 
The sites are situated on a large valley, 3 - 4 km long, with a 

stream flowing from West to East, with steep slopes to the 
South. Settlements are different from one period to another one. 
For ali the periods they are scattered, with household areas and 
spaces for gardening. From the Neolithic period we have 
completely investigated a pit house and a hearth (which belongs, 
maybe, to a semi underground house, destroyed by the actual 
road) .  Four Dacian pit houses (destroyed by the drainage 
ditches) and one belonging to the Bronze Age have been 
noticed on the border of the road. We have investigated only two 
Dacian pit houses. On the border of the road under construction 
(outside of our investigated area) we have also found mediaeval 
pottery. 

One of the Dacian pit houses, named B1 , was better 
preserved. lts borders have been destroyed and rounded after 
the abandonment. We have found two postholes in the interior, 
related with the entrance and the roof, similarly as in Moruţ. This 
pit house indicates a seasonal habitation. Based an our ethno
archaeological experience (Romanian-British expedition), the 
tact that the pit house is 1 . 1 O m deep makes us believe that it 
was used for storage. Only the building with the hearth, the semi 
underground house was used for living. The pit house was circa 
2.40 m large (at another level, it had 2.50 m): the long side was 
destroyed by the d itch and we appreciate that could have about 
2.60 - 2.90 m long. 

Neolithic pottery was mixed with chaff and the firing was 
poor. The surface was covered with a brown slip. Fragments of 
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the lips indicate open pots, such as large bowls (type AP from 
our database [3)). Based on the technology and the aspect of the 
pottery, we believe that here there is a secondary seasonal 
habitation, with a community in a retardation process. It belongs 
to Starcevo - Criş 11 culture. Radiocarbon data indicate a period 
between 7.000 - 6.900 BP. 

lnvestigation of pit house no. 1 was very interesting for the 
study of the Dacian architecture. This permits us to better study 
the construction system and ils functionality. Hearths have 
severa! renewal stages. The big number of stones found nearby 
indicates that they belong to ovens with borders or vault. They 
have been destroyed and abandoned for a long period of time. 
Their shape is similar to other mediaeval ones from Comana or 
lclod (our excavations). 

In the main area of the Transylvanian Plain !here are only 
three Neolithic sites systematically investigated: lclod, in the 
West, Zaul de Câmpie in the South and Ţaga, in the centre. 
Ţaga site is important because reflects the contact and synthesis 
between three Neolithic civilizations: Petreşti culture (with a 
South West origin by Foeni group, it marks the beginning of the 
Aeneolithic), Precucuteni 1 cultura (South-East origin) and 
CCTLNIS local background (Cluj - Cheile Turzii · Lumea Nouă • 

lclod · Suplac cultural complex; based on different local groups 
with different backgrounds). 

233. Ţibrinu, corn. Mircea Vodă, jud. Constanţa 
Punct: La Lac 
Cod sit: 62351.01 
Colectiv: Gabriel Jugănaru - responsabi l ,  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 în jurul lacului Ţibrinu. 
Pentru delimitarea aşezării hallstattiene au fost executate două 
sondaje 8. 1 (1 x 4 m) şi S.2 (1 x 4 m) situate la cea. 50 m, 
respectiv 300 m S de mal, in dreptul unui golf larg, pe ţărmul de 
sud al lacului. 

În sondajul S.1 ne-am oprit la adâncimea de -1 ,8 m fără a 
atinge loess-ul, solul devenind mâlos (sub nivelul actual al 
lacului). În 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. -0,7 -0,8 m. Nici 
în această secţiune nu au apărut urme de locuire. La cea. -0,2 m 
am descoperit un fragment ceramic, atipic, provenind de la un 
vas lucrat cu mâna. 

Cele mai multe fragmente ceramice (de tip Babadag 1 - 1 1  şi 
Dridu) au fost recuperate din apă, în zona golfului, situat pe 
malul sudic al lacului . Fragmentele ceramice de tip Babadag 
provin, în majoritate, de la ceşti cu toarta supraînălţată şi vase 
bitronconice. Pasta este, cel mai adesea, de culoare neagră, iar 
decorul constă în motive imprimate şi incizate. Fragmentele 
ceramice medievale provin de la vase cu corp bombat şi buza 
uşor evazată. Mai multe vase (ceşti cu toarta supraînălţată, vase 
bitronconice cu "corniţe" in zona diametrului maxim, ş.a.) , ce 
provin din acest punct, au fost achiziţionate de MINAC in anul 
2002. 
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Periegheza efectuată pe malul de S a dus la identificarea 
unei cariere de calcar, la cea. 500 m V de golful amintit. 
Materialul ceramic romano-bizantin şi cel tip Dridu descoperit in 
zonă, ne face să credem, că exploatarea a inceput in una din 
aceste epoci. Pe malul de N opus golfului , am identificat un 
nucleu de locui re 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 
rhodiană. 

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 Babadag 
a fost destul de întinsă; 
- periegheza efectuată în 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). 

234. Urlaţi, jud. Prahova 
Punct: La Câmp (La Islaz) 
Cod sit: 131639.01  
Proiectul ,.Începuturile civil izaţiei europene. Neo-eneoliticul 
la Dunărea de Jos" 
Colectiv: Radian-Romus Andreescu • responsabil (MNIR), 
Al in Frânculeasa, Marinela Peneş, Eugen Paveleţ (MJIA 
Prahova) 

Situl a fost identificat prin cercetări de suprafaţă de A. 
Frânculeasa in anul 2002. Au fost recuperate de la suprafaţa 
solului materiale ceramice încadrate neo-neoliticului culturilor 
Criş (?), Gumelniţa, epoca bronzului, cultura Chilia-Militari (sec. 
I I - I I I  p. Chr), materiale medievale târzii. Cercetările se derulează 
in cadrul unui proiect ce vizează abordarea in particular, a ariei 
nordice a culturii Gumelniţa şi in general, a dinamicii locuirii neo
eneoiitice în această zonă, cu o preocupare pentru locuirea în 
zona de deal sau din imediata apropiere a acesteia 1 .  

Situl se află l a  intrarea in Urlaţi p e  o prelungire a unei terase 
vechi, ce coboară lin spre lunea mlăştinoasă din zonă. Din punct 
de vedere geomorfologic, zona în care este situat situl 
corespunde contactului dintre Câmpia înaltă a Munteniei şi 
Dealurile subcarpatice. 

Obiective: stabilirea stratigrafiei şi a întinderii sitului 
arheologic. 

Metodologia de cercetare a fost adaptată obiectivelor 
principale, dar şi fondurilor avute la dispoziţie. A fost stabilit 
iniţial un ax central pe lungimea presupusă a aşezării ,  ax ce a 
avut orientarea NE-SV. Pe lungimea acestui ax au fost trasate la 
distante de 1 5-25 m, mici sondaje cu dimensiuni de 2 x 1 m. 
Acestea au fost orientate cu lungimea, pe axul stabilit iniţial. De 
asemenea, pe lăţimea maximă a sitului, in zona de N a fost 
trasată o secţiune perpendiculară pe axul aşezării. Aceasta a 
avut orientarea VNV-ESE. 
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Stratigrafia sitului nu este unitară pe toată întinderea 
acoperită prin cercetări. Totuşi am putut surprinde în câteva 
sondaje, succesiuni culturale ce fac din acest sit un important 
reper pentru cronologia culturală relativă a preistoriei în această 
zonă a Munteniei. Au fost descoperite materiale arheologice 
încadrabile în culturile Boian şi Gumelniţa, epoca bronzului -
cultura Tei, cultura Chilia-Militari (sec. 1 1 - 1 1 1  p.Chr.). Precizăm că 
în toate casetele, nivelul arheologic a fost surprins la adâncimea 
de -0, 1 8  -0,22 m faţă de nivelul actual de călcare, fiind suprapus 
direct de stratul arabil. 

Au fost cercetate parţial mai multe complexe arheologice. 
Doar în câteva sondaje au fost făcute descoperiri ce considerăm 
că merită în acest stadiu al cercetării o atenţie mai deosebită. 

Sondajul 2 a avut iniţial 2 x 1 m, fiind ulterior lărgită la 2 x 2 
m. La adâncimea de -0, 1 8  -0,2 m într-un strat brun nisipos, au 
fost descoperite câteva fragmente ceramice încadrate epocii 
bronzului. La -Q,23 -0,25 m în stratul de culoare brun-negricios, 
au apărut foarte muije fragmente ceramice încadrate în cultura 
Gumelniţa, mai multe unelte şi aşchii de silex, un vârf de suliţă 
din silex, oase de animale. După demontarea acestui nivel am 
putut observa că acest strat suprapune un alt nivel în care apare 
ceramică în cantităţi mai reduse. În acest ultim nivel au fost 
descoperite mai multe unelte de silex, dar şi o statuetă 
antropomorfă fragmentară. Statueta este din lut ars, cu braţele 
întinse orizontal, iar două mici pastile marchează sânii. Nivelul 
arheologic are grosimea de O, 1 8-0,2 m, are culoare brun
negricios, pământul fiind lutos. Stratul arheologic suprapune 
nivelul steril arheologic ce apare la adâncimea de -0,32 -0,35 m, 
are culoarea galben roşiatic, pământul fiind lutos. Precizăm că 
zona în care a fost trasată acest sondaj se află spre marginea 
sitului, zonă ce prezintă o uşoară pantă spre SV. 
Sondajul 7. La adâncimea de -0, 1 8  m au fost descoperite în strat 
câteva fragmente ceramice încadrate în cu�ura Chilia-Militari. La 
-0,23 m au fost descoperite fragmente ceramice încadrate în 
epoca bronzului. Ceramica este nedecorată, de culoare 
negricioasă sau cărămizie, având în pastă nisip grosier. La 
adâncimea de -0,28 -0,32 m a apărut în strat ceramică 
gumelniţeană foarte fragmentară. De asemenea au fost 
descoperite mai multe piese litice, un fragment de apucătoare de 
capac de tip căsuţă, un fragment de statuetă antropomorfă. 
După demontarea acestui strat, la adâncimea de -Q,35 m a 
apărut un al doilea strat cu ceramică gumelniţeană fragmentară. 
În acest nivel remarcăm descoperirea unui fragment de 
castronaş modelat din pastă fină, decorat prin incizii. Are umărul 
carenat, pe care apare o mică apucătoare perforată vertical. 
Acest vas are analogii în mediul cultural Stoicani-Aideni. Sub 
acest strat de ceramică, la adâncimea de -0,4 -0,42 m a fost 
descoperită o groapă de mari dimensiuni care intră în profilele de 
N şi de S ale sondajului. Diametru! gropii este de 1 ,4 m, având 
formă de sac. Are adâncime maximă de -1 , 1 5  m. Inventarul 
constă în foarte multă ceramică fragmentară, unelte din silex, 
foarte multe oase. Pe fundul gropii au fost descoperite depuse 
pe orizontală una peste alta, două râşniţe de piatră, cu partea 
activă în jos, oase mari de bovidee, bucăţi mari de chirpici ars 
provenit de la o vatră dezafectată, chirpici nears, cenuşă, lemn 
ars, nuclee de piatră, lemn ars. Remarcăm descoperirea în 
această groapă a unor fragmente ceramice pictate cu grafit. De 
asemenea câteva fragmente ceramice sunt excizate sau 
imprimate şi incrustare cu pastă albă prăfoasă. Au fost 
descoperite şi fragmente decorate prin incizii constând în linii 
orizontale paralele sau haşură, uneori în spaţii rezervate. Unele 
fragmente sunt pictate cu roşu înainte de ardere, în spa!ii 
delimitate de linii incizate. Au fost identificate ca forme castroane 
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cu umăr carenat sau cu buza îngroşată, castroane bitronconice, 
cupe bitronconice etc. Groapa perforează două nivele geologice 
sterile arheologic, unul galben-roşiatic lutos, celălalt galben
albicios nisipos bogat în concreţiuni calcaroase. 

Sondajul 8 a fost trasat perpendicular pe axul central stabilit 
la începutul cercetărilor. La adâncimea de -0, 1 8  -0,22 m a putut 
fi observat un nivel brun nisipos în care au apărut câteva 
fragmente ceramice gumelniţene. La adâncimea de -Q,24 -0,26 
m a fost descoperită o groapă. Groapa intră în profilele de V şi N 
şi are dimensiunile de 0,9 x 0,8 m. În suprafaţă a apărut ca o 
pată de culoarea verzui-cenuşie. Groapa perforează straturile 
gălbui roşiatic lutos şi gălbui nisipos, sterile din punct de vedere 
arheologic, adâncindu-se până la -Q,55 -0,58 m faţă de nivelul 
de călcare. Inventarul constă din fragmente ceramice de culoare 
roşiatică cu miezul de culoare neagră, care au foarte multă 
pleavă în pastă. Câteva funduri de vase descoperite sunt 
profilate inelar. Aparţin probabil neoliticului timpuriu (Starcevo
Criş) sau dezvoltat (cultura Dudeşti). 

Prin cercetări de suprafaţă a fost descoperit un fragment 
ceramic încadrat în cultura Boian. Acesta este o buză de vas, 
are culoarea gălbui-potocalie. Este decorat cu motivul .dinţi de 
lup" obţinut prin excizie, motiv plasat imediat sub buza faţetată în 
interior. Acest deeor este mărginit de o succesiune de linii 
orizontale paralele, adâncite. 

Cel mai numeros material recuperat în această campanie 
este încadrat în cultura Gumelniţa. A fost recuperată o cantitate 
importantă de ceramică, în general foarte fragmentată. Foarte 
puţină este decorată, în general prin incizii sau mici impresiuni 
circulare. Au fost descoperite şi câteva fragmente ceramice 
picate cu grafit, dar şi cu roşu crud. În nivelele de locuire 
Gumelniţa alături de ceramică, au fost descoperite relativ multe 
unelte litice cioplite, dar şi câteva unelte şlefuite. De asemenea 
au fost descoperite şi două unelte din os. Plastică antropomorfă 
este în general fragmentară. Remarcăm o statuetă antropomorfă 
din lut ars cu braţele întinse orizontal, fragmentară. O piesă de 
mobilier este reprezentată de un scăunel din lut cu spetează şi 
patru picioare. În groapa din sondajul 7 a fost descoperită şi o 
mică piesă de cupru având forma unei verigi. Au fost 
descoperite şi cozi de linguri şi polonice, plate in secţiune. 

Ceramica de epoca bronzului este foarte fragmentară, are 
suprafaţa exterioară aspră datorită prezenţei nisipului, are 
culoarea negricioasă, foarte puţină este decorată. Două 
fragmente sunt decorate prin împunsături, un fragment de vas 
are un decor cu brâu alveolat sub buză, iar un fragment ceramic 
fin, având culoarea cărămizie este decorat tipic culturii Tei. 
Remarcăm şi un topor fragmentar din piatră şlefuită, cu gaură 
pentru fixarea cozii. 

Materialele Chilia-Militari constau în fragmente de vase 
lucrate la roată, în special ceramică cenuşie cu funduri inelare, 
fragmente de amfore romane cărămizii, dar şi ceramică lucrată 
la mână grosieră, având în pastă nisip şi pietricele. 

Obiectivele campaniei 2005: efectuarea unei săpături 
sistell)atice pentru descoperirea unor complexe care să 
definească mai bine evoluţia culturală a sitului: cercetările de 
teren în jurul situ lui şi pe valea Cricovului Sărat. 

Note: 
1 .  La săpături au mai participat Andrei Gheorghievici, Ionuţ 
Adamescu (muzeografi MJIA Prahova), Tiberiu Nica (student UV 
T ârgovişte) 

Abstract: 
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The site is placed on the terrace that goes down in the 
alluvial plain of Cricovul Sărat River, at the entrance in Urlaţi 
town. 

The site is ·placeq on an old terrace extension. From the geo
morphological point of view, the zone on which the site is placed 
corrE$ponds to the contact between the high Wallachian Plain 
and the Subcarpathian Hills. Severa! trenches were opened in 
order to establish the site's stratigraphy. Materials belonging to 
Gumelnita and Boian cultures were discovered. Some materials 
with vegetal remains in the paste can indicate an older habitation 
belonging to Dudeşti or Stareevo-Criş cultures. Other materials 
belonging to the Bronze Age and to the 2"d - 3rd centuries A.D. 
were also discovered. 

Date arheozoologice - sondajul ?, complexul 3 
Valentin Dumitraşcu (UV Târgovişte) 

Este o groapă ce a fost descoperită in sondajul 7 la 
adâncimea de -0,4 -0,42 m. Groapa intră in profilele de N şi de S 
ale casetei. Diametru! gropii este de 1 ,4 m, având formă de sac. 
Are adâncime maximă de - 1 , 1 5  m. Inventarul complexului constă 
alături de oase, in foarte multă ceramică fragmentară, unelte din 
silex, râşniţe din piatră, bucăţi mari de chirpici ars provenit de la 
o vatră dezafectată, chirpici nears, cenuşă, lemn ars, nuclee de 
piatră, lemn ars. Complexul apa�ine culturii Gumelniţa. 

Numărul de resturi este de 84, din care 44 au putut fi 
determinate cu exactitate, celelalte fiind fragmente de coaste şi 
aşchii, toate provenind de la mamifere. 

Fragmentele osoase au toate caracteristicile unor resturi 
menajere, respectiv urme de spargere, dezarticulare etc. Pe 
lângă aceste urme de activitate antropică, majoritatea resturilor 
prezintă urme de dinţi de carnivore, cel mai posibil câini. 

Ca număr de resturi, predomină vita domestică (Bos taurus), 
cu 1 9  fragmente ce provin de la minim doi indivizi, unul adult, de 
peste 3,5 ani şi unul de sub trei ani. Predomină fragmentele din 
scheletul apendicular, cu excepţia unui molar, unui fragment de 
mandibulă şi a două vertebra. 

Din cauza gradului ridicat de fragmentaritate, nu s-a putut 
face diferenţa intre resturile de oaie ( Ovis aries) şi cele de capră 
(Capra hircus) , drepţ pentru care au fost luate în considerare 
împreună. Astfel ovicaprinele sunt reprezentate prin 1 3  
fragmente, ce apa�in l a  minim doi indivizi, unul de  sub şase luni 
şi unul de peste doi ani. Raportul dintre resturile de schelet 
cefalic şi cele de schelet apendicular este de aproape 1 /1 .  

Porcul domestic (Sus domesticus) , este reprezentat prin 1 1  
resturi, însă predomină ca număr minim de indivizi, respectiv trei: 
un adult de peste doi ani şi doi indivizi sub şase luni. 
Fragmentele determinate apa�in doar scheletului membrelor. 

Au fost identificate şi două fragmente apa�inând câinelui 
(Canis familiaris), ce pot proveni de la un singur individ adult. 
Prezenţa câinelui este însă atestată de către urmele evidente de 
dinţi de pe majoritatea oaselor descoperite. 

Din cauza numărului mic de fragmente descoperite nu ne 
putem face o imagine despre economia animalieră a comunităţii, 
însă poate că săpăturile viitoare vor creşte eşantionul şi vom 
putea ajunge la concluzii pertinente. 

235. Urziceni, corn. Urziceni, jud. Satu Mare 
Punct: Vamă 
Cod sit: 139269.01  
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Colectiv: Cristian Virag - responsabil, Peter Levente 
Sz6cs, Robert Gindele (MJ Satu Mare), Kados Zoltan (MO 
Carei) 

in zona vizată pentru cons
.
truirea unui Duty Free Shop IV 

(S.C. Heinrig lmpex SRL filiala Bucureşti) Urziceni a fost 
realizată o suprafaţa de 50 x 4 m, amplasată pe partea dreaptă 
a drumului, in zona liberă dintre frontiera româno-maghiară. 

Suprafaţa a fost realizată pe marginea canalului de drenare 
a apei dintre cele două vămi, zona fiind puternic deranjată de 
vechiul şanţ de drenare a apei, care a fost ulterior dezafectat, 
fiind realizat actualul canal. Menţionăm faptul că Duty Free Shop 
Urziceni va fi construit deasupra canalului, zona afectată fiind de 
1 x 50 m prin realizarea unor trepte de înfrăţire in malul 
canalului. in zona cercetată nu au fost descoperite complexe 
preistorice sau de altă factură, materialele descoperite fiind 
sporadice, in poziţie secundară. [C. Virag] 

236. Valea Cetăţuia, corn. Cetăţeni, jud. Argeş 
Punct: Cetăţuia 
Cod sit: 15439.01 
Colectiv: Spiridon Cristocea - responsabil, Dragoş 
Măndescu (MJ Argeş) 

În perioada 26 iulie - 1 1  august 2004 s-a desfăşurat o nouă 
campanie de cercetare arheologică susţinută de MJ Argeş pe 
şantierul Cetăţeni, sat Valea Cetăţuia, punct Cetăţuia, jud. 
Argeş. Campania arheologică din acest an continuă şi intregeşte 
in mod organic cercetările din anii anteriori (2002 şi 2003). Fo�a 
de muncă a fost asigurată de către localnici (rudari) din satul 
Valea Cetăţuia, majoritatea fiind lucrători pe acest şantier şi 
acum un an. 

Săpăturile s-au desfăşurat pe aceeaşi locaţie ca şi in anii 
anteriori, pe versantul stâng al văii Dâmboviţei, imediat sub 
poteca de acces către schitul de pe vârful monticolului ,Cetăţuia 
lui Negru-Vodă", extinzându-se suprafaţa cercetată c� trei noi 
secţiuni: S1 1 (7 x 3 m), S1 2 (9 x 3 m) şi S13 (6 x 3 m). In acelaşi 
timp, au fost demontaţi martorii dintre vechile secţiuni S6 şi S7, 
respectiv S7 şi S9. Mai mult, secţiunea S9, in care acum un an 
am ajuns doar până la -0,8 m, la nivelul zidului dacic de 
susţinere a terasei, a fost acum adâncită până la solul steril, la -
3,5 m. 

Rezultatele cercetării au fost dintre cele mai relevante, pe de 
o parte obţinând o stratigrafie clară a zonei cercetate, iar pe de 
altă parte recoltând o canti tate însemnată de vase ceramice, 
mare parte din ele întregibile. 

in S9 am surprins cea mai clară secvenţă stratigrafică a 
·sitului dacic de la Cetăţeni: aşezarea de epoca fierului cuprinde 
trei niveluri de locuire, însumând aproape doi metri de depunere 
arheologică. După indiciile cronologica recoltate (mănuşi de 
amfore de Rhodos ştampilate din nivelul inferior, un fragment de 
unguentarium elenistic din nivelul mediu şi o fibulă de tip 
linguriţă din bronz din nivelul superior Latene) aşezarea dacică 
are începuturile plasate pe la 1 80-1 70 a. Chr. şi continuă până 
in sec. 1 p. Chr. , cu siguranţă până in prim� jumătate a acestuia. 

Cel mai important obiectiv din �9.a fost secţionarea zidului 
de sustinere a terasei de locuire dacice, pentru â-i observa 
structura şi dimensiunile reale. Astfel, stratigrafic s-a putut 
constata că zidul a fost construit in cea de-a doua fază a locuirii, 
baza sa fiind in jumătatea superioară a nivelului dacic median, 
dar a continuat să fie folosit şi probabil recondiţionat pe 
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parcursul ultimei faze a locuirii dacice. Dimensiunile sale sunt 
impresionante: 4 m grosime şi 1 ,7 m înălţime, realizat din pietre 
mari de râu şi din blocuri de gresie locală foarte sumar faţetată, 
prinse intre ele cu pământ. 

in martorul dintre S6 şi S7 am continuat cercetarea locuinţei 
reperate acum un an, dezvelind colţul sud-vestic al acesteia, 
amenajat cu o structură din piatră din cadrul căreia am recoltat 
un vas borcan cu decor incizat .în raze", întregibil. 

in S1 1 săpătura a atins în jumătatea sa inferioară, cea 
dinspre vale, pământul steril, iar in capătul dinspre poteca de 
acces spre schit ne-am oprit la -o. 9 m, pe primele pietre ale 
zidului de sustinere a terasei. in cadrul acestei sectiuni, sub zidul ' ' 

respectiv, in jumătatea inferioară a nivelului median Latene am 
descoperit o groapă menajeră dacică, din care au fost recoltate 
mai multe vase întregibile dacice, foarte multe fragmente 
ceramice de la amfore rhodiene, un fragment de unguentarium 
elenistic cu pictură pe gât, precum şi o frumoasă mărgea din 
pastă sticloasă colorată (brun şi alb). 

in S1 2 obiectivul major a fost reperarea capătului zidului de 
susţinere a terasei, acesta apărând in capătul superior al 
secţiunii, lângă poteca de acces spre schit. Materialele recoltate 
de aici au fost tot vase dacice, însă mult mai fragmentate şi 
fragmente ceramice de la amfore elenistice, rhodiene in special. 

8 13, de mai mici dimensiuni, s-a dovedit a fi în mare parte o 
secţiune sterilă, nivelurile dacice fiind acoperite cu o importantă 
masă de pământ şi pietriş provenită din alunecări masive de 
teren de pe versantul alăturat. (D. Măndescu) 

237. Valea Crişului, corn. Valea Crişului, jud. Covasna 
Punct: Castelul Kalnoki 
Cod sit: 649 15. 07 
Colectiv: Angel lstrate - responsabil (SC Damasus SRL 
Braşov) 

in perioada 1 4  aprilie - 5 mai 2004 s-a desfăşurat cea de-a 
doua campanie de cercetări arheologice la Castelul Kalnoky din 
Valea Crişului , jud. Covasna. Planul de săpătură a fost stabilit 
împreună cu proiectantul general, urmărindu-se in acelaşi timp 
clarificarea unor aspecte legate de evoluţia clădirii şi rezolvarea 
unor întrebări legate de statică şi de structura geologică a 
terenului de fundare. Materialele rezultate in urma cercetărilor au 
fost predate MNS Sfântu Gheorghe. 

in campania anului 2004 au fost realizate 10 secţiuni: 
S1 8 (2 x. 1 ,6 m) a fost trasată in incăperea 1 9, 1a S de uşa, care 
face legătura intre încăperile 1 8  şi 1 9, cu scopul de a identifica ·o 
presupusă intrare in capelă de pe latura de V. 
S 19  (1 ,6 x 1 ,7 m) a fost trasată in incăperea 1 8, pe latura sudică 
a acesteia, cu scopul de a completa informaţiile privind modul de 
organ'izare a laturii vestice a capelei. 
S20 (1 ,5 x 2 m) a fost trasată în incăperea 16 ,  cu scopul de a 
obţine informaţii in legătură cu zidul fortificaţiei. 
S21 (1 ,5 x 2 m) s-a trasat în corpul de S, încăperea 7, in dreptul 
unui mic arc de descărcare, cu scopul de a obţine informaţii � 
legătură cu zidul fortificaţiei. 
S22 ( 12  x 1 ,2 m), în prelungirea corpului nordic al castelului , la o 
distanţă de 6,40 m de acesta, cu scopul de a identifica traseul 
zidului de V al incintei fortificate. 
S23 (9,6 x 1 ,5 m) a fost trasată perpendicular pe S22, cu un 
martor de 1 ,3 m, pentru a identifica latura de N a incintei 
fortificate. 
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S24 (2,5 x 2,5 m) a fost trasată pe latura de S a aripii nordice, în 
dreptul presupusei intrări in capelă, pentru a verifica şi completa 
informa�ile obţinute in S28 şi S19. 
S25 (47 x 1 ,5 m) a fost trasată aproximativ in axul intrării 
actuale, ca secţiune magistrală, cu scopul de a ne oferi o 
imagine generală asupra evolu�ei stratigrafice a situ lui cercetat. 
S26 (2,2 x 2,4 m) a fost trasată intre S22 (la 2,2 m distanţă) şi 
S23 (la 1 ,3 m distanţă), cu scopul de a clarifica planimetria 
structurilor identificate in S22 şi S23. 
S27 (2 x 1 ,2 m) a fost trasată in zona intrării actuale in corpul 
estic al castelului, paralel cu 825, pentru a clarifica planimetria 
ruinei identificate in 825. 
Nivel de locuire din sec. XIII 

În S25 a fost identificat un nivel medieval timpuriu, constând 
în principal din materiale purtate, într-un strat · consistent de 
humus negru cu pigment de cărbune şi lut ars. in apropierea 
corpului estic al castelului a fost surprinsă in săpătură o vatră 
deschisă, şi un nivel de incendiu, din care au fost recuperate 
cuţite şi vârfuri de săge�. La partea superioară a acestui strat a 
fost descoperită o monedă de la inceputul secolului al XIV-lea. 
Materialul dominant il constituie o ceramică grosieră, 
zgrunţuroasă, arsă oxidant incomplet la Culori din gama cenuşiu 
inchis. in general fragmentele păstrat� sunt lipsite de decor, 
doar în câteva cazuri fiind observate ornamente realizate cu 
rotiţa, sau linii in val realizate cu un obiect cu .vârf ascuţit. Două 
fragmente de funduri au ştampilă de olar, una dintre ele fiind o 
roată cu spiţe, pe un fund cu inel de susţinere. 
Elemente de locuire din sec. XIV-XVI 

Sec. XIV-XVI nu sunt reprezentate decât prin sporadice 
fragmente ceramioe apa�inând unor vase de uz comun şi, rar, 
unor cahle plăci. Unele dintre structurile zidite dei:velite in partea 
de NV a castelului actual ar putea aparţine secolului al XVI-lea, 
dar in stadiul actual al cercetărilor nu dispunem de suficiente 
argumente pentru a susţine ferm o astfel de incadrare. 

· Construcţii premergătoare castelului actual, zona de pe latura de 
V a corpului nordic 

· 

Pe latura de V a corpului nordic a fost identificat un sistem 
de încăperi, pe care le atribuim, cu titltJ de ipoteză, unei etape 
constructive, ce a precedat castelul actual. Săpătura fiind 
pa�ială, planimetria acestor clădiri nu a fost stabilită integral. 

. Astfel, se conturează o încăpere dreptunghiulară cu lăţimea de 
4,6 m şi lungimea mai mat.e de 4 m, probabil cu o deschidere pe 
latura estică, spre incinta fortificată (şi spre castelul actual). 
Această încăpere pare să fi făcut parte din sistemul de fortificaţii, 
latura ei de V fiind dublată de şanţul de apărare, dar se aHa in 
exteriorul zidului de incintă identificat in S1 5 şi S25. La E de 
această încăpere se conturează o alta, construită in aceeaşi 
etapă, in care a funcţionat un cuptor. Celor două încăperi li se 
adosează spre N o alta cu dimensiunile interioare 2,7 x 2,2 (?) 
m, cel mai probabil o cămară sau latrină. Umpluturile din 
această zonă conţin multe materiale databile in secolul al XVI I
lea, în principal cahle de sobă: pe această bază presupunem că 
erau deja abandonate şi ruinate cel mai târziu în prima parte a 
secolului al XVIII-lea. Aceasta nu exclude posibilitatea ca 
încăperile să fi fost însă abandonate cu mult·. inainte, ruinarea şi 
umplerea lor realizându-se prin depuneri succesive. 
Elemente de fortificare apa�inând castelului din secolul al XVII
lea 
Zidul de incintă 

Latura de V a zidului de incintă a fost identificată în S25, la o 
distanţă de 31 ,64 m de intrarea in castelul actual, pe aceeaşi 
direcţie cu fragmentul identificat în S 15. Surprinzător, zidul are 
însă o grosime mult mai mică, de numai 1 ,8 m. Informaţii 
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sumare privind laturile de N şi S au fost obţinute in sec�unile 
S20 şi S21 .  
Şantul de apărare 

Şanţul de apărare a fost surprins în S22 şi parţial in S25. in 
S22 şanţul a fost surprins la V de zidul nr. 4, săpat chiar de 
lângă acesta. Şanţul s-a adâncit în solul viu, începând de la un 
nivel de călcare de -1 ,3 m lângă zid, oprindu-se în adâncime la 
-2,8 m. 
Construcţia actuală 

Zona intrării în capelă a fost cercetată prin secţiunile S18, 
S1 9 şi S24. Nu a fost identificată o eventuală intrare, dar s-au 
stabilit caracteristicile tehnice şi stratigrafia din această zonă a 
corpului nordic. in exteriorul clădirii se conturează o încăpere 
mai veche, care se dezvoltă spre V. Planimetria acesteia 
urmează a se completa în campaniile viitoare. 

in zona intrării actuale, cercetată prin secţiunile S25 şi S27, a 
fost descoperită o construcţie de formă hexagonală, care a 
precedat corpul intrării, foarte probabil un turn. Demolarea 
acestuia a fost urmată îndeaproape de construirea corpului 
actual al intrării. 
Groapa de provizii 

La 3,48 m distanţă de capătul estic al secţiunii S22 a apărut 
o groapă umplută cu moloz şi resturi databile în sec. XVI I I .  
Groapa a fost săpată în formă de pară, iar pereţii au fost spoiţi 
cu argilă amestecată cu resturi vegetale, după care au fost arşi. 

Materialele recuperate din săpătură, nu foarte numeroase 
cantitativ, constau in principal din fragmente de cahle de sobă 
databile în secolul al XVII-lea. Este evident că mai multe sobe 
din castel au fost demontata concomitent, resturile lor fiind 
folosite pentru nivelarea terenului sau umplerea unor gropi aflate 
în imediată apropiere. Cahlele apartin tipurilor specifice 
perioadei. În principal avem de-a face c� cahle plăci cu picior 
lamelar scurt, decorate cu: 
- medalion din patru lobi intre care se intercalează motive 
vegetale asemănătoare unor ananaşi. Se deosebesc 3-4 
variante, una dintre acestea cu inscripţie 1 62(9?); 
- compoziţie vegetală sub o arcadă semicirculară, piese cu 
inscripţii K(alnoky) S(amuel) şi L(azar) E(rzsebet); 
- medalion octogonal cu portret feminin, tipurile îndeobşte 
cunoscute. Se remarcă un număr mare de fragmente din 
varianta smălţuită policrom, cu inscripţii din 1 61 8, dar majoritatea 
fragmentelor aparţin tipurilor create la mijlocul secolului al XVII
lea. Un fragment micasat aparţine unei variante noi; 
- decoruri vegetale diverse; 

Este de observat prezenţa consistentă a cahlelor oale cu 
marginea simplă, piese pe care în general avem tendinţa de a le 
data mai devreme. De asemenea sunt prezente şi fragmente de 
cahle de coronament traforata, unele dintre acestea chiar cu 
alură gotică. 

Fragmentele aparţinând veselei de uz comun sunt mult mai 
puţin numeroase. in general remarcăm faptul că vasele sunt de 
calitate bună, arse oxidant, cu decoruri exterioare pictate cu roşu 
şi alb. Smalţurile apar destul de rar. Gama formelor este destul 
de restrânsă: oale, tigăi, farfurii şi străchini. 

238. Vaslui, jud. Vaslui 
Punct: Curţile Domneşti 
Cod sit: 161954.01 
Colectiv: Costică Asăvoaie - responsabil ( IA laşi), M i rcea 
D. Matei (UV Târgovişte), Laurenţiu Chiriac (MJ Vaslui) , 
Veronica Predoi (MJ Teleorman) 
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Cercetările arheologice de la Curţile Domneşti din Vaslui au 
fost reluate, aşa cum bine se ştie, încă din 1 998 şi ele sunt 
coordonate din punct de vedere ştiinţific de către MJ Vaslui, in 
colaborare cu IA laşi şi UV Târgovişte. 

Scopul principal al acestor cercetări arheologice, reîncepute 
a fost acela de a stabili stratigrafia generală de pe axele N-S şi 
E-V, în paralel cu activitatea de descoperire a eventualelor 
vestigii arhitectonice, care s-au mai păstrat in cadrul sitului 
arheologic medieval Curţile Domneşti din Vaslui. Acest sit se 
află pe str. Ştefan cel Mare, nr. 56A din Vaslui şi se află in 
imediata vecinătate sudică a Bisericii Domneşti "Sf. Ioan 
Botezătorul" din localitate. Situl este databil între sec. XIV-XVII şi 
constituie un monument de reprezentativitate a instituţiei 
Domniei in teritoriu, la care se adaugă şi Biserica de Curte 
(biserica "Sf. Ioan Botezătorul" din apropiere). 

Cercetările arheologice din anul 2004 au constat în 
prelungirea secţiunilor magistrale Sl/2003 şi Sl l/2003, cu scopul 
de a completa imaginea stratigrafică generală a intregului 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 in acest an au constat in descoperirea şi a 
altor ziduri, ce provin de la mai multe construcţii de suprafaţă şi 
care formau în 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 Sl/2004, la o distanţă de 20 m, spre S faţă de L 10' 
locuinţa domnească descoperită, in trecut, de către colectivul de 
cercetare coordonat de Al. Andronic. in această secţiune au fost 
surprinse două pavaje (datate pentru sfârşitul sec. XIV -
inceputul sec. XV), 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. Spre S, dar la o distanţă mai mică faţă de secţiunea 
iniţială Sl/2004, a fost trasată o altă secţiune S 1 1/2004, cu scopul 
de a descoperi zidurile de pe latura nordică 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 in anii 1 976-
1 979, de către colectivul coordonat de profesorul Al. Andronic) 
fac parte din aceeaşi aripă nord-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 indreptăţesc să emitem ipoteza că această 
Curte Domnească a funcţionat începând cu un moment plasat 
undeva cu mult inainte de epoca lui Ştefan cel Mare. 

in acelaşi timp, datorită oportunităţii ivite cu ocazia 
reconstrucţiei Şcolii nr. 6 din vecinătatea sitului arheologic, am 
executat alte două secţiuni magistrale Sl l l/2004 şi SIV/2004 in 
curtea acestei şcoli, pornind de la premisa că acest spaţiu 
coincide cu presupusa extremitate nordică a complexului Curţilor 
Domneşti din Vaslui. Prima secţiune Sl l l/2004 este dispusă 

www.cimec.ro



Cron ica cercetări lor arheologice d in România - campania 2004 

perpendicular pe axul longitudinal al bisericii "SI. 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 1 5  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. În 
prima secţiune Sll l/2004 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. În cea de-a doua sec�une SIV/2004, 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 
secolului al XVI-lea) se afla in actuala curte a Şcolii nr. 6 din 
Vaslui, iar in consecinţă şi limita nordică a intregului complex 
Cu�ile 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 in 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. XIV 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 intregul complex al 
Cu�ilor Domneşti din Vaslui (adică curtea domnească propriu
zisă şi biserica) datează dintr-o perioadă cel mult contemporană 
primei pă�i a domniei lui Alexandru cel Bun ( 1 400-1 432). 

Din punct de vedere planimetric, situaţia de la Cu�ile 
Domneşti Vaslui se modifică, ca interpretare, in 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 intre ele printr-un corp de clădiri de 
suprafaţă. intre cele două aripi se profilează existenţa unei Cu�i 
de reprezentare, sub forma amenajărilor întâlnite la marile Cu�i 
ale seniorilor europeni ai Evului Mediu Occidental, având şi 
clădirile-anexe corespunzătoare*. De altfel, această ipoteză nu o 
mai regăsim printre observaţiile istoriografice făcute până in 
prezent de către cercetătorii români ,  care s-au ocupat de 
problematica Cu�ilor Domneşti de la noi (e vorba de Mircea D. 
Matei, Emil lamandi, Nicuşor Constantinescu, Gheorghe 
Cantacuzino etc.). 

in 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-au mai păstrat 
până acum nu pot constitui dovezi peremptorii pentru a fi 
susţinută ideea că ele ar apa�ine 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 il suprapun. Mai degrabă, 
urmează ca cercetările u lterioare să clarifice intreaga evoluţie 
arhitecturală a construcţiilor de la Cu�ile Domneşti din Vaslui . 

in cadrul campaniei de săpături din anul 2004, s-au mai 
descoperit o serie de fragmente ceramice din sec. XIV-XVII , dar 
mai ales din sec. XVII I-XIX. Acestea provin, in 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. 
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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 secolu l al XVI-lea 
şi este emisă de Ferdinand de Habsburg, iar celelalte sunt 
monede mărunte otomane din secolul al XIX-lea. Toate 
obiectele arheologice descoperite, in anul 2004, la Curţile 
Domneşti - Vaslui se află in curs de conservare-restaurare la 
Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare" 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 Cu�ilor Domneşti: datele 
lor planimetrice, repartiţia şi destinapa lor; 
- stabilirea identităţii şi a funcţiilor pe care le-au avut aceste 
construcţii deja descoperite in aceşti ani. 
- urmărirea limitei nordice a cimitirului medieval şi, firesc, a 
intregului complex al Cu�ilor 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 Cu�ile 
Domneşti - Vaslui, prin acoperirea lor cu felii groase de 
polietilenă şi apoi cu pământ până la nivelul actual de călcare. 

Pe viitor, pentru conservarea, protejarea şi punerea in 
valoare (din punct de vedere muzeistic) a descoperirilor de la 
Cu�ile Domneşti - Vaslui, colectivul de cercetare arheologică 
propune următoarele măsuri: 
- îngrădirea intregului 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 in valoare muzeistică a 
sitului arheologic Cu�ile Domneşti - Vaslui, sub forma unui parc 
arheologic prin amenajarea unei parcări auto şi a căilor de acces 
(condiţii, care vor fi prevăzute in Proiectul de restaurare
conservare a Cu�ilor Domneşti - Vaslui). 
Planşa 47. 

Note: 
*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. 

239. Vălişoara, corn. Săvădisla, jud. Cluj 
Puncte: Şesul Vălişoarei, Dâmbul Cioatinilor, Oarză 
Cod sit: 59390. 02 
Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Autostrada" 

Colect iv : Ioan Stanc iu - responsab i l ,  Ioana Bogdan 
Cătăniciu, Adrian A. Rusu, Florin Gogâltan, Călin Cosma 
(IAIA Cluj) ,  Molnar Zsolt (UBB Cluj) , Tatar Arpad, Marius 
Tărâţă, Gall Szillard, Ferencz Szabolcs, Paul Tătar, 
Dragoş Uifălean, Komaromi Zs61t (absolvenţi UBB Cluj) 
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Cercetare arheologică preventivă (1 3-28.09.2004), aplicată 
suprafaţei unei baze-organizare de şantier ( 16 ,50 ha, la care se 
adaugă drumul de acces la autostradă, pe direcţia km 38+800), 
in legătură cu construcţia Autostrăzii Braşov-Borş, ca urmare a 
unui subcontract incheiat cu Compania Bechtel International 
lnc., Sucursala Cluj-Napoca (valoare: 1 9.750 €). 

Este vorba despre un platou cvasi-orizontal (altitudine medie 
578-579 m), situat in hotarul sud-estic al localităţii Vălişoara, 
orientat pe direcţia N-S cu axa lungă. Spre N se află valea 
pârâului Racoş, iar spre S actuala şosea Ciurila-Lita-Săvădisla, 
respectiv valea Hăşdatelor. Până in trecutul relativ apropiat 
terenul era împădurit, apoi, începând cu secolul trecut, locul a 
fost utilizat ca păşune. in urma verificărilor la suprafaţă, in 
punctul Oarză (Dealul Oarzii) fusese identificată o locuire 
preistorică. Pe suprafaţa efectivă a viitoarei baze nu au fost 
găsite vestigii ori alte indicii in sensul existenţei acestora, dar in 
imediata vecinătate nord-estică au apărut câteva materiale 
preistorice. Dată fiind mărimea suprafeţei afectate, a fost 
proiectată sondarea prin intermediul unor secţiuni stratigrafice, 
excavate mecanic. S-a propus, de la bun inceput, cercetarea 
exhaustivă a locuirii preistorice din punctul Oarză, în porţiunea 
afectată de drumul de acces la autostradă, prin intermediul unor 
secţiuni şi suprafeţe săpate manual. 

in perimetrul bazei ş i pe traseul drumului de acces la 
autostradă (până in punctul Oarză) au fost săpate 64 de secţiuni 
(în majoritate cu lungime de 50 m, una de 90 m, atta de 1 1 3  m, 
toate cu lăţimea de 1 ,5 m), cu suprafaţa totală de 31 995 m2; 
adâncimea medie a secţiunilor a oscilat între -0,6 -0,7 m. Sub 
stratul vegetal există argilă nisipoasă (pe o grosime medie de 0,3 
m), urmată de lut galben-roşcat, acesta adeseori cu conţinut 
excesiv de umiditate. Nu au fost identificate complexe 
arheologice, depuneri culturale în strat ori materiale izolate. 

Toponimul Oarză, Dealul Oarzii sau Pe râpă desemnează un 
platou oval (cea. 1 60 x 1 00 m), orientat pe direcţia NNV-SSE, 
net separat de imprejurimi, format de marginea nordică a unui 
deal. Este aproape orizontal, cu altitudine medie de 560 m. La 
baza pantei, spre SV se află firul unei văi (Pârâul Oarzei), iar 
spre SE curge un alt pârâiaş, cu aceeaşi denumire. Aşezarea 
preistorică de aici a fost parţial distrusă in segmentul nordic, 
datorită eroziunii naturale, dar şi ca urmare a exploatării lutului 
ori întrebuinţării acestuia ca pământ de umplutură. 

Au fost trasate şi săpate 9 secţiuni şi două suprafeţe/casete 
(în total 246 m2}, finalizate prin identificarea a două complexe, 
fără a fi fost sesizată o depunere în strat corespunzătoare. 
Stratul vegetal este urmat de pământ argilos, nisipos, de culoare 
galben-cafenie (grosime medie de 0,3 m), apoi de argilă galben
roşcată, care conţine frecvent bucăţi mai mici ori mai mari de 
rocă natiyă, feruginoasă (sol steril din punct de vedere 
arheologic). in unele secţiuni nu a fost găsit deloc material 
arheologic ori foarte puţin, mai ales fragmente rulate de chirpici 
ars. Acesta a apărut în partea superioară-mijlocie a stratului aflat 
imediat sub glie, între -0,2 -0,35 m, adâncime la care poate fi 
precizat şi vechiul nivel de călcare. 

Concentrările de material corespund complexelor 0001 şi 
0002, delimitate ca atare chiar în funcţie de acest criteriu. 
Ambele se prezintă sub forma unor depuneri pe vechiul nivel de 
călcare, alcătuite majoritar din fragmente de chirpici (mai 
frecvent slab ars), relativ puţine fragmente ceramice şi resturi de 
prelucrare a uneltelor de piatră (silex, cuarţuri), uneori şi mici 
fragmente de piese finite, la care se adaugă, sporadic, bucătele 
de lemn carbonizat. în cazul primului dintre complexe, 
depunerea corespunde unei suprafeţe dreptunghiulare, cu 

401 

dimensiunile de 2,8 x 1 ,7 m, iar în cazul celui de-al doilea, planul 
indicat pare să fie mai curând trapezoidal (2, 1 x 2,1 x 1 ,9 x 1 m). 

Ceramica a fost confecţionată din pastă grosieră sau 
semifină. Starea de conservare şi can titatea materialului nu 
permit analize detaliate, însă analogiile in direcţia culturii 
Coţofeni sunt evidente, mai probabil fiind vorba despre faza a 
doua din evoluţia culturii. Locuirea din punctul Oarză are 
caracter sezonier şi indică prezenţa unei mici comunităţi de 
păstori. Au fost descoperite două construcţii de dimensiuni 
reduse, cu structura din lemn şi împletitură de nuiele, lutuită, 
amenajate la suprafaţa vechiului nivel de călcare. Atât 
planimetric, cât şi din punctul de vedere al tehnicii de 
construcţie, sunt asemănătoare celor descoperite în alte părţi ale 
podişului transilvănean. 

Câteva ciobuleţe medio-moderne, modelate la roata rapidă, 
au fost găsite imediat sub stratul vegetal. 

Abstract: 
The rescue archaeological survey is at the place where the 

tuture base of the Bechtel Company will be built, in connection 
with the construction of the motorway Braşov-Borş. 

No archaeological remains have been discovered on the 
area where the mentioned base will be located or on the access 
road to it. At the junction spot between the side road and the 
motorway (the tind spot called Oarză), scarce traces of 
habitation, probably a seasonal one was identified. It consisted 
of two ground dwellings. According to the poor material 
recovered, the two complexes can be dated in the second phase 
of the Coţofeni cu !ture. 

240. Vărădia, corn. Vărădia, jud. Caraş-Severin 
Punct: Pustă 
Cod sit: 54519. 04 
Colectiv: Eduard Nemeth (UBB Cluj), Ovidiu Bozu (MBM 
Reşiţa) 

Campania de săpături a anului 2004 în acest castru roman 
s-a desfăşurat între 20.08.-20.09, cu autorizaţia de săpătură nr. 
1 49/2004, cu finanţare din partea MCC şi a MBM Reşiţa în 
valoare totală de 80.000.000 lei. Ea a avut ca scop principal 
investigarea zonei numită /atus praetorii sinistrum, respectiv 
porţiunea castru lui aflată în stânga - în cazul nostru la V - clădirii 
comandamentului, între aceasta şi zidul de incintă de V al 
fortificaţiei. 

A fost astfel trasată şi săpată o secţiune orientată E-V, de la 
stradela aflată nemijlocit lângă peretele de V al principia până la 
zidul de incintă cu şanţul de apărare de pe latura de V a 
castrului . Secţiunea a avut lungimea de 75 m, lăţimea de 2 m, 
adâncimea fiind variabilă. 

Principalele constatări arheologice au fost următoarele: 
- locuinţa comandantului (praetorium) nu se afla în această 
fortificaţie nici în latus praetorii sinistrum, aşa cum ea nu a fost 
situată nici în latus praetorii dextrum1; 
- ca şi în zona din dreapta clădirii comandamentului, în stânga 
acesteia se găseau cazărmi ale soldaţilor, orientate pe direcţia 
N-S. Cazărmile aveau pereţi din lemn (scânduri şi nuiele) 
tencuiţi cu chirpici, aco�erişul fiind şi la acestea din lemn 
(şindrilă}. Fiind investigată întreaga porţiune intre principia şi 
incinta de V a castrului, s-a constatat că acest spaţiu se aflau 
trei cazărmi dispuse paralel; 
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- spaţiul alocat cazărmilor intre stradelele paralele de pe direcţia 
N-S ale castrului (cardines) era de cea. 1 2  m, ca şi in latura 
simetric opusă celei investigate in acest an. Secţiunea din anul 
2004 a oferit posibilitatea unei mai bune observări a situaţiei 
stratigrafice din marginile cazărmilor, constatându-se că 
stradelele au de ambele părţi mici şanţuri de drenare a apei 
pluviale, ceea ce mai reducea din lăţimea spaţiului alocat 
barăcilor cu cea. 1 m. Barăcile (cazărmile) aveau aşadar o lăţime 
de cca. 1 0-1 1 m; 
- şi in acest an am constatat distrugerea prin foc a cazărmilor, 
care au avut doar o singură fază constructivă şi de locuire; 
- materialul arheologic descoperit a fost destul de bogat; s-a 
remarcat in mod deosebit cantitatea foarte mare de bile de 
praştie din ceramică (peste 500), care au fost găsite in stratul de 
chirpici ars, adică stratul de dărâmătură al acestor barăci. Au mai 
fost găsite fragmente de pahare din sticlă albă şi verde, 
ornamentale, cuie şi scoabe din fier (din structura cazărmilor), un 
vârf de suliţă, ceramică comună de culoare cărămizie şi cenuşie 
(unele fragmente cu evidente urme de ardere secundară in 
incendiul cazărmilor). Au mai fost descoperite două monede din 
bronz, din care un as de la Domitian şi o monedă de tip 
"colonial", emisă de monetăria din Thessalonic in timpul 
împăratului Vespasian. 

Campaniile viitoare se vor axa pe căutarea locuinţei 
comandantului in spatele clădirii comandamentului; de 
asemenea se va săpa in intregime o cazarmă din cele 
identificate, pentru a obţine o imagine completă a acesteia. 
Sperăm ca viitoarele săpături să conducă şi la elemente de 
identificare precisă a unităţii militare din castru. 

Note: 
1 .  E. Nemeth, O. Bozu, Vărădia - Pustă, în CCA 2003, p. 328. 

Abstract: 
The excavations of the year 2004 tried to tind the private 

house of the commander of this fort. For this purpose a 75 m 
long and 2 m broad, East-West oriented trench was excavated in 
the /atus praetorii sinistrum. lnstead of the commander's house 
we found three North-South oriented, approx. 1 O - 1 1  m broad 
soldiers' barracks. The barracks were built of timber and earth, 
had only one phase and have been destroyed by fire. The 
archaeological finds are various, such as sling balls, fragments 
of glass cups, spearheads, iron nails and clamps, common 
pottery and two bronze coins (one of them of the emperor 
Domitianus, the other one of Vespasianus). 

241 . Vârtopu, corn. Ciuperceni, jud. Gorj 
Punct: Vâttoapele 
Cod sit: 79718.01 
Colectiv: Gheorghe Calotoiu - responsabil (MJ Gorj) 

Situl arheologic din satul Vârtopu se găseşte in punctul 
Vârtoapele, pe un platou situat intre dealuri, care are o lungime 
de peste 800 m şi 200 m lăţime, la 3 km NV de Dealul Bujorăscu 
şi la 20 km N de oraşul Metru. 

În 2004 în perioada 20 septembrie - 8 octombrie au continuat 
cercetările arheologice în necropola tumulară de epoca bronzului 
timpuriu de la Vârtoapele. Au fost investigaţi doi tumuli de 
dimensiuni medii in partea de NE a platoului. 
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Turnului 1 0  are dimensiunile de 7,4 x 8 m şi o înălţime de 
0,42 m. Primul strat de pământ este până la -{),2 m are o 
culoare cenuşie, iar sub acesta, până la -{),42 m este un strat de 
pământ argilos gălbui cu urme arheologice. 

În mantaua de pământ a movilei au fost găsite în sfertul de 
SV câteva pietre mari care nu erau dispuse după o anumită 
regulă. 

În martorul central E-V la adâncimea de -0, 1 7  m au fost 
descoperite două vase: o cană cu toarta in bandă, care are pe 
diametru! maxim trei grupuri de câte trei proeminenţe. Cana este 
lucrată din pastă de bună calitate, are fundul plat, corpul sferic şi 
gâtui tronconic. Toarta in bandă coboară de sub buză pe umărul 
vasului, iar pe rotunjimea sa maximă sunt trei grupuri a câte trei 
proeminenţe. Cana aceasta se aseamănă cu aceea care a fost 
descoperită în turnului 8 dar este de dimensiuni mai mari. 
Dimensiunile piesei sunt: înălţimea de 1 8,5 cm, iar diametru! 
gurii este de 8,5 cm. 

La O, 1 m S de această cană a fost descoperit un vas 
tronconic cu buza evazată, lucrat din pastă amestecată cu nisip 
granulos de culoare cărămizie, ce are înălţimea de 1 8,2 cm şi 
diametru! gurii de 1 6,5 cm. 

Lângă aceste vase de ofrandă au fost găsiţi câţiva cărbuni şi 
urme albe de la oase calcinate. Arderea a avut loc la un rug 
funerar in afara necropolei, negăsindu-se crusta specifică arderii 
pe loc in necropolă. 

La 1 O m V de turnului 1 O se află turnului 1 1  care este tot de 
mărime medie având dimensiunile de 6,6 x 6 m şi înălţimea de 
0,42 m. 

La 0,23 m V de martorul central N-S, în partea de E, la o 
adâncime de -0,24 m au fost descoperite două vase fragmentare 
- o cană ce are pe diametru! maxim trei grupuri a trei 
proeminenţe şi un vas fragmentar de formă tronconică cu 
apucători perforate pe pântec. Cele două vase funerare au fost 
sparte în urma lucrărilor agricole efectuate în anii anteriori. 
Lângă cele două vase fragmentare se află trei pietre mari de 
0,2-0,25 m în diametru, care marcau mormântul. 

La 2,50 m pe axa N-S spre N la 0,54 m V şi la adâncimea de 
-D, 19 m a fost descoperit un alt vas fragmentar cu tortiţe pe 
pântec perforate de formă tronconică cu buza evazată şi fundul 
drept. Lângă acesta au fost găsiţi cărbuni şi oase mici arse. 

Ambii tumuli au mantale de pământ însă în turnului 1 0  au 
fost găsite câteva pietre dispuse în manta, nu într-o oarecare 
ordine in special in sfertul de SV al movilei. În turnului 1 1 ,  între 
vasele de ofrandă s-au descoperit trei bolovani de râu, care 
marcau mormântul. 

Ritul funerar folosit în cei doi tumuli ca de altfel în toată 
necropola este incineraţia. Dacă in campania 2003, în turnului 9 
au fost descoperite oase calcinate şi cărbuni mai mulţi, in 
campania din acest an cărbunii au fost mai puţini, iar oasele 
cah;;inate în număr mai mic. 

Varianta de ritual a constat în depunerea osemintelor arse şi 
a cărbunilor pe solul antic lângă vasele de ofrandă. 

Resturile cremate au fost aduse de la uri rug funerar din 
afara necropolei . 

în alte situaţii, in tumuli cercetaţi anterior a fost descoperită 
ca variantă de ritual un postament din bolovani de râu sub forma 
unui dreptunghi (cazul tumulului 5). Acest postament de piatră, 
ca structură, era format dintr-un singur rând de pietre, care avea 
cinci şiruri. La capătul dinspre SE al postamentului au fost 
depuse intr-un vas oase calcinate, cărbuni şi cenuşă. 

În toţi aceşti tumuli remarcăm faptul că majoritatea vaselor 
prezintă urme de arsură secundară, fapt ce dovedeşte că 
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acestea au ars la un rug funerar împreună cu osemintele umane, 
în afara necropolei. 

Descoperirile funerare din necropola tumulară de la 
Vârtoapele se încadrează cronologic în perioada bronzului 
timpuriu - in etapa Glina final - Verbiţa - Ostrovul Corbului 
(Giina IV) . Bela Crkva-Priboi. 

Bibliografie: 
Gh. Calotoiu, Cercetările arheologice din Bronzul timpuriu in 
necropola tumulară de la Vărtoapele-Vârtopu-Ciuperceni, 
jud.Gorj, Litua 9, 2003, p. 5-26 ; 
ldem, Cercetările arheologice din Bronzul timpuriu in necropola 
tumulară de la Vârtoapele-Vârtopu-Ciuperceni, jud. Gorj, Drobeta 
1 3, p. 1 8-48; 
ldem, Şantierul arheologic de la Vârtopu, corn. Ciuperceni, jud. 
Gorj, in CCA 2004, p. 364-365. 

Abstract: 
On this site two tumulus of the incineration necropolis were 

investigated. 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) 
- Bela Crvka - Priboi horizon. 

242. Veţel, corn. Veţel ,  jud. Hunedoara [Micia] 
Punct: Aşezare civilă, SE Amfiteatru 
Cod sit: 9199 1.01 
Colectiv: Liviu Petculescu - responsabil (MNIR), Cristina 
Mitar (MCDR), studenţi Univ. Piteşti 

Sector Cuptoare (MNIR) 
Campania de săpături arheologice in sectorul MNIR s-a 

desfăşurat in perioada 2·28. 08.2004 şi la ea au participat L. 
Petculescu şi C. Mitar. În această campanie s-a continuat 
cercetarea complexelor principale intersectate in secţiunea 
magistrală S 1 orientată N-S, executată în anul 20001 • Astfel in 
prima parte a campaniei a fost terminată săparea suprafeţelor 
Sp 5 şi Sp 6 care au fost cercetate in campania anterioară2. în 
paralel au fost deschise două noi suprafeţe la S de Sp 6 marcate 
Sp 7 şi Sp 8, având aceleaşi dimensiuni cu suprafeţele 
precedente ( 1 0  x 6 m) şi cu martori intre ele tot de 1 m lătime. 
Aceste două suprafeţe au fost săpate până la adâncimea medie 
de 1 ,8 m, in terenul care se ridică in pantă uşoară spre S. Deşi 
în unele locuri s-a săpat şi mai adânc în gropi, nu a fost atins 
pământul viu, cercetarea celor două suprafeţe urmând să fie 
încheiată în campania următoare. 

Demontarea nivelelor de funcţionare ale complexelor din Sp 
5 şi Sp 6 - locuinţe şi drum secundar - nu au adus noi date 
importante privind amenajarea acestui perimetru exceptând 
unele observaţii privind nivelul constructiv al locuinţelor din Sp 5. 
Au fost descoperite o serie de piese arheologice aparţinând 
inventarului mobil dintre care menţionăm un vârf de suliţă sub 
podeaua locuinţei dinspre S din Sp 5 şi mai multe opaiţe in 
extremitatea vestică a drumului secundar din Sp 6. 

Principalele rezultate ale cercetării din Sp 7 şi Sp 8 constau 
in descoperirea unui drum secundar care completează trama 
stradală a acestei zone a aşezării civile ca şi a unor amenajări 
legate de activitatea de prelucrare a metalelor. 

Drumul secundar (Drum B), este localizat în Sp 7, carourile 
3A-3C, fiind orientat aproximativ paralel cu drumul principal al 
zonei3 şi cu drumul secundar din Sp 64. Distanţe dintre cele două 
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drumuri secundare este de 1 3,7 m. Drumul lat de 1 ,35 m constă 
dintr-o amenajare de pietriş mărunt bombată în partea centrală 
şi a apărut la 1 ,2 m faţă de nivelul actual de călcare. Deci el 
aparţine aceleiaşi faze constructive cu drumul din Sp 6 cu care 
este identic şi ca orientare, lăţime şi sistem constructiv. Drumul 
este delimitat în partea dinspre S de o margine din pietre mari 
lată de aproximativ 0,35 m, iar în partea dinspre N de un dalaj 
de piatră friabilă reprezentând un fel de trotuar. Dalajul lat de 
cea. 2,5 m este poziţionat cu aproximativ 0,3 m mai sus de drum 
şi are o substrucţie din pietriş amestecat cu lut. Dalajului îi 
corespunde de cealaltă parte a drumului un nivel de călcare 
amenajat din lut. 

În Sp 8 a apărut un zid din piatră de carieră orientat V-E, 
deci paralel cu drumul, faţă de care este situat la 7 m spre S. Din 
zid s-a păstrat temelia lată de 0,75 m şi începutul elevaţiei care 
se îngustează la 0,6 m. Deşi aspectul zidului este roman, atât 
temelia cât şi elevaţia sunt lucrate fără mortar, numai din piatră 
şi pământ. Coroborând această particularitate constructivă cu 
faptul că zidul respectiv nu face camere în suprafeţele săpate în 
acest an şi nici în S 1 12000, deci pe o lungime de 9 m este de 
presupus că el nu a reprezentat un zid de locuinţă ci mai 
degrabă un gard de piatră ce delimita o curte situată la S, in 
care au fost amplasate cuptoare metalurgice. Eventual el putea 
susţine un acoperiş uşor al unui gen de umbrar folosit în timpul 
lucrului la respectivele cuptoare. 

Nivelul de călcare corespunzând utilizării zidului este cel al 
lutuielii din Sp 7, carourile 3-5, care continuă in Sp 8, carourile 
1 a-c, la adâncimea de -0,75 m. Pe acest strat de lut gros de O, 1 
m, acoperit în partea de E a suprafeţei Sp 8 de un strat de 
pământ zgurificat au căzut pietre din zidurile casei cercetate de 
MCDR. 

La S de zid nivelul constituit din lentila de lut continuă 
orizontal pe distanţa de 2 m pentru a coborî apoi în pantă 
accentuată şi a fi spart de o groapă ce ajunge în carourile 4A -
SA la adâncimea de -2 -2,2 m, unde este plasată baza unui 
cuptor metalurgic. Această groapă situată în jumătatea estică a 
Sp 8 a fost umplută cu pietre căzute din zidurile clădirii 
menţionate mai sus, care au spart straturile groase de arsură şi 
pământ zgurificat scoase din cuptor şi au distrus elevaţia 
acestuia. 

La -1 ,65 m a fost surprins un al doilea nivel de locui re 
constând dintr-un strat de lut consistent care intră sub temelia 
zidului. La S de zid stratul de lut cu o suprafaţă destul de 
neregulată, cu zone adâncite, continuă pe o distanţă de 2 m, 
fiind delimitat de un şanţ lat de 0,6 m. Nivelul a fost suprapus de 
un strat de arsură în care au fost găsite cele mai multe piese 
metelice, din care menţionăm: două pandantive de harnaşament 
de un tip nemaiintâlnit în Dacia, fibule întregi şi fragmentare, un 
inel de fier cu gemă cu reprezentarea Fortunei, o ţintă emailată. 

Acestei faze constructive ii aparţine groapa unui alt cuptor 
de formă pătrată cu latura de 1 , 1 5-1 ,2 m groapa acestui cuptor 
situată în caroul 4C, în marginea de V a suprafeţei , a apărut în 
ultima zi a campaniei şi rămâne să fie săpată în 2005. 

Sub acest nivel de locuire, la N de zid, la -1 ,8 m a fost 
sesizat un alt nivel de pietriş cu urme de mortar şi pigmenţi de 
arsură. El pare a reprezenta o prima fază de locuire romană 
caracterizată printr-o activitate constructivă de mai mică 
amploare şi care a durat destul de puţin . Continuarea săpării 
acestei suprafeţe până la pământul viu va permite aducerea 
precizărilor necesare atât din punct de vedere al modalităţilor de 
ocupare a spaţiului cât şi al cronologiei fazelor constructive. 

Cercetările din campania 2004 au dus la descoperirea unui 
inventar arheologic mobil deosebit de bogat. În afară de piesele 

www.cimec.ro



Cron ica cercetărilor arheologice d in  România - campania 2004 

deja menţionate au fost recuperate numeroase opaiţe, fragmente 
de mortarii şi de terra sigillata, un crustullum cu reprezentarea 
Dianei şi diferite piese de metal printre care garnitura de bronz a 
unei theca calanaria şi mai multe fibule, inclusiv una de argint. 
Din păcate majoritatea obiectelor de bronz provin din straturile 
de arsură şi sunt puternic calcinate. 

La sfârşitul campaniei suprafeţele Sp 7 şi Sp 8 au fost 
acoperite pa�ial cu un strat de pământ de protecţie pentru a 
permite terminarea in bune condiţii a săpăturilor in 2005. 
Obiectivul principal al campaniei următoare a MNIR este 
continuarea cercetării zonei din aşezarea civilă unde au 
funcţionat ateliere de prelucrare a metalelor. 

Note: 
1 .  CCA 2001 , p. 268 - 269. 
2. CCA 2004, p. 365 - 366. 
3. cec 2002. p. 332. 
4. CCA 2004, p. 365. 

Sector Domus {MCDR) 
Campania din sectorul Domus s-a desfăşurat in perioada 

1 6-28.08.2004 şi la ea a participat Cristina Mitar. Obiectivul 
campaniei 1-a constituit continuarea cercetării clădirii identificate 
în campaniile anterioare. 

S-au trasat 3 casete cu dimensiunile de 4 x 4 m şi martori de 
0,5 m, dispuse pe direcţia N-S, paralele cu S2 şi S3 din 2002. S
au renumerotat casetele existente iar cele nou deschise au fost 
numerotate în continuare: C1 (fost S2), C2 (fost S3), şi în 
continuare C3, C4, C5. 
Faza de piatră 

În C3 pe profilul nordic a apărut la adâncimea de 0,30 m 
zidul clădirii care continuă din C1 . Lătimea zidului este de 0,9 m 
iar fundaţia sa continuă până la -1 ,6 · m la baza fundaţiei a fost 
surprins pa�ial şanţul de implantare cu o lăţime lăţime în grund 
de numai O, 1 m,  fiind deranjat de o structură ce pare a fi o 
sectiune veche. '

în casetele C4 şi C5 nu a fost identificat nici un traseu de zid 
ci doar un strat de dărâmătură continând material arheologic. La 
-1 m, în toate cele trei casete, a �părut un strat compact de lut 
roşietic apoi galben pigmentat cu gri reprezentând probabil o 
nivelare a terenului în faza de piatră. Din acest strat au fost 
recuperate: o aplică de bronz şi un vârf de suliţă de fier. Aplica 
se datează după jumătatea secolului 11 p. Chr. 
Faza de lemn 

La -1 ,6 m apare un strat de cu urme de arsură şi cărbune. 
La -1 ,65 m se conturează o pată de lut puternic ars la roşu 
tăiată de structura identificată ca o secţiune veche ce urmărea 
traseul zidului nordic al construcţiei de piatră. Pigmentaţia are 
corespondenţă in C1 ,  formând o suprafaţă semicirculară. La 
aceeaşi adâncime a fost descoperit traseul unei fundaţii din 
ultima fază de lemn ce traversează oblic C3 şi este întreruptă de 
sectiunea veche. '

în casetele următoare cercetarea s-a oprit la -1 ,2 m, în 
stratul de lut galben pigmentat cu gri. În C4 a fost surprins un 
Bauschutt pe o suprafaţă de 1 x 2 m, amplasat lângă profilul 
sudic al acesteia. 

243. Vlaha, corn. Săvădisla, jud. Cluj 
Punct: Autostrada Borş-Braşov, tronson 28, km 
42+200 - 45+000 
Cod sit: 59407.01 - 59407.03 
Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Autostrada" 
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Colectiv: Ioan Stanciu - responsabil , Florin Gogâltan, 
Adrian Ursuţiu, Vitalie Bârcă, Ioana Bogdan Cătăniciu, 
Adrian A. Rusu (IAIA Cluj), Molnăr Zsolt (UBB Cluj), Apai 
Emese, Marius Ardelean, Nagy J6szef Gabor, Rezi 
Botond, Gall Szillard, Marius Tărâţă, Ferencz Szabolcs, 
Paul Tătar, Tatar Arpăd, Komaromi Zs61t (absolvenţi UBB 
Cluj), Valentin Deleanu (absolvent Univ. Alba Iulia) 

Cercetarea arheologica preventivă a segmentului dintre km 
36+500-45+000, tronsonul 28 al Autostrăzii Braşov-Borş, a fost 
susţinută in perioada 2.08-5.12.2004, în urma contractului nr. 
61 3/31 .05.2004, incheiat cu Compania Naţională de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale, revenindu-i o finanţare totală de 85.000 €. 
În urma cercetărilor la suprafaţa solului, efectuate de către MNIT 
(toamna/iarna 2003), fuseseră semnalate pe duetul viitoarei 
autostrăzi trei obiective de interes arheologic, de aceea strategia 
concepută a avut in vedere abordarea separată a acestora. De 
asemenea, au fost verificate prin secţiuni stratigrafice restul 
subsegmentelor, insistându-se în cazul porţiunilor de teren 
susceptibile din punctul de vedere al interesului arheologic. Pe 
durata săpăturilor a fost verificat prin periegheze şi spaţiul 
învecinat autostrăzii. 

Între km 36+500-43+000, 44+000-45+000, cercetările la 
suprafaţa solului şi sondajele efectuate nu au dus la identificarea 
unor indicii in sensul existenţei unor locuiri mai vechi ori recente, 
astfel că a fost propusă descărcarea de sarcină arheologica a 
acestui subsegment. 

in urma noilor verificări la suprafaţa solului, in hotarul sudic 
al localităţii Vlaha a fost identificat, pe duetul autostrăzii (km 
43+200-43+400), un sit de o complexitate şi importanţă aparte, a 
cărui cercetare nu a fost epuizată pe parcursul campaniei 2004 

Sector 1 {km 42+200-43+000) 
Punct: Pădurea Mică 

Între km 42+200-42+500 traseul autostrăzii urmează panta 
accentuată a unui deal (orientată spre N), respectiv un teren 
terasa!, pa�ial arabil, pa�ial păşune, situat pe partea sudică a 
pârâului Racoş. În continuare, până la capătul sectorului, este 
traversată lunea inundabilă a pârâului Finişel (in imediata 
apropiere se află punctul de confluenţă cu pârâul Racoş), zona 
fiind net delimitată spre SE de râpa accentuată a unui platou, iar 
spre SV de terasa pe care se află sectorul nr. 2 . 

Au fost săpate manual 18 secţiuni stratigrafice, 
perpendiculare pe axul autostrăzii, cu lungimi între 1 0- 15 m şi 
lătimea constantă de 1 m, ajungându-se uneori până la 
adâncimea de 1 m. În toate cazurile, sub stratul vegetal ori 
arătură solul s-a dovedit a fi steril din punct de vedere 
arheologic, cu exces de umiditate in po�iunea de luncă. 

Sector 2 {km 43+000-44+000) 
Punct: Pad 

Terasă prelungă (altitudine de 471 ,5 m in zona situ lui 
propriu-zis), situată în partea sud-vestică a localităţii Vlaha, 
urmărind pe partea sudică valea pârâului Racoş (cum este numit 
de localnici, dar, de fapt, este inregistrat in hă�ile zonei sub 
numele de pârâul Finişel, afluent al Someşului Mic), aceasta net 
dominată printr-o diferenţă de altitudine in jurul a 40 m. La limita 
sud-vestică a terasei, spre hotarul localităţii Finişel, incep 
dealurile care marchează rama estică a Munţilor Apuseni. Este 
de remarcat excesul de umiditate al terenului în sezonul ploios, 
acumulând apa scursă de pe panta dealului învecinat. 
Microzona, aflată la marginea nordică a văii, respectiv 
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depresiunii Hăşdatelor, se află pe direc�a unei relativ importante 
căi de legătură intre bazinul superior al Someşului Mic şi 
segmentul inferior al Văii Arieşului. 

Situ! a fost identificat la suprafaţa solului, spre începutul lunii 
august 2004, pe o porţiune de teren (aflată in proprietatea 
Parohiei Reformate din Vlaha1) corespunzătoare intervalului 
dintre km 43+200-43+400 ai viitoarei autostrăzi. Din hotarul 
localităţii nu erau semnalate alte obiective arheologice, cu 
excepţia unor locuiri preistorice succesive, eventual şi 
medievală, precizate in apropierea nord-estică a locului .Pad", 
pe o prelungire a acestei terase in intravilan2. 

Strategia cercetării a urmărit pentru faza iniţială 
determinarea extensiei la orizontală a sitului şi precizarea 
stratigrafiei. Ca urmare, au fost proiectate şi săpate manual 1 5  
secţiuni , paralele, respectiv perpendiculare pe axul autostrăzii ,  
respectând lăţimea acesteia (70 m). Distanţa dintre e le este de 
aproximativ de 50 m, astfel că la finalul acestei etape au fost 
delimitate mai multe suprafeţe, care urmează a fi decapate: S. 
001 (70 x 2 m); S. 002 (70 x 2 m); S. 003 (70 x 2 m); S. 004 (70 
x 2 m); S. 005 (209 x 2 m); S. 006 (44 x 2 m); S. 007 (1 O x 2 m); 
S. 008 ( 10  x 2 m); S. 009 ( 10  x 2 m); S. 010  (1 0 x 2 m); S. 01 3 
(37 x 2 m); S. 014 (55 x 2 m); S. 0 15  (60 x 2 m). Cu scopul de a 
cerceta integral unele dintre complexele identificate au fost 
deschise secţiunile S. 01 1 ( 1 5  x 2 m) şi S. 012  (45 x 2 m), de 
asemenea mai multe casete. 

Au fost identificate 1 03 complexe din epoca bronzului, unul 
din perioada Latene C şi 65 de morminte de inhumaţie. 
Locuirea preistorică (epoca bronzului) 

Pe supraf�ţa sondatll a aşezării, cu dimensiunile 
aproximative de 1 50 x 90 m (1 ,35 ha), coloana stratigrafico nu 
este identico. Locuirea din epoca bronzului nu are aceeaşi 
intensitate peste' tot, concentrându-se în zona cea mai înalto a 
terasei, acolo unde a fost a·mplasato şi necropola din a doua 
jumătate a mileniului 1 p. Chr. in preajma unor complexe 
depunerile sunt evident mai consistente. Stratul vegetal, 
împreuno cu cel de arătură, are o grosime de 0,2-0,25 m, fiind de 
culoare cenuşie�deschiso şi consisterip relativ compacto. Nivelul 
aferent aşezării preistorice are o grosime medie de 0, 1 -0 , 15 m şi 
maximo de 0,25 m. Este de culoare neagr!l-cenuşie, cu o 
consistenţă măzăroasă, uneori lutoasă; conţine pigment ori 
bucă� mai mari sau mici de chirpic ars şi fragmente ceramice. 
Urmează solul antic, de culoare brun-negricioasă, relativ 
compact, cu o grosime variabilo, cuprinso între O, 1 5  şi 0,25 m. in 
partea sa superioaro au mai apărut fragmente ceramice, fiind 
astfel greu de delimitat în raport cu stratul de culturo propriu-zis. 
Sub solul antic apare argilă galben-roşcată, de consisten� tare, 
cu o grosime variabiiO, în medie depăşind 1 m. Urmează pietrişul 
geologic, care, în unele porţiuni, apare deja la -0,5 -0,6 m. 

Au fost integral cercetate 34 de complexe, remarcându-se o 
locuin� parţial adâncită, un complex magico-religios, un mormânt 
de inhumaţie în poz�ie chircitll, o vatro exterioaro şi mai multe 
gropi de provizii, transformate ulterior în gropi menajere. A mai 
fost sopat parţial înco un bordei şi conturata alte douo. 
Dimensiunile lor, ce ating chiar 6 x 4 m, sunt mari în comparaţie 
cu analogiile cunoscute până în prezent. 

Materialul arheologic descoperit este bogat. Alături de vase 
întregibile şi fragmente ceramice, putem consemna câteva piese 
din bronz (un pumnal şi un fragment de sârmă de bronz au fost 
descoperite în complexul ritual), unelte din piatră (râşniţe, 
zdrobitoare, topoare) şi câteva unelte din os (stropungotoare, 
podoabe). 

Apartenenţa culturalo şi datarea sitului descoperit pe ,.P3.d" 
ridicl o serie de probleme. Precum am precizat. a fost identificat 
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un singur nivel de locuire. in acest strat dar şi in complexele 
cercetate, pe lângă fragmentele ceramice ce sugerează o sintezD 
intre fondul local Wietenberg IV şi elementele alogene Noua -
sintezO recent definitll ca descoperiri de tip Gligoreşti şi datatll în 
etapa a 11-a a bronzului târziu din centrul Transilvaniei (Br. D 
central european)3, au apărut vase şi fragmente ceramice de 
culoare bruno, cărămizie, dar şi negre la exterior - roşu la interior, 
decorate cu caneluri verticale, orizontale sau în formo de 
ghirlando, striuri etc. Transformarea culturilor bronzului târziu în 
sens, denumit impropriu, .hallstattian" este o realitate care a fost 
deja demonstrato pentru cultura Cruceni-Belegis, lgriţa, Suciu de 
Sus, pentru a aminti doar realităţi culturale din Transilvania. A 
rămas un deziderat, cu toate că s-au făcut paşi importanţi în 
acest sens4, definirea ultimei perioade, a I I I-a, din evoluţia 
bronzului târziu în Podişul Transilvaniei (HaA central european). 
Aşezarea de la Vlaha .. Pad" reprezintă cu siguran� o cheie in 
reconstituirea respectivei perioade. La aceasta se adaugă şi 
şansa, prin cercetarea aproape exhaustivo a sitului, în vederea 
descărcării de sarcina arheologică, de a avea o imagine exacto 
asupra organizării interne a unei aşezări din epoca bronzului. 
Cimitirul (de inhumaţie) din prima jumătate a secolului VI p. Chr. 

Necropola ocupă partea mijlocie a terasei, respectiv 
porţiunea de teren in care par să se concentreze şi complexele 
preistorice, acestea adeseori afectate de morminte. Sec�unile 
nr. 001 , 002, 005, 008, 0 12  şi 014, trasate perpendicular, 
respectiv pe direc�e paralelă cu axul autostrăzii, permit 
aprecierea destul de exactă a întinderii la orizontală a cimitirului, 
pe un spaţiu care ocupă cel puţin 65 m (V-E) x 50 m (N-S), 
respectiv 3250 m2. Densitatea complexelor funerare pare să fie 
mai mare în aria centrală a necropolei şi diminuată spre 
periferie. Pe durata campaniei 2004 au fost integral cercetate 43 
de morminte, alte 22 fiind identificate cu plan complet ori parţial; 
cele din urmă au fost protejate, urmând ca săparea lor să aibă 
loc pe parcursul campaniei următoare. 

Prin toate caracteristicile, deja evidenţiate în urma 
sondajului, cimitirul aparţine ariei răsăritene a necropolelor "cu 
morminte dispuse in şiruri paralele" (Reihengrabe(j, a căror 
răspândire, începând cu a doua jumătate a secolului V p. Chr., 
depăşeste spre V cu mult bazinul carpatic, fără a fi cunoscute în 
spaţiul SE carpatic al României5. 

inainte ca cercetarea obiectivului să fie epuizată (intreg 
arealul necropolei este afectat de construcţia şoselei), sunt 
inutile comentarii detaliate. Mormintele sunt dispuse in şiruri 
relativ paralele, într-o configuraţie mai clară decăt cea 
caracteristică cimitirului de la Moreşti, întotdeauna orientate V
E, cu devieri uşoare de la această regulă. in plan, majoritatea 
gropilor au formă dreptunghiulară, cu colţuri mai mult sau mai 
puţin rotunjite, dar nu lipsesc cele a căror formă tinde spre un 
pătrat. in mod evident, ele au străpuns depunerea culturală 
preistorică, astfel că nivelul de călcare corespunzător locuirii 
contemporane cimitirului poate . fi calculat spre baza arăturii 
actuale, adică foarte aproape de actualul nivel al solului, la cel 
mult -0,2 -0,3 m. Gropile defuncţilor maturi au o adâncime mai 
mare, adeseori depăşind 1 m (de la actualul nivel de călcare), 
uneori fiind parţial săpate chiar intr-un strat de pietriş geologic. 
Se pare că in multe dintre morminte existau sicrie de lemn, aşa 
cum indică nu atât resturile de lemn păstrate (doar în câteva 
cazuri), cât amprenta păstrată in umplutură şi pe f�dul gropii. 

Datorită solului acid, doar in câteva rânduri s-a păstrat 
integral scheletul defuncţilor; in majoritatea cazurilor au fost 
identificate doar amprentele oaselor macerate şi mai ales dintii. 
in cazul complexului nr. 0020, mormânt de femeie, conform 
determinărilor antropologica preliminare, se pare că avem de-a 
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face cu obiceiul deformării artificiale a craniului. În orice caz, 
atunci când scheletul s-a păstrat este evident că in groapa 
mormântului s-a produs o intervenţie ulterioară, deoarece o parte 
dintre oasele scheletului, de la bazin spre picioare, sunt 
nederanjate, in poziţie anatomică firească, in timp ce oasele din 
jumătatea superioară a corpului au fost bulversate. 

Jefuirea, cel puţin a unora dintre morminte (aspect 
caracteristic cimitirelor de acest fel), apoi aciditatea solului, 
explică relativa sărăcie a inventarului funerar. Cel puţin in 
comparaţie cu cimitirul de la Moreşti, par să fie mai numeroase 
mormintele de războinici, din al căror inventar fac parte umbcr 
urile de scut, vârfurile de săgeţi şi intr-un singur caz clar -, un 
scramasax (cu garnitura pentru teacă confecţionată din tablă de 
argint). Este de presupus că, iniţial, fuseseră depuse in aceste 
morminte şi spade, fără a ne referi la accesoriile centurii ori la 
alte piese de echipament. În mormintele de femei au fost găsi!e 
şiraguri de mărgele, intr-un caz şi o fibulă digitală de bronz. In 
rest, domină ca prezenţă cataramele simple, confecponate din 
bronz sau fier. Într-un singur caz a fost găsit un vas de lut, 
specific perioadei, cenuşiu, modelat la roata rapidă, din pastă 
semifină şi fără decor. Ofranda alimentară, având in vedere 
prezenţa oaselor de animale, este, deocamdată, vag atestată. 

În stadiul de acum al cercetării, necropola poate fi datată 
între cea. 500-567 p. Chr. , adică în "perioada clasică" a regatului 
gepid, fiind întru totul comparabilă cimitirului, mai bine cunoscut, 
de la Moreşti. Situat in bazinul superior al Someşului Mic, adică 
în zona de unde sunt cunoscute importantele descoperiri de la 
Apahida şi Someşeni, care inaugurează locuirea gepidă in 
interiorul Transilvaniei, ar fi de aşteptat ca şi începutul 
inmormântărilor din cimitirul de la Vlaha să dateze din această 
vreme. 

Sector 3 (km 44+000 - 45+000) 
Punct: Pajişte 

Acest subsegment al Autostrăzi i Braşov-Borş traversează a 
doua terasă sudică a pârâului Racoş/Finişel (din hotarul sudic al 
localităţii Vlaha), orientată aproximativ dinspre E spre y. Dinspr� 
S, valea pârâului colectează câteva mici fire de apă. In cea ma1 
mare parte, zona este cunoscută sub nuf!lele de "Pajişte", �eş! 
terenul este cultivat aproape in intregime. In multe dintre porţ1un1 
solul se caracterizează prin umiditate excesivă, situaţie datorată 
scurgerii apei de pe dealurile învecinate. Probabil şi datorită 
defrişărilor petrecute încă din vechime, intreaga vale, la 
altitudinea acestei terase, este străbătută de curenţi puternici. 

La suprafaţa solului, nu au fost găsite materiale arheologice. 
Au fost trasate şi săpate manual 24 de secţiuni stratigrafice, cu 
lungimi între 1 0-20 m şi lăţimea constantă de 1 m. Fără excepţie, 
solul argilos, uneori amestecat cu pietriş mărunt, apărut imediat 
sub stratul vegetal sau arătură, s-a dovedit a fi steril din punct de 
vedere arheologic. Nu au fost identificate complexe ori materiale 
arheologice. 
Planşa 48. 

Note: 
1 .  Terenurile nefiind expropriate, respectiv răscumpărate, 
cercetarea sitului, ca şi verificarea celorlalte subsegmente, au 
fost posibile datorită bunăvoinţei comunităţii reformate din satul 
Vlaha şi înţelegerii de care a dat dovadă Primăria comunei 
Săvădisla. 
2. V. Vasilev, V/aha, corn. Săvădisla, in 1. H .  Crişan, M. 
Bărbulescu, E. Chirilă, V. Vasiliev, 1 .  Winkler (redactori), 
Repertoriul arheologic al judeţului Cluj, Bibliotheca Musei 
Napocensis 5, Cluj-Napoca, 1 992, p. 433; Gh. Lazarovici, Z. 
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Maxim, P. Gyulai, Descoperiri arheologice in comuna Săvădis/a 
ljud. Cluj) şi câteva probleme privind epocile neolitică şi a 
bronzului, ActaMN 26/30 (1/1 ) ,  1 989-1 993 {1 994), p. 1 76-1 78, 
fig. 7-1 4. 
3. FI. Gogâltan, 1. Al. Aldea, A. Ursuţiu, Raport preliminar asupra 
investigaţiilor arheologice de la Gligoreşti - "Holoame", corn. 
Luna, jud. Cluj, Apulum 41 , 2004, p. 6 1 -1 01 .  
4. H .  Ciugudean, The Hallstatt A Period in Central Transylvania, 
în H. Ciugudean, N. Boroffka (ed.), The Early Hallstatt Period 
(1200-700 B.C.) in South-Eastern Europe, Alba Iulia, 1 994, p. 
25-40. 
5. K. Horedt, Der ostliche Reihengrăberkreis in Siebenbiirgen, 
Dacia NS 21 , 1 977, p. 251 -268; ldem, Moreşti. Grabungen in 
einer vor- und friihgeschichtlichen Siedlung in Siebenbiirgen, 
Bucureşti, 1 979. 

244. Vlădeni, corn. Vlădeni, jud. lalomiţa 
Punct: Popina 8/agodeasca 
Cod sit: 94802.01 
Colectiv: Emilia Corbu (MJ lalomiţa) 

Lucrările s-au desfăşurat pe grindul sudic, in sectorul B, 
unde au fost deschise 1 2  casete de 4 x 4 m, pentru a afla limita 
aşezării spre S şi V şi a incheia cercetarea bordeiului 4. 

Au fost descoperite zece complexe şi s-au făcut importante 
observaţii stratigrafice. Astfel că pe o suprafaţă de 64 m2 se 
aflau şapte complexe din care unul getic şi restul de 6 
aparţinând culturii Dridu (un bordei, trei gropi de bucate, o 
locuinţă de suprafaţă, un cuptor menajer). 
Complexe medieval-timpurii (cultura Dridu) 
Bordeiul nr. 4 (complex 39)- Cas. 87- 88 

Avea plan patrulater de 4,4 x 3,8 m, cu colţurile rotunjite, 
orientat NV-SE. Podeaua se afla la -1 m din lut bătătorit, 
denivelată. in coltul de NV şi pe o parte a laturii se afla cotlonit 
un cuptor. Vatra era rotundă, cu diametru! de 1 ,2 m, amenajată 
pe un pat de cioburi (din pastă caolinoidă) şi cu grosimea de 5 
cm. În coltul de SE se afla o treaptă de lut, care marca probabil 
intrarea. Îl� groapa bordeiului , care avea pereţii înclinaţi, se afla 
foarte multă paiantă arsă, din care unele bucăţi arse până la 
vitrificare. Acestea coroborata cu straturile de cenuşă şi arsură 
aflate pe podea ne-au dus la concluzia că bordeiul a fost distrus 
în incendiu. 

in interiorul bordeiului la nivelul podelei se aflau două gropi 
de bucate (numerotate in continuarea celor din aşezare), din 
care doar una a aparţinut bordeiu lui. Groapa de bucate nr. 1 0  
(cpl. 47) a fost săpată in bordei in colţul d e  NE, de la nivelul 
podelei la -D,97 m. Avea gura ovală cu o şănţuire laterală şi 
diametru! de 1 ,2 x 1 m. Corpul era aproape bitronconic ca un 
butoi cu diametru! maxim de 1 ,35 m. Adâncimea gropii era de -
1 ,3 m. Avea pete mari de arsură pe fund şi pereţi . Umplutura 
brună, afânată, aproape compactă, cu resturi ceramice, arată că 
în momentul părăsirii groapa era plină. Volumul gropii era de 
1 ,37 m3. 

Materialul arheologic provenit din bordei constă din paiantă 
arsă, uneori până la vitrificare, oase de animale, fragmente 
ceramice. Acestea din urmă se împart in cinci categorii: 
ceramică nisipoasă, ceramică cenuşie, ceramică din pastă 
caolinoidă, ceramică lucrată cu mâna, amfore. 

Cioburile din pastă nisipoasă constituie cam jum�tate din 
cantitatea de material ceramic (aprox. 21 O fragmente). In funcţie 
de calitatea pastei se remarcă trei variante: prima din pastă de 
bună calitate, bine omogenizată, cu nisip fin şi mică, ardere 
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bună reducătoare şi aproape uniformă; a doua din pastă cu nisip 
şi microprundiş de granulaţie medie şi mică, bine omogenizată 
cu angobă cărămizie; a treia din pastă cu nisip şi microprundiş 
de granulaţie medie, rugoasă la pipăit, bine omogenizată, cu 
angobă cărămizie, ardere neuniformă cu pete. Predomină 
decorul striat la rândul lui cu mai multe variante: cu striuri late, 
adânci, ca nişte caneluri aplicate pe o pastă rugoasă şi slab 
arsă; striuri inguste, fine; striuri slab imprimate; registre de câte 
cinci striuri orizontale. Alte variante de decor prezente destul de 
sporadic sunt: valuri formând ochiuri intre ele; registre de valuri 
alternate cu striuri; fascicule de striuri oblice pe striuri orizontale. 

Ceramica cenuşie (cea. 50 fragmente) este relativ puţină in 
ansamblul descoperirilor şi neintregibilă. O parte din cioburi au 
pastă de bună calitate, cimentoasă, bine arsă şi decorată cu 
incizii late orizontale sau cu linii lustruite in reţea. Tot din aceeaşi 
categorie de pastă mai există cioburi negre la exterior, lustruite 
pe toată suprafaţa. Altele au angobă galbenă-portocalie decorată 
cu linii lustruite in reţea. Sunt însă şi fragmente, care dovedesc o 
ardere slabă, exfoliate la exterior. Pe baza buzelor de vas 
păstrate se poate spune că provin de la trei categorii: oale cu 
buza verticală şi înaltă, u lcior şi strachină din pastă fină, cenuşie, 
lucrată la roata rapidă. 

Ceramică din pastă caolinoidă a fost găsită in zona 
cuptorului şi vatra acestuia. Sunt din pastă albă sau roz cu decor 
striat sau din striuri alternate cu valuri. Arderea este bună şi pe 
unul din cioburi este scrijelit un "X". 

Ceramica lucrată cu mâna. in raportul campaniei 20031 am 
arătat că in jurul şi pe vatra locuinţei de suprafaţă la -0,38 m au 
fost descoperite fragmente ceramice lucrate cu mâna, asupra 
cărora am fost reticentă şi am considerat că au fost purtate de 
plug. Însă am constatat că acestea apar şi la -Q,6 -0,7 m şi in 
bordei până aproape de podea. Aceasta m-a convins că aceste 
fragmente ceramice, destul de multe dealtfel (din cele două 
complexe fiind cca. 1 20) aparţin culturii Dridu. Cioburile sunt 
lucrate din pastă cu cioburi pisate şi uneori nisip, arsă slab cu 
nuanţe de brun-cărămiziu şi miezul negru in spărtură. Altele sunt 
galben-cărămizii şi brune. Provin de la vase cu buza verticală 
sau puţin lăţită din care una este decorată cu crestături scurte, 
oblice. Materialul este neintregibil . Oricum, până in prezent 
ceramică lucrată cu mâna s-a descoperit în Muntenia la 
Băneasa-sat2 şi Dridu3. În Moldova şi Basarabia aceasta se află 
in cantitate mult mai mare şi este descrisă cu multe amănunte4• 
Fragmente ceramice din care multe neintregibile din această 
categorie s-au descoperit şi în situri din Transilvania.5 

Amforele sunt, după ceramica nisipoasă, cea mai importantă 
categorie ceramică din care s-au găsit peste o sută de 
fragmente. Se disting două categorii .  Prima din pastă roşie
cărămizie, iar a doua din pastă cărămizie cu angobă alb-gălbuie 
(destul de puţine fragmente). Aparţin unor exemplare de amforă 
cu fund conic, umăr înălţat şi toarte ce pornesc imediat de sub 
buză şi unor ulcioare amforoidale cu angobă gălbuie, ardere 
slabă şi toarte mici rotunjite. 

Alte descoperiri: nuclee de silex folosite drept cremene; două 
împungătoare de os şi un fragment de plăsea din os; cinci 
fusaiole din care doar una întreagă, din pastă cărămizie, 
aplatizată, celelalte sunt fragmetare, din pastă cenuşie, rotunjite; 
o lupă din fier aproape de cuptor, unde s-a mai găsit şi o 
grămăjoară compusă din 30 de melci. 

Pe baza materialului ceramic bordeiul nr. 4 se încadrează 
cronologic în sec. VII I- IX. 
Cuptorul nr. 5 (complex 42) - Cas 88 - Cas 89, c3-4 

Acest cuptor menajer a fost amenajat după dezafectarea 
bordeiului nr. 4, paralel cu o latură a acestuia. Vatra era rotundă 
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şi intersecta parţial bordeiul. Groapa de acces era orientată NE
SV, patrulateră, cu dimensiunile de 2,4 x 2,3 x 1 ,2 m şi 
adâncimea de -0,86 m şi intersectează puţin bordeiul nr. 4. Pe 
latura scurtă aflată spre NE a fost cotlonită vatra. Aceasta era 
puţin ovală cu diametrele de 1 ,2 x 1 , 1 m. Calota cuptorului era 
prăbuşită pe vatră şi s-a conturat la adâncimea de -Q,65 m de la 
nivelul actual al solului ca o peliculă rotundă de pământ puternic 
ars. După îndepărtarea stratu lui de pământ ars s-a ajuns la 
nivelul vetrei care era puternic arsă. Iniţial fusese amenajată cu 
un strat de lipitură. Prin secţionarea vetrei a rezultat un profil în 
care se observa o reamenajare. Deci prima vatră a fost 
amenajată direct pe pământ galben şi avea o grosime de 2,7 
cm. Peste această vatră se afla o depunere de 7 cm de arsură 
peste care era o a doua vatră care avea o grosime de doar 1 ,5 
cm, îngroşată spre centrul vetrei. Prima vatră fusese amenajată 
cu doar O, 1 m mai sus de podeaua gropii de acces. 

Acesta este al treilea cuptor de uz casnic de la Vlădeni
Popina Blagodeasca care intersectează un bordei Dridu. La 
rândul lui a fost intersectat, la nivelul gropii de acces de 
complexul de suprafaţă cu vatră. Din acest motiv, probabil, 
cantitatea de descoperiri este destul de redusă şi constă în 
fragmente de paiantă, pietre, cioburi, patru fragmente de nucleu 
de silex folosite probabil drept cremene. 

Ceramica nisipoasă este aproape la paritate dacă nu chiar 
mai puţină decât fragmentele de amforă sau de ulcior 
amforoidal. Cioburile (cea. 40) din pastă nisipoasă conţin nisip 
de granulaţie mică şi medie şi sunt decorate cu fascicule de 
striuri oblice pe striuri orizontale, striuri orizontale, registre de 
câte trei valuri, registre de valuri formând ochiuri între ele, 
registre de valuri alternate cu striuri . Singura buză de vas, care 
se păstrează este din pastă cu nisip fin şi calcar. Este puternic 
răsfrântă şi are umărul proeminent. Din categoria ceramicii 
cenuşii sunt doar 9 cioburi mici şi răzleţe, din care câteva au 
decor lustruit in reţea. Altele provin de la castroane din pastă 
fină, cenuşie, cu fund inelar lucrate la roata rapidă, cu analogii la 
Păcuiul lui Soare. 

Ceramica din pastă caolinoidă este aproape inexistentă, 
cele două cioburi provenite din straturile superioare, au fost mai 
degrabă purtate. Cioburile de amforă provin de la exemplare cu 
fund conic, cu coaste la interior din pastă cărămizie cu angobă 
alburie la exterior. Pasta conţine nisip fin şi ocru. Mai sunt şi 
toarte de amforă din pastă cărămizie cu mică. 

Au mai fost găsite şi câteva fragmente lucrate cu mâna din 
pastă aspră, rugoasă la pipăit cu cioburi pisate sau fără, ardere 
incompletă, nuanţe brun-gălbui şi miez negru. Alte descoperiri ar 
fi un împungător din os, un împungător din os de tip igliţă, 
trecător din piatră folosit pentru măcinat. Presupunem o 
incadrare cronologică în a doua jumătate a secolului X. 
Groapa de bucate nr. 8 (complex 41 ) - Cas 87-81 0  

Este cea mai mare groapă d e  bucate descoperită până în 
prezent pe Popina Blagodeasca. Impresionează atât prin 
dimensiuni cât şi prin faptul că a fost conservată cu un capac de 
pământ galben de dimensiunile unei movile de 2 x 1 ,2 m. 
Groapa avea formă tronconică, cu gura mai îngustă decât 
fundul. Gura era ca o pâlnie al cărui diametru se îngusta de la 
1 ,96 la 1 ,5 m. Diametru\ maxim al gropii era de 2,2 m fiind 
aproape rotundă. Adâncimea gropii de la nivelul actual era de 
2,7 m şi de la nivelul de săpare de 2,2 m. Fundul avea diametru\ 
de 2 , 1  m deoarece pereţii se rotunjeau. Volumul gropii este de 
6,81 m3. Pe pereţi şi pe fund se vedeau pete de arsură 
puternică. Pe fundul gropii, pe stratul de arsură şi amestecat cu 
acesta, se aflau câteva kilograme de mei carbonizat. Umplutura 
gropii era brună, cenuşoasă, afânată, cu pigmenţi albi, arsură şi 
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chirpic. in partea superioară au apărut multe cioburi şi oase. 
Interesant este faptul că o parte din meiul carbonizat descoperit 
a inceput să se pulverizeze imediat ce a fost scos din mediul său 
şi s-a transformat intr-o cenuşă brună, afânată, foarte 
asemănătoare cu umplutura gropii. Trebuie să remarcăm de 
asemenea că umplutura gropilor este asemănătoare la toate 
gropile acoperite cu pământ galben, prin urmare au conţinut 
acelaşi lucru. O altă observaţie importantă este aceea că s-au 
conservat foarte bine ceea ce înseamnă că in momentul 
abandonării lor acestea erau pline. Nu este exclus ca acestea să 
fi conţinut mei sau alte cereale, care s-au carbonizat in timp. 

Materialul arheologic, destul de puţin, se imparte in două 
categorii. Prima provine din capacul uriaş de pământ galben, iar 
a doua din umplutura propriu-zisă a gropii .  Având in vedere 
cantitatea de pământ galben considerăm că acesta a fost depus 
cu prilejul săpării cuptorului nr. 4 aflat la 3 m distanţă. Astfel 
acest material nu are nici o legătură cu perioada de funcţionare a 
gropii ci mai degrabă cu perioada când aceasta era abandonată 
şi pământul incepuse să se surpe. in pământul galben s-au găsit 
fragmente de paiantă arse, cu urme de făţuială, oase 
fragmentate de animale, pietre. Materialul ceramic constă in 
cioburi din pastă nisipoasă, 2-3 fragmente mici din pastă cenuşie 
lustruită cu aspect cimentos, un fragment de amforă şi cioburi 
lucrate cu mâna. Cioburile din pastă nisipoasă, din care unul 
este din pastă caolinoidă roz, se remarcă prin calitatea bună a 
pastei, a decorului striat ingrijit din striuri orizontale şi registre 
striate oblic. Acest material provine probabil din bordeiul Dridu 
intersectat cu ocazia săpării cuptorului . 

Din interiorul gropii materialul este puţin, având in vedere 
capacitatea acesteia. Constă din bulgări de paiantă arsă, uneori 
până la vitrificare, mai numeroase pe fundul gropii, fragmente de 
făţuială de 1 - 1 ,5 cm grosime, pietre, oase de animale, material 
ceramic. Acesta din urmă provine de la vase neintregibile, 
lucrate din mai multe categorii de pastă. Cioburile din pastă 
nisipoasă sunt cele mai numeroase (35 exemplare) şi conţin in 
afară de nisip şi microprundişuri, sunt arse reducător, cu pete 
brune, roşcate. Aproape toate sunt decorate cu striuri late şi 
adânci, dar sunt şi câteva cu valuri pe striuri sau cu valuri 
formând ochiuri intre ele. Cioburile din pastă caolinoidă, striată 
sunt foarte puţine, doar două exemplare. Din pastă cenuşie, 
lustruită, sunt doar oase exemplare, din care se distinge un 
fragment cu gâtui inalt şi buza tăiată drept. Sunt şi cinci cioburi 
lucrate cu mâna din pastă cărămizie cu angobă alburie, altele 
aveau aspect destul de grosier, din pastă cu cioburi pisate, 
miezul negru in spărtură şi angobă cărămizie, fără decor. in 
groapă se mai aflau şi cioburi de amforă ( 1 1  exemplare) din 
pastă cărămizie cu angobă alburie. Alte materiale: un 
impungător din os, o toartă de amforă ştampilată, fragmente de 
gresie, un fragment dintr-un disc de lut şi o mărgea din bronz 
decorată cu granule mici. 

Inventarul ceramic al gropii şi contextul stratigrafic datează 
complexul in a doua jumătate a sec. VI I I - începutul sec. IX. 

Groapa nr. 9 (complex 48) avea gura la nivelul podelei la -
0,93 m delimitată cu o margine de pământ galben. Avea gura 
foarte largă cu diametru! de 1 ,7 m. Diametru! fundului era de 
1 ,86 m. Adâncimea de la nivelul podelei era de -1 ,2 m. Volumul 
gropii, atât cât se mai păstrează era de 3,03 m3. Se afla la trei 
metri de groapa nr. 8. Avea o umplutură cenuşoasă, neagră, 
compactă. Fundul avea pete de arsură. Noi credem că această 
groapă a fost intersectată de cei care au săpat bordeiul şi 
refolosită. Drept argument aducem dimensiunile impresionante 
ale acesteia, care ocupau o bună parte din podea cât şi faptul că 
după caracteristicile constructive aceasta face pereche cu 
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groapa nr. 8 aflată in exteriorul bordeiului şi intersectată de 
acesta. Ori am văzut că pe Popina 81agodeasca gropile mari de 
bucate sunt grupate câte două. 

in umplutura gropii se aflau fragmente de paiantă arsă şi de 
făţuială, oase de animale, fragmente ceramice din pastă de 
diferite categorii. Cele mai multe erau cioburile din pastă 
nisipoasă de bună calitate cu nisip fin şi uneori mică, arse 
reducător spre negru cu pete cărămizii la exterior şi altele cu 
angobă cărămizie. Decorul constă din striuri uşoare, abia 
imprimate; registre striate de 3-6 linii; fascicule oblice pe striuri 
orizontale; valuri alternate cu striuri. Decorul coboară aproape 
până de fundul vasului. 

Ceramica cenuşie este aproape absentă, fiind doar două 
cioburi din care unul avea angobă cărămizie, lustruită. Din pastă 
caolinoidă era doar un singur exemplar. 

Mai există însă un tip ceramic dintr-o pastă destul de 
grosieră, dar fără nisip, lucrată la roată şi cu angobă cărămizie. 
Erau însă şi cioburi lucrate cu mâna din pastă cu cioburi pisate, 
din care unele aveau angobă alburie. Arderea era oxidantă cu 
pete brune. Cele 4-5 cioburi de amforă proveneau de la 
exemplare lucrate din pastă cărămizie cu mică. Tot materialul 
este neîntregibil. 
Complexe geto-dace 
Cuptor - Cas 81 8, c. 3-4 - (complex 40) 

Cuptorul este compus din groapa de acces şi vatră. Groapa 
de acces este trapezoidală cu colţurile rotunjite. Avea 
dimensiunile de 2,5 x 1 ,75 x 2,2 x 1 m. Cobora o treaptă la -0,75 
m şi podeaua se afla la -0,92 m. in groapă se afla o umplutură 
formată dintr-un pământ brun spre gri, relativ afânat, cu lentile 
galbene şi in care se aflau fragmente ceramice. Pe latura scurtă 
se afla vatra rotundă, care credem noi că a fost cotlonită in 
peretele gropii. Aceasta a apărut la -0,58 m de la suprafaţa 
actuală a solului ca o pată rotundă de pământ ars. Diametru! 
vetrei era de 1 ,35 m, era groasă de 2 cm, al biată, fiind mai 
groasă spre centru . Era amenajată pe un pat de cioburi de 
amforă. in mijlocul acestei vetre se afla un picior de pământ 
galben, ceea ce ne sugerează că acesta a separat la un 
moment dat o cameră de ardere şi prin urmare ar fi un cuptor de 
meşteşugar. 

Materialul arheologic descoperit in acest complex constă in 
câteva oase de animale, paiantă, vălături de lut, fragmente 
ceramice. Ceramica lucrată cu mâna este predominantă. in 
funcţie de calitatea pastei se remarcă mai multe variante. O 
mare parte din ele provin de la borcane. Prima variantă o 
constituie ceramica din pastă grosieră, arsă oxidant cu miezul 
negru, fără angobă. Este decorată cu un şir de alveole puţin 
adâncite. O altă variantă o constituie pasta cu cioburi pisate, 
bine arsă, cu angobă, bine omogenizată. O a treia variantă o 
constituie cioburile de la vase de capacitate mare, tip sac, cu 
buza verticală, puţin lăţită, din pastă cărămizie cu cioburi pisate, 
bine arsă, cu angobă, puţin lustru ită. Au mai fost găsite câteva 
cioburi de amforă din pastă roşie-cărămizie. Se remarcă buze de 
la două castroane din pastă fină, lucrate la roata rapidă, din care 
unul are culoarea neagră puţin lustruită, iar celălalt cărămizie. 
De sub vatră s-au scos cioburi de la trei amfore, din care două, 
parţial intregibile, din pastă roşie-cărămizie, cu gât inalt, din silex 
cu urme de lovituri adânci semn că au fost folosite drept 
cremene; două răzuitoare din piatră, fragment de arcere, un 
percutor din calcar folosit probabil pentru zdrobire. Propunem o 
incadrare cronologică in sec. IV- I I I  a. Chr. 
Şanţ nr. 2(complex 43) - Cas 88- 81 1 

Acest şanţ face parte dintr-un complex mult mai mare. Este 
orientat NV-SE şi noi am intersectat doar o parte din el, pentru 
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că nu i-am găsit capetele. Porţiunea cercetată are lungimea de 
9,3 m, lăţimea de 0,8-0,85 m. Pereţii sunt puţin evazaţi. Fundul 
şanţului nu are aceeaşi adâncime pe toată suprafaţa, ci variază. 
in 88 adâncimea variază intre -0,98 şi -1 ,21 m, iar in 81 1 intre · 
1 , 1  şi - 1 ,24 m fără a se delimita o înclinaţie. Pe fundul şanţului şi 
pe pereţi se observă gropi rotunde puţin adânci. Încă de la -{),56 
m de la suprafaţa solului se conturau pete brune, afânate cu 
chirpic, ce păreau să indice un complex. Dar de abia la -{),65 m 
s-a observat exact configuraţia şanţului. Umplutura era brună 
spre negru, puţin afânată cu granule de paiantă arsă, bulgări, 
pietre, cioburi. Materialu l ceramic, destul de puţin, indică un 
complex getic. in stratul de deasupra şanţului , in 88, am găsit 
paiantă, bucăţi arse până la vitrificare, oase, pietre, cioburi Dridu 
cu decor striat şi ceramică cenuşie amestecată cu cioburi getice. 
Materialul medieval-timpuriu provine din complexele Dridu aflate 
in aceeaşi casetă. Sub -{),65 m s-au descoperit fragmente de 
paiantă, care merg până in fundul şanţului , câteva pietre şi 
destul de puţine cioburi. Acestea din urmă provin, in majoritate, 
de la amfore din pastă roşie-cărămizie şi de la vase din pastă 
diferită calitativ, cu sau fără ingredienţi, arse oxidant, uneori cu 
angobă gălbuie sau decorate cu brâu alveolat. Cele câteva zeci 
de cioburi sunt aproape atipice şi avem doar o buză de vas din 
pastă de bună calitate, cu mică, arsă reducător. Tot acolo a mai 
apărut şi un fragment de lupă de fier. 
Şanţ nr. 3 (complex 44) · Cas B1 6· B17 ;  Cas B21 

Este vorba de un şanţ mic orientat VNV-SSE, pe care l-am 
urmărit pe o lungime de 1 1  m fără a-i găsi capetele. S-a conturat 
la -0,46 m de la suprafaţa actuală a solului caracterizat de un 
pământ brun-inchis, relativ tare şi sărac in materiale arheologice. 
Şanţul are lăţimea de 0,25-0,3 m şi adâncimea de -{),3 m. Din 
punct de vedere topostratigrafic traversează un alt complex getic 
(nr. 46) ceea ce înseamnă că este ulterior acestuia. Nu ne putem 
pronunţa asupra funcţionalităţii acestui complex. intre -0,45 şi -
0,67 m au fost găsite câteva cioburi atipice getice, fragmente 
mici de paiantă, pietre. 
Mormânt nr. 1 (complex 45) Cas B1 8-B20 

Este un mormânt de copil prins în martorul dintre B 1 8-820 şi 
care va fi deschis după cercetarea exhaustivă a complexului 46, 
când martorul va fi desfiinţat. 
Bordei (complex 46) - Cas B20-B21 

Este un complex, care se află încă in lucru, cercetarea 
integrală fiind un obiectiv prioritar al campaniei 2005. Vestigiile 
sale au apărut la -0,44/-0,47 m de la suprafaţa solului ca o pată 
de formă patrulateră orientată NV-SE, formată din pământ brun, 
foarte afânat, bogat in material ceramic şi oase de animale. Nu 
este intersectat de nici un alt complex, astfel că poate fi cercetat 
pe toată suprafaţa. in colţul vestic la -{),55 m se conturează o 
vatră ovală caracterizată de pământ puternic ars şi cenuşă. 
Bordeiul coboară in trepte. Aproape de mijloc se aflau grămezi 
mici de chirpic ars. 

Cercetarea bordeiului nr. 4 ne-a demonstrat stratigrafic că in 
zona casetelor B7-B10, se înregistrează patru faze de locuire, 
care nu pot fi asimilate unor reamenajări: 
- prima fază - în zonă s-au aflat gropile de bucate nr. 8-9. 
· a doua fază · se construieşte bordeiul nr. 4. in momentul 
construirii bordeiului groapa de bucate nr. 8 era vizibilă, de 
aceea a fost evitată fiind intersectată foarte puţin într-un colţ. 
Cealaltă groapă a fost prinsă exact pe mijlocul bordeiu lui . intre 
cele două gropi a fost săpată groapa nr. 1 O mai mică. 
• a treia fază • se sapă cuptorul nr. 5 lângă bordeiul dezafectat 
aşa cum s-a întâmplat şi în cazul bordeielor nr. 2 şi 3. in 
momentul construirii cuptorului bordeiul era dezafectat, dar 
vizibil. Cuptorul intersectează, foarte puţin, un colţ din acesta. 
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- a patra fază - Vatra nr. 2 aparţinând probabil unui complex de 
suprafaţă. in momentul când s-a construit vatra, bordeiul era 
deja prăbuşit. Profilul vetrei arată că aceasta nu a deranjat cu 
nimic straturile de detritus din bordei. 

Această situaţie nu este singulară în contextul arheologic al 
perioadei . Şi la Bucov Uud. Prahova) complexele descoperite 
dovedesc existenţa a patru faze6. Această constatare este poate 
cea mai importantă descoperire a campaniei 2004. 
Planşa 49. 

Note: 
1 .  CCA 2003, p. 370. 
2. Margareta Constantiniu, Panait 1. Panait, O aşezare feudală
timpurie la Băneasa- sat, CAB 2, 1 968, p. 1 03, fig. 25. 
3. Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu, Bucureşti, 1 967, p. 
89. 
4. Gh. Postică, Românii din codrii Moldovei Îfl evul mediul 
timpuriu, Chişinău, 1 994, p. 1 9. 
5. Călin Cosma, Vestul şi Nord-vestul României in secolele VIII
X d. H., p. 99, pl. 28. 
6. Maria Comşa, Aşezările de la Bucov, Bucureşti, 1 978. 

Abstract: 
In the 2004 archaeological campaign ten pits were 

discovered, among which five were from Early Mediaeval Period 
(the Dridu culture), four were Getic and one is undetermined yet 
(sti li in work) . The Dridu pits grouped together in B7 • B 1 O cases 
indicate that the settlement had four phases. In the first phase, 
on this place were two great storage pits. On these was built the 
hut no. 4. After the hut had been abandoned, nearby they have 
dug the domestic furnace no. 5, which overlapped a small part of 
the hut. After the furnace had been abandoned, a new surface 
pit (maybe a house, with a heater in the centre) was built. 

The hut no. 4 (4.40 m length x 3.80 m width x 1 m depth) 
had a step of clay at the entrance and an oven dug in clay in the 
West corner. In the East corner was dug a storage pit (·1 .30 m 
depth). On the floor there were many burnt pieces of clay mixed 
with straws and sticks. This hut was destroyed by fire. Regarding 
the other two storage pits (one of -2.70 and the other of -2.20 m 
depth), we have to say that one of them contained burnt millet, 
had a sack form and that its bottom and walls were burned. 

The domestic furnace no. 5 has an access pit (2, 40 x 2.20 x 
1 .20 m) and a heater dug in clay (1 .20 x 1 . 1 0  m diameter). It 
may be some kind of a craft furnace. 

In this pits there were discovered many sherds of pottery, 
heads of spindles, pieces of bones and metal. 

The Getic pits. The furnace had an access pit in a trapezium 
form with round corners. The heater had a circle shape with 1 .35 
meters diameter and it was built on a bed of sherds of amphora. 
It may be some kind of a craft furnace. 

Some other Getic pits are still under research, being finished 
in the future campaign. 

245. Volovăţ, corn. Volovăţ, jud. Suceava 
Punct: Biserica Veche 
Cod sit: 151 139.03 
Colectiv: Florin Hău (CMB Suceava), Emil Ursu, Viorel 
Blănaru (DCCPCN Suceava) 

La sfârşitul anului 2004 ( 1 5  nov.-4 dec), s-au desfăşurat la 
Volovăţ, lucrări având ca principal obiectiv, decopertarea 
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traseului funda�ilor vechii biserici datând de la sfârşitul secolului 
al XIV-Iea1 ,  situată la cea. 50 m S de biserica edificată de Ştefan 
cel Mare în anul 1 502. 

Decopertarea în sine a funda�ilor bisericii vechi a avut la 
râhdu-i drept principal scop identificarea pozi�ei exacte a 
monumentului în cadrul parcelei de teren în care acesta a fost 
pentru prima dată descoperit cu ocazia cercetărilor efectuate de 
Alexandru Artimon în perioada 1 969-1973 şi, de asemenea, un 
alt scop, anume acela în virtutea căruia, pe parcursul anului 
curent, în baza unui proiect de restaurare, să se purceadă la 
reconstituirea parţială a traseului previzibil al elevaţiei în plan a 
monumentului, până la o cotă pozitivă de cea. 0,8-1 m. Această 
lucrare de restaurare/reconstituire a planului bisericii, are 
menirea de a marca în mod vizibil în teren, poziţia şi configuraţia 
bisericii vechi care, după cum se ştie, se încadrează în 
problematica deosebit de interesantă a apariţiei şi evoluţiei 
arhitecturii ecleziale din piatră, de plan triconc, în nordul 
Moldovei2. 

Rezolvată în această manieră, acţiunea are şi o deloc 
neglijabilă importanţă de natură turistică, obiectivul devenind 
vizitabil, în contextul în care, minime amenajări cu această 
destinaţie (parcare auto, alei asfaltate, · rigole, grup social şi 
gheretă de pază etc), vor fi transpuse în teren, conform datelor 
înscrise în proiectul general de punere în valoare al acestui 
monument istoric. 

• in consecinţă, lucrările desfăşurate la Volovăţ la sfârşitul 
anului trecuP nu au fost lucrări de cercetare arheologică 
sistematică propriu-zisă, prezenţa în sit a arheologului fiind 
motivată doar de necesitatea instituirii unei metodologii de lucru 
adecvate scopului propus. Potrivit abordării iniţiale a obiectivelor 
din această fază a derulării proiectului de punere în valoare a 
acestui monument istoric, s-a dovedit a nu fi valabilă metoda 
cercetării sistematice, întrucât, cu ocazia cercetărilor din 
perioada 1 969-1973, atât suprafaţa existentă in interiorul 
bisericii cât şi aceea existentă în afara ei, au fost epuizate din 
punct de vedere arheologic4. Cota de adâncime până la care a 
fost realizată decopertarea, s-a stabilit funcţie de aspectul 
terenului şi de reperele stratigrafice publicate de Al. Artimon5, 
urmărindu-se în general, nivelul până la care s-au efectuat 
cercetările iniţiale. De jur-împrejurul monumentului, pe o fâşie de 
cea. 0,5 m lăţime, s-a realizat de asemenea un şanţ cu aceeaşi 
adâncime, al cărui taluz a fost răzuit până când s-a obţinut un 
plan înclinat, menit a preveni surparea malurilor rezultate, înalte 
de 0,7-0,9 m Cantitat�a de pământ obţinută prin decopertare, a 
fost depozitată la cea. 1 5  m NE şi NV de monu'ment, în două 
zone care prezentau accentuate denivelări negative faţă de 
orizontala terenului parcelei. Rigola existentă pe partea dreaptă 
(dinspre biserica veche) a drumului ce trece pe la S de incinta 
îngrădită a cimitirului dezvoltat în jurul bisericii lui Ştefan cel 
Mare din 1 502, despre care avem motive să credem că 
reprezintă actualmente traseul mai vechi al albiei unui afluent de 
stânga al pârâului Volovăţ6, nu mai păstrează nici un indiciu pe 
seama căruia să se poată repera, cu excepţia direcţiei de 
scurgere, ceva din aspectul segmentului mijlociu al unui curs de 
arteră hidrografică. E de crezut că între timp, lucrările repetate 
de pietruire a acestui drum, au făcut posibilă dispariţia 
semnalmentelor morfologice care ne interesează7. 

Decopertarea monumentului a început iniţial, dezvoltându-se 
spre V, din traseul unui sondaj efectuat la finele ar:tului 2000, 
anume, o secţiune (30 x 1 ,5 m) orientată N-S, cu unul din 
capete situat exact în marginea rigolei de pe partea dreaptă 
(dinspre monument) a drumului de ţară ce trece spre E, venind 
din şoseaua asfaltată a drumului comunal Rădăuţi-Volovăţ-
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Burla. Această sec�une, a determinat (re)descoperirea poziţiei 
bisericii vechi de la Volovăţ în cadrul parcelei in care 
amplasamentul ei se pierduse, după acoperirea secţiunilor şi 
casetelor făcute de Al. Artimon în perioada 1 969-1 9738. S-a 
aplicat săpătura .în front", pe lărgimea (cunoscută) a bisericii, pe 
direcţia V şi apoi, spre altar, pe direcţia E. 

Desfăşurarea lucrărilor de decopertare, a determinat 
redescoperirea traseului funda�ilor bisericii vechi a Volovăţului, 
observându-se încă de la început, faptul că sfarea lor de 
conservare era cât se poate de bună, în pofida celor mai bine de 
trei decenii scurse de la data · cercetărilor efectuate de Al. 
Artimon. Cu aceeaşi ocazie, s-au observat unele mici 
neconcordanţe, între schiţa planimetrică publicată de acelaşi 
autor în anul 1 981 9 şi situa�a reală din teren, întocmindu-se cu 
deosebită atenţie, ridicarea în plan a configuraţiei monumentului 
şi operându-se corecţiile necesare. 

S-a observat mai întâi faptul că, fundaţia laturii vestice a 
pronaosului, nu este ţesută în colţurile de NV şi SE ale încăperii 
cu zidurile laterale de N şi de S, situaţie de fapt pe care Al. 
Artimon a consemnat-o uşor diferit în schiţa planului bisericii 
desenat la capătul cercetărilor sale. Este vorba despre faptul că 
muchia sudică a tronsonului de fundaţie al laturii vestice 
aparţinând pronaosului se adosează la zidul de pe aceeaşi parte 
a bisericii, fără �a acesta din urmă să se termine la colţ în unghi 
ascuţit. Alinierea feţei exterioare a fundaţiei de pe latura de V a 
pronaosului, la feţele similare ale capătului zidurilor laterale este 
imperfectă, constatându-se o d iferenţă de O, 1 5  m în colţul sud
vestic şi una de 0,27 m în colţul nord-vestic al edificiului. 
Lungimea acestui segment de fundaţie pe direcţia N-S, este de 
6,05 m, iar grosimea lui , pe axa V-E a bisericii, est� de 1 ,04 m. 

S-a confirmat însă faptul că cele două fundaţii ale pilonilor 
de pe partea vestică a pronaosului sunt ţesuţi zidăriei întregului 
tronson şi de asemenea, faptul că, raportat la zidurile 
longitudinale de N şi de S, cota de fundare a acestui tronson 
este .liNii adâncă cu cea. O, 1-0 , 1 5  m. 

Cercetarea fundaţiei celor doi piloni din partea de E a 
pronaosului, a dus însă la concluzia că aceştia nu sunt ţesuţi 
fundaţiei zidului de V al naosului bisericii, ci sunt adosaţi, 
acestuia având, în comparaţie cu cei de pe latura de V a 
pronaosului, o suprafaţă în plan ceva mai mare şi ca atare, laturi 
ceva mai lungi. A fost cercetată doar situaţia cotei de fundare a 
pilonului din jumătatea nordică a pronaosului, dovedindu-se că 
aceasta este cu cea. 0,08 - O, 1 m mai jos decât cota de fundare 
a zidului vestic al naosului, căruia îi este adosat. Din datele 
publicate de Al. Artimon în anul 1 98 1 ,  reiese faptul că nu au 
existat două faze distincte din punct de vedere cronologic în 
opera de edificare a bisericii vechi de la Volovăţ. Se poate face 
totuşi observaţia în virtutea căreia, aspectul zidăriei tronsonului 
de fundaţie vestic al pronaosului şi, de asemenea, acela al celor 
patru piloni existenţi acolo, este mult mai �eîngrijit decât acela al 
zidurilor restului construcţiei. Cu toate acestea, nu s-au observat 
deosebiri care să pună in ellidenţă, . pentru acest compartiment 
al organizării planimetrice al bisericii (pronaosul), folosirea a 
două tipuri distincte de mortar în zidirea fundaţiei zidurilor 
longitudinale de N şi de S - pe de o parte - şi aceea a zidului 
transversal vestic al încăperii şi totodată, aceea a fundaţiei 
pilonilor existenţi în interior. 

Un ultim aspect cu caracter corectiv al lucrărilor de 
decopertare efectuate la biserica veche a Volovăţului, 1-a 
constituit poziţionarea urmelor fundaţiei unui pilon descoperit 
(redescoperit ?) în naos, pe aliniamentul transversal al colţurilor 
ele E ale absidelor laterale. Fotografiile publicate în 1 981 1o 
oglindesc după opinia noastră cât se poate de explicit poziţia 
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fundaţiei în discuţie, atâta doar că, în schiţa planului general al 
cercetărilor din 1 969-1 9731 1 , aceasta nu apare transcrisă. Mult 
mai spre E, pe acelaşi aliniament, apare însă, proiecţia în plan a 
soclului mesei altaru lui, deşi există unele nepotriviri metrice între 
citirile la scară a conţinutului celor două planşe ce oferă date 
despre situaţia la care ne referim12. 

in poziţia indicată ceva mai sus, a fost identificată o structură 
zidită având forma în plan cvasi-pătrată, alcătuită din două asize 
de piatră (de talie) legată cu mortar, având laturile de 0,82 x 0,81 
m. S-a remarcat şi faptul că, talpa acestui element de zidărie, se 
afiă cu cea. 0,2 m mai sus decât cota de fundare a zidurilor 
naosului şi altarului . Din pricina condiţiilor improprii de lucru (spre 
sfârşitul campaniei, umiditatea pământului a crescut în mod 
îngrijorător) , nu s-a procedat - în această etapă a cercetărilor 
la o răzuire a terenului din interiorul altaru lui, motiv pentru care, 
nu a fost (re)identificată aici şi poziţia mesei. Interesant este însă 
faptul că acest element de zidărie (oare fundaţia unui pilon ?), se 
afiă poziţionat uşor asimetric faţă de punctele de reper situate la 
N şi la S în configuraţia naosului (2,41 m faţă de reperul sudic şi 
numai 2,05 m faţă de cel nordic. 

După ce biserica a fost în întregime decopertată şi după ce 
s-au efectuat măsurătorile în baza cărora s-a întocmit planul 
întregului sit, s-a procedat la instituirea şi aplicarea unor măsuri 
de protecţie, menite a conserva fundaţiile monumentului până la 
data reluării lucrărilor din perioada sezonului cald al acestui an. 
S-a aplicat mai întâi, acoperirea fundaţiilor, pe întreg traseul lor 
existent în sit, cu mănunchiuri formate din tulpini uscate de 
porumb, iar apoi, peste acestea, a fost aşternut un strat de folie 
din material plastic, care a fost fixat cu bolovani şi pământ purtat. 
Rolul acestei "izolaţii", apl icate cu succes şi în alte cazuri 
asemănătoare, este acela de a elimina vulnerabilitatea fundaţiilor 
la procesele de îngheţ-dezgheţ, care, mai ales pe durata 
sezonului rece, ar putea determina dizlocări în masa zidăriei. 

Lucrările la biserica veche de la Volovăţ, trebuie să continue, 
în baza obiectivelor stabilite, punerea în valoare a acestui 
emblematic monument istoric fiind necesară astfel încât, alături 
de bisericile vechi de la Mănăstirea Humorului şi de la Moldoviţa, 
valorosul sit arheologic de la Volovăţ să întregească şi să 
lărgească orizontul de percepţie al publicului asupra fenomenului 
cultural al stilului moldovenesc, la temelia constitu irii căruia şi 
biserica veche a Volovăţu lui adaugă semnalmentele originalităţii 
sale. 

Note: 
1 .  Al. Artimon, Câteva consideraţii istorica-arheologice asupra 
bisericii din secolul al XIV-lea descoperită la Volovăţ ljudeţul 
Suceava), SCIVA 32, 1 98 1 ,  3, p. 403. Reluând problematica de 
natură planimetrică, stratigrafică şi cronologică a cercetărilor 
efectuate de Al. Artimon, cercetătorul Costică Asăvoaie face 
critica concluziilor publicate în 1 981 , sugerând că " fundaţiile de 
biserică descoperite la Volovăţ ar fi posibil să aparţină unei 
perioade mai târzii, poate primilor ani de domnie ai lui Alexandru 
cel Bun, când sunt zidite şi bisericile de la Moldoviţa şi de la 
Humor, într-o etapă în care se normalizează relaţiile cu 
Patriarhia din Constantinopol şi orientarea definitivă a Moldovei 
spre ritul răsăritean devenise evidentă" (cf. Costică Asăvoaie, 
Observaţii privind fundaţiile de biserică descoperite la Volovăţ 
(jud. Suceava), Cercetări Istorice 1 6 , 1 997, p. 9) . 
2. Horia Teodoru, Contribuţii la studiul originii şi evoluţiei planului 
triconc În Moldova, în BMI ,  1 970, nr. 1 ;  Răzvan Theodorescu, 
Despre planul triconc În arhitectura medievală timpurie a sud
estului european, SCIA (AP) 20, 1 973, nr. 2, p. 21 1-227; Cristian 
Moisescu, Interferenţe şi sinteze stilistice la Începuturile 
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arhitecturii ecleziale moldoveneşti (sec. XIV - XV), Ars 
Transsilvaniae 3, 1 993, p. 5-40; Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna, 
Arhitectura ecleziastică din Moldova În secolele XIV - XV, 
SCIVA 45, 1 994, 2, p. 1 45-1 7 1 .  
3. Finanţarea a fost asigurată de către MCC, prin bunăvoinţa 
DCCPCN Suceava. 
4. Al. Artimon, op. cit. , fig. n r. 3, p. 387. 
5. Ibidem, fig. 4 şi fig. 5 de la p. 388 şi 389. 
6. Vezi fig. 1 ,  publ icată în 1 981 , (cf. Al. Artimon, op. cit, p. 385) 
7. Facem totuşi cuvenita menţiune cum că, imediat la vest de 
podeţul amplasat exact în curba şoselei asfaltate ce vine dinspre 
Rădăuţi, se păstrează profi lu l accentuat adâncit al 
semnalmentelor unei (foste) albii de pârâu, care, aşa cum 
rezultă din observaţiile făcute la faţa locului , a fost deviată de la 
cursul ei firesc (spre N), la o dată nu cu mult ulterioară aceleia a 
consemnării în plan a realităţilor ei topografice, de către Al . 
Artimon. 
8. S-a întâmplat ca traseul acestei secţiuni să fi fost în mod 
fericit ales, întrucât, profilul ei vestic, aproape că a surprins, axul 
absidelor laterale ale naosului . 
9. Al. Artimon, op. cit. , fig. 3, p. 387 (a se vedea şi fotografiile a-b 
de la fig. 7, p. 390) . 
10 .  Al. Artimon, op. cit. , fig. 7 (a - b). 
1 1 .  Ibidem, fig. 3, p. 387. 
1 2. Planşele din figurile nr. 3 şi nr. 6 - "profilul peretelui de nord 
al secţiuni i 1 1 " (cf. Al. Artimon, op. cit. , p. 387 şi 389) . 

246. Zalău, jud. Sălaj 
Punct: Valea Mâţii - Dealul Lupului 
Cod sit: 139713.20 
Colectiv: Alexandru V .  Matei · responsabil, Horea Pop 
(MJIA Zalău) 

Proiectul investiţional "Racord de înaltă presiune şi SRM 
pentru alimentare CET Zalău" a fost demarat de către SNTGN 
Transgaz SA Mediaş, pentru a implanta o ţeavă de transport 
gaze naturale necesare pentru al imentarea zonei industriale a 
oraşului Zalău. Şanţul conductei proiectate urma să traverseze o 
zonă care era susceptibilă să conţină vestigii arheologice. 
Terenul respectiv se afiă pe un bot de deal care are o suprafaţă 
netedă terminată spre V cu o pantă l ină. Acest platou este foarte 
întins, câteva zeci de hectare, aici funcţionând şi un loc de 
aterizare pentru avioanele sanitare de unde i-a rămas şi 
toponimul "Pe Aeroport". 

Pe suprafaţa netedă de 1 O ha, mărginită la V şi S de valea 
Mâţii, au fost efectuate săpături arheologice de salvare în anul 
20031 , săpături care au identificat două castre romane de marş 
lucrate din pământ şi lemn, o necropolă barbară · aparţinând 
purtătorilor culturii Pzeworsk, o aşezare Latene dacică, o 
aşezare slavă timpurie de sec. VI, precum şi vestigii preistorice 
(neolitic, epoca bronzului, Hallstatt). Traseul conductei a fost 
propus să treacă pe la capătul platoului la baza pantei l ine 
pentru ca apoi să urce pe platoul central al Dealului Lupului 
(Aeroport) în imediata apropiere a zonei unde au apărut 
vestig iile arheologice amintite mai sus. Era necesară cercetarea 
zonei respective, mai ales din perspectiva identificării 
elementelor de fortificaţie a castru lui de pământ identificat 
anterior, care după traseul şanţu lui laturii de N, părea să urce pe 
platoul central al Dealului Lupului (Aeroport) . 

Concluziile istorice sunt foarte importante. Cele două castre 
romane sunt situate în afara provinciei Dacia. Probabil că 
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acestea aparţin unei alte linii de castre care într-o fază de 
început a sec. 11 p. Chr. au marcat zonele cucerite şi integrate 
initial provinciei Dacia. Limitrof castrelor de pământ a apărut o 
necropolă a purtătorilor culturii Przeworsk, una din primele 
necropole importante din România cuprinzând şi morminte de 
luptători. La acestea se adaugă aşezarea Latne, sec. 1 1 1- 1 1  a. 
Chr., una din putinele aşezări de acest tip descoperită în 
Transilvania. 

Situl cercetat se află pe panta lină a primei terase (bot de 
deal) netede şi pe platoul central al Dealului Lupului, ambele 
aflându-se la V şi S de Valea Mâţii, în stânga şoselei Zalău -
Şimleu, şi dreapta străzii Lupului din Zalău, cartier Valea Mâţii. 
Obiectivele ştiinţifice ale acestei cercetări au fost legate de 
necesitatea identificării elementelor de fortificaţie romane, a altor 
morminte din necropola cunoscută din anul precedent şi de 
salvare a vestigiilor aflate în pericol de distrugere datorită săpării 
mecanizate a şanţului pentru conductă. 

Având în vedere tipul investiţiei, conductă cu o lungime de 
mai multi kilometri ce trebuia implantată într-un şanţ cu lătimea 
de 2 m, şi tipul săpăturii - sectiuni cu lungimi mari - a fost cel ales 
ca metodă de cercetare. Au fost trasate 5 secţiuni cu lungimea 
de 50 m, 35 m, 30 m respectiv 14 m şi lăţimea de 1 ,5 m. 
Secţiunea nr. 5 a fost trasată in paralel cu S4. Secţiunile au fost 
executate manual cu răzuiri repetate ale profilelor şi planului 
pentru conturarea complexelor arheologice. 

Stratigrafia zonei cercetate este profund modificată pe 
diversele sectoare cercetate (N, V, S, SE). Platoul central al 
Dealului Lupului a suferit o erodare extrem de accentuată în 
ultimii cea. 1 600-1 700 de ani, probabil în urma defrişării zonei 
încă din epoca romană, când s-a amenajat aici o zonă fortificată 
cu scopul blocării accesului spre provincia Dacia (spre Poarta 
Meseşană şi Porolissum). Astfel întreg humusul antic, stratul de 
"pământ negru de pădure" de pe platoul central a fost "cărat" de 
fenomenul de eroziune şi depus la baza pantei line a platoului pe 
următorul platou de mai jos care formează aşa-zisa primă terasă 
a Văii Mâţii. Stratigrafic acest pământ a fost depus peste nivelul 
antic de locuire a platoului inferior. Pe platoul de sus pământul 
are o culoare gălbuie, de steril şi care în ultimii 1 700 de ani şi-a 
refăcut un nivel foarte subtire de humus. Astfel între m. 0-1 O ai 
SI amplasată în vârful pantei l ine, apare humusul actual de 
culoare gălbui murdară (O -0,2 m) apoi apare sterilul galben. 
Spre m. 1 5-20 ai sectorului SI in care secţiunea coboară pe 
panta lină şi parţial ajunge şi pe platoul neted de jos stratigrafia 
se prezintă astfel: O -0,2 m humus actual galben murdar sub 
care apare un strat galben aluvionar adus în timp (sterilul 
platoului inferior), strat de pământ negru aluvionar adus de pe 
platoul superior (humusul antic şi "negru de pădure adus de pe 
platoul superior), strat de pământ negricios deschis care 
reprezintă humusul antic al zonei, strat de pământ negru de 
pădure original al zonei apoi nivel de steril. Aceeaşi situaţie a 
fost înregistrată şi în Sl l  (35 m). În S I I I ,  IV, V trasate pe platoul 
superior al Dealului Lupului stratul de humus actual este de O, 1 -
0, 1 5  m şi are culoare gălbuie murdară sub care urmează sterilul 
galben. 

În SI m. 0-1 5 au fost identificate elementele de fortificaţie ale 
castrului de lemn , şanţ, val, via sagularis. 
Complexul 1 .  Şanţul fortificaţiei de pământ se conturează la -0,4 
m şi are cea. 3 m lă�me, iar adâncimea păstrată este de cea. 1 ,6 
m de la nivelul suprafetei humusului actual. Trebuie semnalat 
faptul că şantul se află amplasat pe panta accentuată a platoului 
Dealului Lupului, zonă puternic erodată in timp, deci partea 
superioară a şantului nu se mai păstrează. Umplutura apare ca 
un pământ inchis la culoare cu mult pietriş. Pe fund (icul 
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şanţului) au apărut bucăţi mari de cărbune care proveneau de la 
palisada de lemn a valului ars. 
Complexul nr. 2. Între m. 4-1 O ai SI au fost identificate la -0,55 m 
urmele armăturii de lemn care 'forma structura de sustinere a 
valului. Trebuie semnalat că secţiunea are un traseu oblic peste 
elementele de fortificaţie ale castrului. Măsurat perpendicular pe 
axul şanţului şi al via -ei sagularis, valul avea la bază cea. 5 m 
lăţime şi o bermă de cea. 0,5-0,6 m lăţime. La baza valului la 
cea. -0,5 -0,6 m de la nivelul actual, pe nivelul de călcare antic 
au fost aşezate bârne care formau o structură de rezistenţă cu 
rolu l de a sustine valul şi posibil palisada de lemn. Bârnele 
aveau 0,24-0,3 m grosime şi erau prinse intre ele in formă de 
reţea. La m. 9,4-9,7 a apărut urma unui stâlp de lemn care 
sprijinea valul şi armătura de lemn dinspre interior (dinspre via 
sagularis). 
Complexul nr. 3. Via sagularis apare conturată in caroul 1 0,5-
1 3,7, la cea. -0,8 -0,9 m, într-o zonă in care fenomenul de 
eroziune a depus un strat de pământ mai consistent peste 
complexele antice. Pe marginile sale apar două urme mai 
închise la culoare de la bîrnele (?) de lemn care au cea. 0,4 m 
lăţime, bârnele de susţinere a acestei structuri de lemn a 
drumului de rond. Ne aflăm într-o zonă de pantă accentuată 
unde probabil romanii au avut nevoie de un sistem de protectie 
în plus a zonei de circulaţie, îm�otriva erodării datorate ploilor 
încă din timpul folosirii castrului. In profilul stratigrafic peste via 
sagularis se observă mai multe faze de amenajare şi "reparare" 
a drumului de rond aflat in spatele valului de apărare. Pe nivelul 
celor două faze principale de amenajare a drumului de rond apar 
şi straturi de pietriş împrăştiat pe drum. 

În continuarea S1 spre zona m. 30-50, care străbate zona 
netedă de la baza pantei, s-a putut surprinde urma unei nivelări, 
netezirii accentuate a nivelului de călcare a epocii romane, dar 
nu am surprins urme de alte amenajări (construcţii, barăci de 
lemn). Lipseşte şi materialul ceramic cu excepţia a două mici 
fragmente romane. Netezirea suprafeţei plane a acestei zone a 
castrului credem că se datorează folosirii suprafeţei respective 
pentru ridicarea corturilor militarilor care au locuit o anumită 
perioadă de timp în castru. 
Complexul nr. 4 În S l l  trasată perpendicular pe traseul Si la cea. 
40 m E de aceasta, a fost identificată o urmă de pământ mai 
închisă la culoare şi două rigole care se distingeau foarte greu 
pe marginile acesteia. Urma a avut un traseu oblic în zona m. 5-
1 O. Păm�ntul din această suprafaţă părea aşezat în straturi 
compactate şi avea o culoare uşor diferită de cea a nivelului 
"negru de pădure" care este nivelul obişnuit al zonei. lnterpretăm 
această suprafată ca fiind urma drumului via praetoria a 
castrului de pământ. 
Complexul nr. 5. În Sl l ,  m. 25-28 a apărut o pată circulară cu 
diametru! iniţial de cea. 2,5 m de pământ negru depus. Treptat în 
adâncime diametru! ajunge la 1 , 1  O m şi se conturează ca o 
fântână la care s-a ajuns la adâncimea de -4,2 m, adâncime la 
care a apărut pânza de apă freatică, şi nu s-a mai putut continua 
golirea. În umplutură au apărut câteva fragmente ceramice 
atipice şi bucăţi de chirpic. După adâncime şi nivelul de săpare 
atribuim fântâna epocii romane, ea aparţinând castrului de 
pământ in interiorul căruia a fost săpată (la cea. 1 5  m E de via 
praetoria). 
Complexul nr. 6. În S i l i  (37 X 1 ,5 m) trasată pe platoul superior al 
Dealului Lupului, la cea. 70 m V de Sl l ,  inspre capătul său estic, 
au fost identificate urmele şantului castrului de pământ. În zona 
m. 27,8-30,85 pe fundul secţiuni i la -0,5 m s-a conturat traseul 
oblic al şanţului fortificaţiei romane. Şanţul are traseul · 
perpendicular pe prelungirea spre V pe platoul dealului, a 
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şanţului identificat in S.l m. 0,2-3,4. Acest şanţ reprezintă una 
din laturile scurte (de V) a castrului. Având in vedere că spre V 
este zona "barbară", zona dinspre duşman, atunci considerăm 
că şanţul identificat in Si l i ,  reprezintă şanţul laturii praetoria. pe 
care probabil se află şi porta praetoria, poarta de intrare in castru 
şi de aici pe via praetoria surprinsă in zona m. 5-1 0  din Sll . Cu 
ocazia identificării laturii scurte a castrului coroborată cu datele 
obţinute in anul anterior (2003) pe platoul Fabricii de cord 
"Michellin" am putut să stabilim dimensiunile aproximative ale 
acestei fortificaţii de pământ - castru de marş (?) - de: 366 x 1 87 
m. 
Complexul nr .  7. La cea. 20 m V de capătul vestic al Si l i  pe 
platoul dealului au fost realizate secţiunile IV şi V cu lungimile 
de 30 respectiv 14 m. in SIV la m. 1 3  la -0,25 m au apărut 
resturile distruse ale unei urne ce conţinea oase umane 
incinerate. Adâncimea mică (la baza humusului actual) la care 
apare îngropată urna (nu s-a identificat groapa) face ca urna să 
fie aşezată direct pe steril . Din urnă se mai păstrează doar 
partea inferioară, lucrată cu roata înceată din pastă semifină. 
degresată cu multe pietricele şi nisip. A mai putut fi descoperită 
doar un mic fragment de buză, bine profila!. Sub buză, pe partea 
superioară a vasului care s-a păstrat pa�ial, pe peretele vasului 
apar, ca ornament trasat cu pieptănul in pasta crudă, benzi de 
linii in val alternând cu benzi trasate liniar. Şi după acest tip de 
ornament specific, avem aici descoperite fragmentele de la un 
vas ( urnă ) slav data! in sec. VI-VI I p. Chr. 
Complexul nr. 8. Lateral, la 0,2 m E de capătul vestic al SIV a 
fost realizată SV ( 14  x 2 m). În zona m. 8,7-9 la -0,25 m au 
apărut resturile unei alte urne funerare distruse. Nu s-a putut 
contura urma gropii. Puţinele oase arse erau împrăştiate de plug. 
După pasta cu mult pietriş şi nisip, lucrată cu mâna cu profil oblic 
invazat, lucrată simplu, resturile urnei par să apa�ină slavilor 
sec. VI-VII p. Chr. Probabil acestea sunt morminte care aparţin 
primului val de slavi care ating zona de V a României în această 
perioadă. 

Complexele 9 şi 1 0  reprezintă urmele unor tălpi (?) de la o 
constructie p'robabil preistorică (?). Acestea au fost surprinse pe 
6�7 m r�spectiv 5 m în SV. În suprafaţa cercetată au .apărut 
numai fragmente ceramice preistorice, în cantitate mica', întreg 
nivelul de locuirea fiind erodat. 

Cercetările arheologice efectuate pe platoul de la Dealul 
Lupului au dus la identificarea elementelor de fortificaţie ce 
apa�in unui castru de pământ căruia i s-au putut stabili 
dimensiunile de 366 x 1 87 m. Este cel mai mare castru de marş 
cunoscut până în prezent pe teritoriul României. Probabil acest 
castru aparţine perioadei de lupte pentru cucerirea Daciei sau 
este făcut în perioada războaielor marcomanice. Descoperirile 
au o importanţă naţională iar cercetările sistematice trebuiesc 
continuate pentru a putea stabili foarte clar datarea şi 
elementele de organizare internă - presupunem că ar putea fi 
identificată principia comandamentul care sigur era o construcţie 
din lemn. Pr�zenţa fântânii romane, a urmelor de lemn ars de la 
palisadă arată că acest castru a fost folosit o perioadă mai lungă 
de timp decât primii ani ai sec. 1 1  p. Chr. 

Tipul de vase folosit ca urnă, cu buza oblică, invazată, lucrat 
cu mâna şi la roata înceată, dintr-o pastă grosieră care conţine 
multe pietricele şi nisiP. se datează în sec. VI-VII şi aparţine 
slavilor timpurii. Urnele cu oase arse reprezintă o nouă 
necropolă slavă, a doua identificată în această zonă din nord
vestul României. Ambele descoperiri reprezintă o contribuţie ce 
depăşeşte importanţa regională, fiind descoperiri de importanţă 
naţională pentru cunoaşterea epocii romane timpurii (castrele de 
marş) şi a perioadei migraţiilor (necropola slavă timpurie). 
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Cercetarea castrului roman de marş şi a necropolei trebuie 
continuată prin cercetări sistematice. 

in actualul cartier Valea Mâţii din municipiul Zalău, în timpul 
împăratului Traian la anul 1 06 p. Chr., armata romană care a 
ajuns in timpul luptelor pentru cucerirea Daciei până aici, au 
construit pe platoul Dealului Lupului o cazarmă (castru roman) 
cu dimensiunile de 366 x 1 87 m, cea. 7 ha de teren. Această 
cazarmă a adăpostit cea. 3.000 de soldaţi romani care locuiau in 
corturile lor de campanie. Cercetările din acest an au reuşit să 
descopere şanţul pe două laturi ale cazarmei, o fântână romană 
şi elementele de apărare ale valului şi a palisadei de lemn care a 
fost incendiată. Este cel mai mare castru de marş descoperit 
până în prezent în România. 

În perioada migraţiilor, sec. IV-IX, o parte din populaţiile 
antice îşi ardeau (incinerau) morţii, iar resturile oaselor calcinate 
erau puse în vase de lut (urne) şi apoi îngropate în pământ. Pe 
platoul superior al dealului au fost identificate două urne cu oase 
arse. Aceste două urne demonstrează existenţa unei necropole 
(cimitir) care apa�ine populaţiei slave timpurii care s-au aşezat 
aici în sec. VI-VII p. Chr. 

Note: 
1 .  vezi CCA 2004, p. 375-379 

247. Zalău, jud. Sălaj 
Punct: Crecuta - Fânate 

, , 

Cod sit: 139713.21 
Colectiv: Alexandru V. Matei - responsabil (MJIA Zalău) 

Proiectul investitional vizează realizarea unei magistrale de 
transport gaze naturale pe o conductă cu diametru! de 400 x 40 
bar, in lungime de 23,3 km. Această conductă traversează pe 
direcţia aproximativ E-V, partea vestică a judeţului Sălaj de la 
Zalău (Ortelec), din bazinul văii Zalăului, în bazinul văii Crasnei 
şi ajunge la Şimleul Silvaniei. Pe traseu, şanţul conductei 
afectează mai multe situri arheologice reperate, iar altele 
descoperite în urma cercetărilor de teren efectuate la solicitarea 
investitorului SNTGN Transgaz Mediaş SA. 

La km 0,400-0,550, Ortelec "Fânaţe-Crecuţa" (sat îngloba! 
în oraşul Zalău), conducta traversează un sit arheologic de 
epocă romană, identificat în urma mai multor cercetări de 
suprafaţă. Zona este destul de bogată in vestigii fiind relevate 
urme de locuire din preistorie, epoca romană, ev mediu timpuriu. 

Raportul prezintă rezultatele cercetărilor arheologice care au 
fost efectuate pe traseul conductei, o secţiune de 60 x 2 m , 
împreună cu descrierea săpăturii, a stratigrafiei , cu structurile 
descoperite şi principalele descoperiri. 

Situl identificat în punctul Fânaţe-Crecuţa se află amplasat 
pe o zonă relativ netedă, aflată la poalele mai multor înălţimi 
care o flanchează din toate punctele cardinale. Practic eroziunea 
realizată de-a lungul timpului a transportat o cantitate 
impresionantă de pământ la poalele dealurilor realizând un con 
de depunere foarte neted. La poalele înălţimii dinspre NV.curge 
valea Ungurului, iar latura aşezării dinspre NNE este flancată de 
un pârâu, afluent al văii Ungurului. aceste două surse de apă 
mărginesc aşezarea, ferită şi acoperită de înălţimile din jur, 
"Giimee" dinspre N, "Crecuţa" spre S, " lmăşel" aflat la V şi 
"Calea Zalăului" aflate spre E. Un loc ideal pentru o aşezare, 
ferit de la vedere şi cu sursa de apă în imediata apropiere. 

Au fost realizate periegheze arheologice în per'ioada 
premergătoare începerii lucrărilor de investiţie. La suprafaţă au 
apărut doar sporadic şi foarte puţine materiale arheologice, 
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fragmente ceramice, doar locul ideal al suprafeţei trăda existenţa 
unei aşezări omeneşti. 

Materialele recoltate cu ocazia cercetărilor de teren aparţin 
epocii romane. Practic aşezarea se află in afara Imperiului 
Roman şi apa�ine populaţiei "barbare• ce locuia această zonă 
din apropierea limes-ului roman. Aşezarea este amplasată la 
cea. 900 m V de un turn roman ce apa�ine sistemului defensiv 
cunoscut sub denumirea limes porolissensis şi la cea. 2,2 km de 
zidul provinciei Dacia Porolissensis, identificat in trecătoarea 
"Poarta Meseşană" de la Ortelec. Obiectivul cercetării: este 
salvarea artefactelor aflate in pământ in suprafaţa cu lăţimea de 
2 m şi lungimea de 60 m. Cercetarea s-a realizat cu scopul 
eliberării terenului de sarcină arheologică in vederea realizării 
· investiţiei propuse. A fost realizată o sec�une stratigrafică săpată 
manual pe o lungime de 60 m şi lăţime de 2 m. A fost realizată 
decopertarea manuală a straturilor cu răzuirea repetată pe nivele 
pentru conturarea complexelor: locuinţe, vetre, gropi etc. 

Stratigrafia generală a sectorului cercetat: sub humusul 
actual (-0,25 m) de culoare gălbui cenuşoasă se observă un strat 
aluvionar adus de pe pantele terenului şi depus peste nivelul 
antic de călcare care apare la cea. -0,6 -0,7 m adâncime. Nivelul 
de cultură antic este reprezentat de un pământ foarte negru la 
culoare (cernoziom) pământ de tip "negru de pădure" . Începând 
de la -0,7 -0,8 m adâncime se pot observa urmele stâlpilor de 
lemn care se conturează in nivelul sterilului, galben (argilă). 
Datorită pantei terenului, stratul aluvionar scurs de pe pante este 
mai gros spre baza pantei, in zona m. 40-60, sterilul apare mult 
mai jos. 

Stratigrafic în nivelul de locuire (-0,6 -0,8 m) au apărut 
sporadice materiale arheologice in special fragmente ceramice 
lucrate la roată şi cu mâna care după aspect şi calitate apa�in 
epocii romane (sec. I I I  p. Chr.). Acest material arheologic s-a 
concentrat mai ales în zona m. 1 0-1 6 unde mai apoi a putut fi 
conturată o locuinţă rectangulară greu sesizată la cea. -1 ,05 m 
adâncime. 
Complexul nr. 1 .  Locuinţa uşor adâncită in nivelul de călcare al 
epocii romane, a fost surprinsă la cea. -0,9 -1 ,05 m. În secţiune 
s-a conturat intre carourile 1 2,5-1 5,6, fiind surprins in fapt numai 
colţul său de NE. Conturul a fost urmărit cu greu din cauza culorii 
negre foarte uniforme a pământului. 
Complexul nr. 2: Locuinţă uşor adâncită surprinsă la cea. -1 , 1  O -
1 , 1 5  m. În secţiune a apărut in zona carourilor: 37, 1 5-39,6. Nici 
acest complex nu a fost cercetat în totalitate. Conturul 
rectangular a fost sesizat foarte greu. În colţul său estic conturat 
la m. 38 al secţiunii apare urma unei gropi de stâlp cu diametru! 
de 0,46 m. La fel in zona de perete a locuinţei, pe latura sudică, 
lângă profil , in interiorul complexului apare urma unei alte gropi 
de stâlp cu diametru! de cea. 0,4 m. 

Pe lângă cele două locuinţe, la m. 35,6 la -0,6 m, a fost 
identificată o altă groapă de stâlp mai subţire care probabil 
apa�ine unei amenajări situate lângă locuinţa din caroul 37-39. 
Complexul nr. 3. în zona m. 1 9-26 pe fundul secţiunii la cea. -
0,75 m au fost surprinse urmele a două gropi de stâlp cu 
diametru! de 0,6 şi respectiv 0,5 m. Gropile se adâncesc până la 
- 1 ,20 m. Formând un aliniament rectil iniu, deşi se află la cea. 4 
m distanţă una de alta, acestea ar putea reprezenta o latură a 
unei construcţii (locuinţe) de suprafaţă de tip germanie. 

Ca elemente de inventar mai importante amintim o săgeată 
de fier care a apărut la m. 27,2 la adâncimea de -0,8 m, adică la 
baza nivelului de locuire antic, bine înfiptă in pământ, probabil ca 
urmare a tragerii sale din arc sau din manubalistă. Au mai fost 
descoperite alte fragmente de piese din fier: fragmente de cuţit 
curb şi un fragment al vârfului unei suliţe romane. Merită acum 
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semnalat descoperirea in nivelul d e  locuire antică din zona m. 
1 0- 13  a mai multor fragmente de bronz care provin de la statui 
de mărime naturală, fragmente care sigur provin de la 
Porolissum şi au ajuns in aşezare ca pradă de război după un 
atac reuşit asupra capitalei Daciei Porolissensis aflată in 
apropiere (cea. 5 km). 

Materialul ceramic descoperit aparţine ceramicii romane, şi 
este lucrat la roată dintr-un material cenuşiu in propo�ie de 
peste 60%, dar apar şi fragmente ceramice de culoare mai 
închisă specifice epocii romane. După pastă şi profil materialul 
lucrat cu mâna (puţin cantitativ), apa�ine unei categorii ceramice 
"barbare" - vandale (?) atribuită purtătorilor culturii materiale de 
tip Przeworsk. Locuinţele mari de suprafaţă cu stâlpi de lemn 
apa�in acestui tip de aşezări care sunt specifice neamurilor 
timpurii germanice. 

Inventarul metalic, pare să surprindă un moment când 
aşezarea este distrusă - atacată de romani, vârfurile de suliţă şi 
săgeată sunt, credem, dovezi elocvente in sprijinul acestei 
afirmaţii. Descoperirea celor trei mari fragmente de bronz finit
prelucrat (dimensiuni 1 0,3 x 3,5 cm; 6 x 5 cm; 4,5 x 5,2 cm) care 
au apa�inut unei statui romane de mari dimensiuni, reprezintă 
clar faptul că după atacul asupra Porolissum-ului, replica 
romană nu a întârziat (săgeata şi vârful de suliţă). O situaţie 
analoagă a fost identificată in aşezarea de la Zalău, str. Coposu 
nr. 1 2, aşezare amplasată şi aceasta in barbaricum, unde au 
apărut mai multe fragmente de la statui mari romane (aurite), un 
deget de la piciorul drept al unei statui de mărime naturală, o 
cheie romană şi o statuetă, care il reprezintă pe Mercur zeul 
roman al come�ului. 

Materialul ceramic foarte fragmentar nu asigură o datare mai 
restrânsă de sec. III p. Chr. Acest atac şi prada adusă de la 
Porolissum, am putea să o punem in legătură cu perioada 
războaielor marcomanice. Este puţin probabil ca romanii să 
tolereze la aşa mică distanţă de limes, prezenţa unei aşezări 
barbare inamice inainte de războaiele marcomanice. (anii 1 76-
1 80 ? p. Chr.). Prezenţa armelor romane arată că aşezarea a 
fost distrusă ulterior, prin urmare nu se poate data decât la 
inceputul sec. I I I ,  când ştirile literare antice (Dia Cassius) 
amintesc despre vandalii hasdingi care, in calitatea lor de 
foederaţi ai imperiului, după ce fac mai multe servicii romanilor 
(atacă pe costoboci transmontani), "nu vor lăsa nici Dacia 
noastră in pace". Ulterior romanii renunţă la serviciile acestora şi 
ii alungă din zona din apropierea frontierei Daciei. Poate 
prezenţa armelor romane surprinde acest moment al alungării 
barbarilor din zona de frontieră a Daciei Porolissensis. 

Identificarea acestei aşezări "barbare" germanice in 
apropierea /imes-ului Imperiului, ne întăreşte concluzia mai 
demult formulată1 că intr-o etapă imediat după războaiele 
marcomanice de la sfârşitul sec. 11 p. Chr. , politica Imperiului 
Roman se schimbă faţă de lumea barbară. Imperiul îşi creează 
foederaţi dintre populaţiile barbare din zona frontierelor, pe care 
ii pune să lupte impotriva duşmanilor barbari ai Romei. Aceşti 
foederati sunt lăsaţi să se aşeze aproape de limes pentru a 
putea fi supravegheaţi, controlaţi şi folosiţi in caz de nevoie. 
Aceasta situaţie prezentată mai sus a fost surprinsă in urma 
cercetărilor efectuate in aşezarea barbară de la Ortelec "Fânaţe" 
cu ocazia cercetărilor arheologice preventive din anul 2004. 

Aşezarea barbară identificată la Zalău, cartier Ortelec, "La 
fânaţe" , apa�ine purtătorilor culturii Pzeworsk (probabil triburi 
germanice amestecate cu daci liberi). Aşezarea se află foarte 
aproape de frontiera Imperiului Roman, la cea. 1 ,5 km de linia de 
turnuri romane de supraveghere a frontierei şi la cea. 4-5 km V 
de oraşul roman Porolissum, capitala provinciei Dacia 
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Porolissensis. Această populaţie a fost folosită de imperiu ca şi 
aliaţi - foederati - in fapt aceştia reprezentau luptători plătiţi de 
Imperiul roman care ii trimitea să lupte impotriva altor triburi 
barbare, duşmani ai Romei. Cercetările arheologice au identificat 
urmele a trei locuinţe de suprafaţă specifice acestor populaţii 
(dacringi-victoali-hasdingi?}. Descoperirea a 3 bucăţi de bronz 
care proveneau de la o statuie romană de mari dimensiuni ne 
arată că la un moment dat locuitorii acestei aşezări au reuşit 
împreună cu alţi barbari să atace şi să prade oraşul roman 
Porolissum de unde au adus ca pradă de război aceste piese, 
sau acest atac urmat de distrugerea/prădarea oraşului 
Porolissum a avut loc la sfârşitul sec. I I I  p. Chr. la 
plecarea/retragerea armatei romane din provincia Dacia. 

Note: 
1 .  Al. V. Matei, 1. Stanciu, Vestigii aparţinând epocii romane (sec. 
II-IV p. Chr) in spaţiul nord-vestic al României, Cluj, 2000, p. 9-
27. 

248. Zăbrani, corn. Zăbrani, jud. Arad 
Punct: Dealul Pietrei 
Cod sit 12787. 01 
Colectiv: Peter Hugel - responsabil , George Pascu 
Hurezan (CM Arad), Vasile Boroneanţ (MMB), Adina 
Boroneanţ, Adrian Doboş, Gabriel Popescu ( IAB), Alain 
Tuffreau , S. Bălescu, B. Lefevre, T. Vigreux (Universitatea 
din Lil le) 

Lucrările in teren s-au derulat în luna septembrie 2004. S-a 
lucrat pe o suprafaţă de 1 8  m2 care se înscrie în completarea 
secţiunii in forma de L începută în 2003. Au fost identificate 
următoarele nivele: Z - sol arat, A - argilă brun gălbuie, sub 
cernoziom, B - argilă maronie. Analizele de sol arată că agila 
aluvionară brun negricioasă s-a format în timpul ultimei 
interglaciaţiuni. 

Prezenţa argilei brun negricioasa a fost confirmată şi de un 
sondaj situat la aproximativ 50 m V de săpătura din 2003-2004. 
Materialul litic este destul de bogat şi în nivelul C. Din lucrările 
din 2003-2004 nu s-a putut verifica dacă nivelul C este situat in 
nivelul brun-negricioş constatat in săpăturile 1 972-1 975. Partea 
superioară a acestuia ar fi putut fi remaniată la începutul 
ultimului glaciar Wurm. 

Materialul litic recoltat în anul 2003 a putut fi transportat la 
laboratoarele de la Universitatea Lille, Franţa pentru analize şi 
prelucrare in vederea incadrării tipologice şi culturale, conform 
înţelegerii -convenite cu CM Arad şi cu MCC. Cel din 2004 nu a 
mai putut fi preluat din cauza unor interdicţii temporare venite din 
partea aceluiaşi minister prin DMIM. 

Au fost recoltate trei serii de materiale litice din solul afectat 
de lucrările agricole (Z}, din orizontul A argilos brun gălbui şi B, 
cel aflat sub nivelul cu cernoziom cafeniu. 

Cel din seria A, şi cel mai important, cuprinde 265 piese şi 
1 58 de fragmente şi produse de cioplire, ceea ce reprezintă 
5,2% piese respectiv 8,39%, incluzându-le şi pe cele de produse 
de cioplire pe m2. Această densitate este ridicată pentru o locuire 
în aer liber daca se compară cu cele din paleoliticul mijlociu din 
Franţa nordică. 

Materia primă folosită este reprezentată mai mult de 
jumătate din cu ar! (54,68% }, urmată de silex 41 ,40%. Prezenta 
altor roci este sărăcăcioasă: gresii 1 ,54%, roci vulcanice 1 ,4l , 
gneisuri 0,78%, şi jasp 0,39%. Predominarea cuarţului este şi 
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mai mare dacă ţinem seama de fragmentele rezultate din 
cioplire. Acestea se ridică la 8 , 10% la cuarţ iar la silex numai la 
39,3%. Cântărit cuarţul reprezintă 59,76%, iar silexul 37,26%. 
Rocile vulcanice sunt mai puţin de 5,24%. Un studiu mai detaliat 
va fi prezentat in urma analizelor privind compoziţia aluviunilor 
grosiere a râului Mureş. Prezenţa cuarţului in aşa mare cantitate 
este surprinzătoare pentru un sit în aer liber unde se putea face 
o selecţie a rocilor silicioase. 

Nucleele sunt destul de abundente, ele reprezentând 24,8% 
şi chiar 29,05% dacă ţinem seama şi de deşeurile de cioplire. 
Procentul restului de unelte este de 1 O, 1 8%, al produselor de 
cioplire 53,58% ( 1 25 aşchii, 3 lame, un vârf pseudo-levallois şi 6 
cuţite a dos natural}. 

Marele număr de nuclee atipice (informe} (38%} face 
aproape imposibil in acest stadiu de a recunoaşte metoda de 
cioplire (de debitaj} din cauza modului de fracturare a cuartului. 

Între nuclee, cele cu o suprafaţă preparată sunt reprez�ntate 
de 38% din totalul nucleelor, urmate de cele cu multiple 
suprafeţe de cioplire. Ar putea fi vorba de nuclee unipolare, 
bipolare sau centripete. Rarele piese cu morfologie Levallois au 
ca materie primă silexul. 

Putem sublinia prezenţa a două nuclee unipolare cu debitaj 
laminar răsucit şi două nuclee discoidale. Punerea in operă a 
unui debitaj discoidal este confirmată şi de prezenţa a două 
vârfuri de tip pseudo-levallois. Uneltele denticulate din care şi un 
vârf de tip Tayac ca şi racloarele in majoritate simple şi o piesă 
cu encoche sunt slab reprezentate. Chopper-ele şi chopping 
tools pot fi recunoscute prin două sau patru exemplare. Uneltele 
de tip paleolitic superior sunt reprezentate de un singur gratoar. 
Suporturile din cuarţ au fost folosite cel mai des la realizarea 
pieselor retuşate. 

Materialul din nivelul A aparţine unui musterian cu debitaj 
non-levallois in care uneltele dominante sunt racloarele simple şi 
piesele denticulate. Caracteristicile tehno-tipologice din seria B 
sunt mai puţin abundente fiind de asemenea asociate cu 
oseminte de Mammutus primigenius. 

Materialul arheologic corespunzător descoperirilor din 
paleoliticul mijlociu de la Zăbrani nu este repartizat egal şi se 
regrupează in câteva concentraţiuAi in preajma fragmentelor de 
oase, mai ales în jurul celor de mamut. 

Un studiu asupra repartizării speciale va fi realizat în timpul 
cercetărilor din 2004-2005, urmărindu-se distribuţia tipurilor de 
piese. Industria litică din sectorul cercetat în 2003-2004 
corespunde unei aşezări de consumare de carcase de mamifere 
mari. 
Son9ajele de mică adâncime - carotajele: 

In partea estică a promontoriului Dealul Pietrei s-au executat 
un număr de 36 de sondaje-forări cu recoltare de probe de sol, 
după o axă sagitală orientată E-V pe o lungime de 300 m şi 
altele pe axele transversale ale dealului. 

Secvenţa de loess marchează prezenţa unui complex de 
paleo-soluri. De fapt un bilanţ al inceputurilor ultimei glaciaţiuni , 
al ultimului interglaciar şi o pedogeneză a pleistocenului mijlociu, 
care acoperă în întregime colina separând pâraiele Guttenbrun 
şi valea Mureşului. Cuvertura de loess colmatează o depresiune 
afectând substratul. În acest loc grosimea loessurilor recente 
reprezintă un argument clar. Argila maronie Ln contine nivelul 
arheologic B în care este amplasată săpătura, care i� marginea 
de E a promontoriului se află la 0,5 m adâncime şi este acoperit 
de 2 m de loessuri recente la nivelul depresiunii colmatate. 

Absenţa unei şape de foraj mecanice in acest sector 'face 
imposibilă săpătura in acest sector al văii, spre a crea un bilant 
sedimentar mai important Este posibilă o reluare a săpăturii in. 

www.cimec.ro



Cron ica cercetărilor arheologice d in  România - campania 2004 

sectorul denumit C4 unde argila maronie se află la ceva mai mult 
de 1 m adâncime. 

Cercetările din anii u rmători sperăm să aducă noi date 
privind stratigrafia şi tipologia materialelor găsite şi o încadrare 
culturală şi cronologică în relaţie cu problematica paleoliticu lui 
european. 

Bibliografie: 
Vasile Boroneanţ, Adina E. Boroneanţ, Paleoliticu/ de la Zăbrani, 
Ziridava 23, 2002, p. 1 3-39; 
P Hugel, G P Hurezan, V Boroneanţ, Adina Boroneanţ, A Doboş, 
G Popescu (Romania); A Tuffreau, Sanda Bălescu, B Lefevre, T 
Vigreux (Franţa), Zăbrani, cam Zăbrani, jud. Arad, în CCA 2004, 
p. 378-379. 

249. Zimnicea, jud. Teleorman 
Punct: Cetate 
Cod sit: 151987.01 
Colectiv: Mircea Babeş - responsabil, Daniel Spânu ( IAB), 
Dragoş Măndescu (MJ Argeş), Ion Pătraşcu (MJ 
Teleorman) 

În campania 2004 cercetări le arheologice din situl Cetate de 
la Zimnicea au vizat ca obiectiv principal dezvelirea, 
documentarea şi studierea structurilor de locuire din zona de N a 
sitului în suprafaţa J 1 3  ale situată imediat la V de suprafaţa 
cercetată în anul precedent în carouri le J 1 3  b/d/f. Secundar s-a 
mai urmărit şi surprinderea în suprafaţa H 1 2  b/d a limitei de S a 
secţiunii nr. 1 1/1 948 şi evidenţierea, documentarea şi studierea 
contextelor şi a stratigrafiei din această zonă centrală a sitului. 
Suprafaţa J 1 3a/c 

În suprafaţa J 1 3a/c, stratul de depunere medieval nu este 
foarte consistent, confundându-se în mare parte cu vegetalul 
actual sau cu depunerea superioară Latene. La săpare, o 
diferenţiere clară între vegetalul actual, stratul medieval şi stratul 
superior de epocă Latene nu a putut fi realizată în ciuda unei 
cercetări atente. Cu excepţia celor două complexe medievale 
255 şi 256, gropi (255 - groapă de locuinţă?) care se adâncesc 
mai mult şi care au putut fi diferenţiate prin cromatica umpluturii 
şi prin inventarul constând din fragmente ceramice smălţuite 
(specifice ceramicii medivale de la Zimnicea), cercetarea 
secţiunii J 1 3a/c nu a putut determina un nivel de locuire (de 
călcare) distinct. Este posibil ca în această zonă mai înaltă a 
sitului, pe care straturile arheologice par să suprapună o dună 
naturală (observaţie efectuată de Nestor 1 .  1 9491 , 1 1 8  şi 
reconfirmată de săpătura noastră din septembrie 2003), 
depunerile superioare - atât cea medievală , cât şi o ipotetică 
depunere Latene târziu, să fi fost puternic afectate de eroziunea 
naturală. 

Depunerile de epocă Latene sunt, după cum s-a remarcat 
mai ales în campania precedentă şi după cum s-a reconfirmat şi 
în campania actuală foarte consistente, evidenţiindu-se între -
0,3 şi -3, 1 8  m. În ciuda adâncimii considerabile pe care se pot 
urmări depunerile Latene, trebuie remarcat faptul că, cel puţin în 
această campanie, nu au fost identificaţi indicatori cronologiei 
specifici La!Eme-ului târziu . Încă de la adâncimea de. -0,4 m şi 
până la cea. -2 m (adâncime pe care a fost întreruptă săpătura 
în caroul J 1 3c3) au fost evidenţiate fragmente de pythoi 
ornamentale cu rozete şi palmele redate în tehnica impresiunii 
cu o matriţă (ştanţare în pasta moale). Astfel de pythoi sunt 
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consideraţi în stadiul actual al cercetării arheologice ca indicatori 
cronologiei pentru o perioadă cuprinzând a doua jumătate a 
secolului al IV-lea şi secolul I I I  a. Chr.2 Alte materiale 
descoperite nu infirmă această impresie. Prin urmare, se poate 
co�sider� ca o �oncluzie preliminară, că depunerile arheologice 
get1ce d1n secţiunea J 1 3a/c nu sunt ulterioare acestei faze 
timpurii a Latene-ului, ci sunt "sigilate" de două straturi din care 
provin exclusiv elemente de datare specifice sec. IV-I I I a. Chr. 
Urmează ca săpăturile viitoare să confirme sau să infirme 
această constatare. 

_ Depunerile geti ce din secţiunea J 1 3a/c pot fi ordonate 
stratigrafic şi relativ-cronologic pe baza celor câtiva indicatori ai 
unor niveluri de călcare (vetre), ca şi pe baza dărâmăturilor 
provenind de la suprastructurile unor locuinte fie abandonate fie 
intenţionat demolate. Dacă stratul 1 83, 

'
o depunere Lat�ne 

superioară, pare să acopere întreaga suprafaţă a suprafeţei 
cerc�tate, deja în grundul al IV-lea s-a putut observa că stratul 
imediat următor se continuă doar până în zona centrală a 
secţiunii, acolo unde se concentrează o aglomerare de bolovani 
şi lespezi de forme neregulate (uneori de dimensiuni mari - chiar 
mai mult de 50 cm lungime), între care s-a observat o lutuială de 
nisip galben-verzui extras din depunerile geologice de loess 
local şi amestecat cu materii organice (probabil că de aici şi 
tenta verzuie). Trebuie precizat faptul că numeroşi bolovani, 
precum şi lespezi din această aglomerare prezintă urme 
evidente de şpiţ, nu însă şi de daltă. Această constatare 
sugerează că bolovanii nu au fost prelucraţi în vederea punerii în 
operă, dar au suportat totuşi o intervenţie care ar putea fi 
interpretată mai degrabă ca efecl al unui efort de derocare 
săvârşită într-o carieră de piatră. Ţinând seama de faptul că 
solul local al malului stâng al Dunării este format dintr-o 
depunere geologică de loess, şi că malul drept (aflat la cea. 5 
km în linie dreaptă) este mai înalt şi stâncos şi conţine gresii şi 
calcare, se poate pune întrebarea dacă nu cumva bolovanii 
identificaţi în aşezarea getică de la Zimnicea nu ar putea preveni 
dintr-o carieră sud-dunăreană. Cercetări viitoare şi o eventuală 
analiză geo-fizică a rocilor recoltate, vor putea confirma sau 
infirma această ipoteză. 

Aglomerarea de boiQvani şi lespezi legate cu o !uluială de 
nisip galben-verz�i pare să fi constituit dărâmătura peretelui unei 
locuinţe de dimensiuni mai mari, al cărui traseu (aproximativ E
V) a putut fi determinat .abia în grundul al VII-lea, la o adâncime 
de -1 ,6/-1 ,8 m. Peretele a fost surprins pe o lungime de 5,5 m 
(deschiderea secţiunii J 1 3a/c) iar grosimea acestuia este de cea. 
1 , 1 5  m. Fără a avea o certitudine în acest sens, bănuim că 
nivelul de călcare de la care s-a amenajat acest perete ar putea 
corespunde nivelului la care s-a identificat o vatră cu făţuială, 
distrusă pe loc (ctx. 261 )  (la S) şi cu lentila de pământ bătut 267 
(aflată la N de acest perete), ambele contexte situându-se sub 
stratul 1 88; aceasta se dovedeşte a fi o primă umplutură a 
alveolării rezultate prin dărâmarea locuinţei 251 (perete)/261 
(vatră). 

Pe baza observaţiilor efectuate, bănuim că peretele surprins 
în suprafaţa J 13  ale închidea o încăpere situată la S de acesta, 
iar contextele identificate la N de acest perete se aflau în afara 
locuinţei din care acesta făcea parte. Numai pe alocuri, în 
grundul VII , în !uluiala de nisip galben, au putut fi surprinse două 
"şiruri" (de cel mult 1 m lungime) de pietre de formă neregulată, 
dispuse perpendicula� pe traseul peretelui şi care păreau a fi 
aşezate intenţionat astfel încât să se îmbine cât mai compact. 
Cu excepţia acestor două "şiruri" de pietre, aflate practic la baza 
perete lu i , majoritatea bolovanilor şi lespezilor care pot fi puse în 
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legătură cu peretele aici prezentat se aflau in poziţii secundare, 
sugerând pregnant demolarea şi prăbuşirea acestuia către N. 

Trebuie precizat că spre deosebire de cercetarea unor 
construcţii din piatră clădită legată sau nu cu mortar, unde in 
ciuda distrugerilor, peretele îşi păstrează cel puţin in partea sa 
inferioară consistenţa, iar determinarea nivelului de călcare 
primar corespunzător, poate fi de cele mai multe ori identificat pe 
baza crepidei, in cazul pereţilor alcătuiţi din pământ legat cu 
materiale vegetale şi numai întăriţi cu lespezi şi bolovani, 
determinarea nivelului de călcare este mai dificilă. Un astfel de 
perete se dezintegrează practic, in contact cu apa de ploaie, la 
scurt timp după ce acoperişul se va fi deteriorat in urma 
abandonării sau lipsei de ingrijire a locuinţei. 

Tot in acelaşi grund VII , in caroul J 1 3a4, s-a mai identificat şi 
colţul unui perete alcătuit in mod similar cu cel descris mai sus 
(lutuială + bolovani + lespezi neregulate) , care închide o 
încăpere ce se va fi dezvoltat către NE. Acest perete (257), care 
fusese identificat şi in profilul secţiunii din 2003 când fusese 
interpretat in mod eronat ca groapă, pare să fi fost flancat de 
câteva gropi de pari, care însă nu s-au dovedit foarte profunde. 
De asemenea şi acest perete s-a prăbuşit către N, acoperind de 
această dată o prăbuşire constând dintr-o lentilă de lemn putrezit 
- probabil suprastructura acoperişului. 

Aceste două locuinţe identificate in partea superioară a 
stratigrafiei din secţiunea J1 3a/c şi ale căror dărâmături conţin 
mult lemn putrezit şi bolovani ar putea corespunde acelor 
"construcţii puternice de lemn şi piatră", interpretate poate cu 
prea multă emfază ca "palate", "turnuri", "palate-turnuri" sau 
"locuinţe întărite şi ele, ale şefilor de trib2 ale căror resturi au fost 
identificate in 1 948, tocmai in secţiunile 1 şi 1 1  situate la E şi 
respectiv la V de secţiunea noastră. In privinţa destinaţiei şi 
func�unilor celor două locuinţe (251 şi 257) nu suntem încă in 
măsură să facem prea multe precizări, dat fiind suprafaţa 
restrânsă cercetată. Totuşi, nu trebuie pierdut din vedere că în 
stratul 1 88, care constitu ie umplutura alveolării rezultate prin 
dărâmarea locuinţei 251 ,  ca şi in straturile superioare ( 1 83 şi 
1 87) au fost identificate câteva fragmente ceramice (unele de 
pythos local, altele provenind de la recipiente de dimensiuni mai 
mici) cu urme evidente de rebutare, care sugerează prezenţă in 
vecinătatea suprafeţei cercetate a activităţii unui atelier de olar. 
Un astfel de atelier de olărie nu va fi produs ceramica necesară 
locuitorilor aşezării getice de la Zimnicea, dar ne putem pune 
intrebarea dacă nu va fi furnizat şi recipiente integrate in 
inventarele funerare din necropolă. Fragmentele de pythoi ar 
putea furniza un indiciu in acces sens. 

inainte de a incheia acest pasaj dedicat celor două locuinţe 
identificate pa�ial in suprafaţa J 1 3  ale, trebuie să precizez că, 
după toate aparenţele, distrugerea lor nu pare să fi fost 
provocată de un incendiu. Resturile de perete identificate, 
respectiv bolovanii şi lutuiala de nisip nu prezintă urme de ardere 
secundară, iar in preajma lor nu au fost observate urme ale unei 
suprastructuri de lemn (şi stu0 supuse vreunui incendiu. Prin 
urmare, cel puţin în această parte de N a sitului nu au putut fi 
identificate acele indicii care o determinau pe Alexandrina 
Alexandrescu să vorbească despre calamităţi provocate prin 
incendieri3. 

Dacă resturile celor două locuinţe de mari dimensiuni mai 
mari şi depunerile care le acompaniază pot fi considerate ca 
formând un nivel de locuire superior, un nivel următor este 
ilustrat de locuinţa 1 50, pa�ial identificată în campania 2003 şi 
(din păcate) tot pa�ial cercetată în campania din acest an. 

Spre deosebire de locuinţele nivelului superior, locuinţa 1 50, 
nu numai că este de dimensiuni mai modeste (5,5 m pe ax N-
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S/pe ax E-V ea a fost surprinsă pe o lungime de 5 m, dar până 
in zona afectată de excavări moderne), ci pare să ilustreze şi un 
sistem de construcţie diferit. După toate aparenţele, pereţii au 
fost realizaţi dintr-o reţea de lemn şi poate stuf (?) peste care s-a 
încărcat o lutuială (in sistemul vălătucilor) mai subţire (cea. O, 1 -
0, 1 5  m). Atât de-a lungul limitei de S ,  dar mai ales de-a lungul 
limitei de N a locuinţei au fost identificaţi bolovani de mari 
dimensiuni (unii peste 50 cm lungime/25 cm lăţime), care ar fi 
putut constitui "talpa" pereţilor; precizez că la limita de N a 
locuinţei s-a identificat un aliniament de bolovani pe o lungime 
de cea. 2 m. Şi de această dată, bolovanii identificaţi prezintă 
urme de şpiţ, o conjunctură care sugerează că şi aceştia ar 
putea preveni din aceiaşi carieră ca şi bolovanii din nivelul 
superior. In oportunitatea in care această ipoteză s-ar adeveri, 
(şi materialele ceramice descoperite în ambele niveluri pledează 
în acest sens), putem bănui că intre momentul ridicării 
locuinţelor din nivelul superior şi momentul ridicării locuinţei 1 50 
nu s-a scurs un interval prea mare de timp. De asemenea, 
putem bănui că locuinţele din ambele n iveluri au fost ridicate de 
membrii aceleiaşi comunităţi umane care a avut posibilitatea să
şi procure piatră, după toate aparenţele, din aceiaşi carieră. 
Trebuie totuşi să atrag atenţia că aceste consideraţii nu 
constituie deocamdată decât ipoteze de lucru. 

Resturile care au fost interpretate ca pereţi ai locuinţei 1 50 
prezintă unele urme de ardere secundară: lutuiala prăbuşită este 
pe alocuri de culoare portocalie, probabil ca rezultat al expunerii 
la foc, iar structura de lemn prezintă pe alocuri urme de ardere, 
pe alocuri urme de putrezire ( !) . Pe de altă parte, depunerea 
care suprapune direct prăbuşirea resturilor de pereţi şi care pe 
alocuri chiar se confundă cu aceasta (poate suprastructura 
prăbuşită a acoperişului), denumită ctx. 149b prezintă urme ale 
supunerii la o ardere puternică, ci prezintă aspectul unei lentile 
de material organic (lemn/stuf) putrezit, de culoare roz-brun 
deschis. In stadiul actual, în care locuinţa 150 nu a fost cercetată 
integral, ne este dificil să ne pronunţăm asupra modului de 
constituire a tuturor depunerilor lenticulare care suprapun 
podeaua de pământ bătut (cu particule de chirpic) şi vatra 
locuinţei 1 50, precum şi asupra modului in care suprastructura 
acesteia şi-a incheiat existenţa (incendiere pa�ială, dar nu totală 
sau pur şi simplu dărâmare). 

Mai trebuie precizat faptul că în mod straniu, podeaua 
locuinţei 1 50 nu a fost plană pe toată întinderea ei. In pă�ile 
laterale de S şi de N, podeaua se află cu cea. 0,20 m mai sus 
decât in partea centrală a locuinţei, iar această conjunctură nu 
este intâmplătoare. Ea este confirmată şi de modul de 
amenajare a vetrei 1 50b, care a fost amenajată astfel încât in 
partea de E să fie cu cea. O, 15 m mai ridicată decât in partea ei 
centrală şi de V. Sperăm ca cercetările din campania viitoare să 
ofere indicii consistente pentru explicarea ambiguităţilor ridicate 
de resturile acestei locuinţe încă pa�ial cercetate. 

Cercetarea din campania viitoare va trebui să atingă 
următoarele scopuri: studierea resturilor locuinţei 1 50 rămasă 
încă necercetate; studierea contextelor aflate sub nivelul 
acesteia; documentarea profilelor de V şi N şi definitivarea 
profilului de S al suprafeţei J 1 3a/c. 
Suprafaţa H 1 2  b/d 

Sub solul vegetal de culoare cenuşiu-deschisă, afânat până 
la -Q,2 m s-a identificat un strat de nivelare modernă foarte tare, 
conţinând puţine fragmente ceramice, câteva pietre de diferite 
dimensiuni (una mare fasonată) şi un obiect de fier medieval 
(mai precis o gripcă4). Nivelarea modernă suprapune depunerea 
de epocă medievală (care se află intre cea. -0,5 m şi cea. -0,7 m 
adâncime) in care s-au identificat fragmente ceramice medievale 
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şi getice, un kantharos elenistic de import cu firnis negru la 
interior şi exterior şi câteva obiecte din metal (o cataramă din 
fier, şi un inel de bronz). in suprafaţa H 12  b/d nu au fost 
identificate locuinţe medievale, ci numai gropi (groapa 500 
conţine fragmente ceramice getice, dar şi un fragment de 
strachină medievală cu decor smălţuit; din umplutura gropii 504 
provine o toartă de cană medievală). 

in partea superioară a depunerilor de epocă Latene au fost 
identificate mai multe fragmente ceramice getice, dintre care se 
remarcă fragmentele unor buze de fructieră (la roată şi cu 
mâna), precum şi mai multe pietre de dimensiuni mari şi mijlocii, 
unele cu urme de şpiţ. La acestea se mai adaugă şi un fragment 
de limbă de cuţit de fier. Aglomerarea de fragmente ceramice 
(intre care se remarcă un fragment mare al unui vas-borcan cu 4 
butoni şi decor cu brâu alveolat), oase şi fragmente de chirpici 
(complexul 502), identificată la adâncimea de -0,9 m indică un 
nivel de călcare care corespunde bazei unui strat care in stadiul 
actual al cercetării ar putea fi datat in perioada târzie a Latene
ului. 

Stratul aflat sub acest nivel conţine relativ puţine fragmente 
ceramice getice şi de chirpici. Pe baza unui vârf de săgeată din 
bronz cu trei muchii şi tub de inmănuşare (identificat la 
adâncimea de -1 ,06 m) se poate considera că stratul se datează 
în perioada timpurie a Latene-ului. De altfel, pentru o locuire a 
sitului în sec. IV-III a. Chr. pledează de altfel şi un fragment din 
calota unui askos elenistic de culoare roşie-brună identificat in 
poziţie secundară in groapa medievală nr. 500. Depunerea 
Latene timpurie cercetată in suprafaţa H 1 2b/d, deşi s-a dovedit a 
se adânci până la cea. - 1 ,8 m, conţine in general puţine 
materiale ceramice şi nu prezintă urme de locuinţe. Ea a fost 
puternic afectată de gropile săpate de la nivelurile superioare de 
călcare (Latene-târziu şi medieval) .  [D. Spânu, 1. Pătraşcu] 

Note: 
1 .  Mateescu C. N . ,  Babeş M. ,  Cercetări arheologice şi săpături 
de salvare la Rntinele, SCIV 1 9, 2, 1 968, p. 283-291 (v. mai ales 
mormântul 2, fig. 5). 
2. Nestor 1., Săpăturile arheologice de la Zimnicea, jud. 
Teleorman, Studii 2, 1 949, p. 1 1 8. 
3. Alexandrescu A. D., Autour des fouilles de Zimnicea, Thracia 
3 (Sofia) 1 97 4, p. 56-58. 
4. în acest sens v. Constantinescu N., Coconi, un sat din Cîmpia 
română in epoca lui Mircea cel Bătrîn, Bucureşti 1 972, p. 92-93, 
nt. 93 care menţiona descoperirea altor astfel de gripci în 
săpăturile mai vechi de la Zimnicea. Din păcate acestea nu au 
fost până astăzi publicate. 
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PROIECTE DE CERCETARE 

Programul Naţional de Cercetare Arheologică 
Alburnus Maior 
Paul Damian (MNIR) 

în perioada 1 5  aprilie - 1 1  noiembrie 2004 s-au desfăşurat 
ample săpături arheologice cu caracter de salvare in zona 
localităţilor Roşia Montană din jud. Alba, potrivit Contractului de 
prestări servicii incheiat intre S.C. Roşia Montană Gold 
Corporation şi MNIR. Cercetarea arheologică a reprezentat o 
parte componentă a Programul Naţional de Cercetare Alburnus 
Maior, iniţiat de către MCC prin ordinul nr. 2504/07.03.2001 .  

Cercetările arheologice din această a patra campanie au 
avut următoarele obiective prioritare: 
- săpături arheologice cu caracter preventiv in vederea eliberării 
certificatelor de descărcare arheologică desfăşurate in perimetrul 
localităţii Roşia Montană, zona Jig şi zona Ţarina; 
- săpături arheologice cu caracter preventiv in vederea eliberării 
certificatelor de descărcare arheologică desfăşurate in perimetrul 
localităţii Roşia Montană, zona Pârâul Porcului/Tăul Secuilor; 
- săpături arheologice cu caracter preventiv in vederea eliberării 
certificatelor de descărcare arheologică desfăşurate in perimetrul 
locali tăţii Roşia Montană, zona Tăul Anghel; 
- investigaţii arheologice-miniere in vederea eliberării 
certificatelor de descărcare arheologică in galeriile antice, 
medievale şi moderne din masivul Jig; 
- publicarea volumului 1 1  din monografia arheologică Alburnus 
Maior; 
- evidenţa tuturor bunurilor mobile descoperite in campaniile 
2000-2003, in vederea organizării viitorului muzeu. 
Instituţiile implicate in Program au fost: 
- Muzeul Naţional de Istorie a României, MNIR; 
- Muzeul Naţional 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 Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, MCDR Deva; 
- Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti, IAB; 
- Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, INMI ;  
- Institutul de Memorie Culturală, ciMeC; 
- Universitatea Toulouse - Le Mirai!, UTAH; 
- Universitatea Bucureşti - Facultatea de Istorie, FIB. 

Realizarea ridicărilor topografice şi integrarea acestora in 
proiectul GIS s-au efectuat de către CRUTA - Centrul Român de 
Utilizare a Teledetecţiei in Agricultură - Bucureşti şi de către 
Institutul de Arheologie Sistemică din cadrul Univ. Alba Iulia. 

Coordonarea intregului proiect a fost asigurată de către 
MNIR. 

Investigaţiile arheologice, la care au participat peste o sută 
de specialişti - arheologi, geologi, topografi, arhitecţi, 
antropologi, zoopaleologi ,  sedimentologi, desenatori, studenţi -
şi peste 230 muncitori zilieri au vizat o suprafaţă de aproape 
570.000 m2. Cercetările, desfăşurate in condiţii normale, au 
beneficiat de premise care au transformat cercetarea noastră din 
una cu caracter preventiv in una cu caracter sistematic, mai ales 
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pentru investigarea necropolelor din zonele Ţarina şi Pârâul 
Porcului. Acestea au constat în: 
- cercetarea arheologică la suprafaţă; 
- cercetarea arheologică subterană; 
- asistenţa arheologică de specialitate. 
Cercetarea arheologică de suprafată: 

În anul 2004, conform prevederilor contractuale, perimetrul 
supus investigaţiei arheologice a cuprins o zonă situată la NV de 
actuala localitate Roşia Montană, in zona masivului Jig, sector 
Jig-Piciorag, (zonă rămasă restantă din campania precedentă) 
precum şi suprafaţa delimitată de masivele Jig şi Orlea (cu 
toponimul local Ţarina). De asemenea, a fost cercetată o zonă 
amplasată la vestul masivului Orlea, zona numită de noi Pârâul 
Porcului şi o alta amplasată la E de centru istoric al localităţii 
Roşia Montană (zona Tăul Anghe�. În acest sens au fost 
structurate trei mari sectoare de cercetare: Ţarina (01 1 O OOa 
000 - MNUAI, 01 1 0  OOb 000 - MCDR, 01 1 0  OOc 000 - INMI, 
01 1 O OOe OOQ- lAI AC, 0 1  1 O OOf 000 - MNIT), Pârâul 
Porcului!Tăul Secuilor (01 09 000 - MNIR, IAB, FIB), şi Tăul 
Anghel (01 1 3  000 - MNIT) 
Sectorul Jig-Piciorag 

A continuat cercetarea necropolei din sectorul Jig-Piciorag, 
de către o echipă a IAB. Obiectivul este localizat la SV de 
masivul Jig, pe proprietăţile Gomboş Artemiza şi Bara Marcela. 
Necropola a fost investigată in cea mai mare parte în campania 
din anul trecut, anul acesta descoperindu-se alte trei morminte, 
toate de incineraţie, la care s-au adăugat câteva monumente 
funerare (lespede votivă, o pereche de lei apotropaici, un 
fragment dintr-o coloană funerară). 

Astfel, însumând descoperirile din cele două campanii , au 
fost identificate şi cercetate integral un număr de 34 de 
complexe funerare. Majoritatea complexelor funerare sunt 
morminte cu ardere pe loc (tip bustum), cu orientarea predilectă 
NV - SE. În ceea ce priveşte tipul de groapă, 29 de morminte 
sunt cu groapă simplă, albiată, iar cinci cu groapă in 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). 

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 (cercetate de către un colectiv de la 
MNIR în campania din anul 2003). 
Sector Ţarina - Zona Kapolna - necropola de incineraţie. 
Instituţii participante: MNUAI, MCDR Deva, INMI , IAIA Cluj, 
MNIT. 

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 Kapolna (actuala proprietate a Parohiei Romano-Catolice şi 
a familiei Juri). Descoperirea fortuită, de-a lungul timpului a 
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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 in acest punct a 
unei necropole romane de incinera�e. Cercetările efectuate aici 
în anul 2003 au dus la identificarea a unui un număr de 80 de 
complexe funerare. Săpăturile arheologice din acest an au avut 
ca rezultat identificarea a încă 370 de morminte. Ritul funerar 
este exclusiv incineraţia fiind prezente ambele forme - atât 
arderea pe loc, cât şi cea la ustrina. in 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 ustrina. Gropile 
mormintelor sunt in general simple, de formă rectangulară, deşi 
este prezentă, intr-o proporţie redusă şi varianta 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 in 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, în general descoperite în 
poziţie secundară (două stele funerare, fragmente de stele 
funerare, un coronament funerar precum şi fragmente de 
medalion funerar). 

Inventarul necropolei este unul tipic pentru un astfel de 
obiectiv şi constă in recipiente ceramice, de diferite forme şi 
dimensiuni, vase de sticlă, opaiţe, câteva podoabe de aur, o 
gemă etc. Piesele numismatice sunt relativ rare şi într-o stare 
precară de conservare dar pot oferi, alături de alte obiecte cu 
putere de datare, elemente pentru o incadrare cronologică cât 
mai exactă a necropolei. 

Rămâne ca un deziderat pentru campania următoare 
stabilirea limitei de N a necropolei . 
Sectorul Pârâul Porcului!răul Secuilor. Cercetări MNIR, IAB, FIB 

Perimetrul investigat este situat la NV de actuala localitate 
Roşia Montană. Aici încă din anii precedenţi a fost localizată o 
necropolă. in această campanie au fost identificate şi cercetate 
1 67 de morminte de incineraţie, de tip bustum sau ustrina. 

in general, gropile sepulcrale sunt arse, au formă 
rectangulară, iar resturile cremaţiei (cărbune, cenuşă şi oase 
calcinate) sunt depuse pe fundul gropii sepulcrale. 

in funcţie de forma profilului gropii sepulcrale mormintele se 
pot încadra în două tipuri: 
- morminte cu groapa de formă rectangulară, prevăzută cu 
treaptă şi cameră de tiraj; 
- morminte cu groapa de formă rectangulară, cu pereţii uşor 
evazaţi şi fundul plat. 

Orientarea gropilor sepulcrale nu urmăreşte o anumită axă, 
predominante fiind însă mormintele orientate NV-SE şi E-V. 

Mai mult de jumătate din mormintele cercetate dispun de o 
amenajare exterioară constituită dintr-un ring de pietre, aşezate 
pe o singură asiză. in majoritatea cazurilor, mormintele cu ring 
de piatră au formă tumulară. Destul de rar, sunt acoperite cu o 
manta din pietre de mici dimensiuni. 

in mai mult de două treimi dintre cazuri, asupra mormintelor 
au fost înregistrate intervenţii ulterioare, care se concretizează în 
gropi cu diametru! cuprins între 0,8-1 ,2 m. 

Inventarul funerar este alcătuit din piese caracteristice 
necropolelor din Dacia romană: ceramică, obiecte din metal şi 
sticlă. 

Inventarul ceramic, foarte bine reprezentat, este compus din 
amfore, urcioare, cupe, turibula, oale, capace, baluri, farfurii, 

420 

castroane şi opaiţe. Se cuvine amintit urciorul cu decor aplicat, 
descoperit în M 1 1 2  şi cele trei cupe (din categoria ceramicii cu 
glazură plombiferă) recoltate din M2, M 102, M 129. 

Obiectele din metal sunt bine reprezentate prin monede -
majoritatea din bronz, oglinzi, fibule, plăcuţe pentru centiron, 
lam� de cuţit, o mare cantitate de cuie şi �nte. 

In ceea ce priveşte obiectele din metal şi cele din sticlă o 
menţiune specială merită inventarul complexului arheologic 
M1 1 2 - două seturi de piese pentru joc - unul format din piese 
din sticlă neagră, pentru un joc de tip moară (?) şi un al doilea 
pentru un joc cu zar (un zar şi 14 jetoane din bronz emailat). 
Toate acestea au fost depuse într-o casetă din lemn din care nu 
s-a putut recolta decât un mic fragment. 

Monedele sunt în general într-o stare precară de 
conservare. Cele care au putut fi identificate se încadrează din 
punct de vedere cronologic în decursul sec. I l  p. Chr. Acest lucru 
este susţinut de cercetarea preliminară a ceramicii. De 
asemenea mărcile oficianţilor de pe opaiţe (CAl, CASSI, FESTI, 
FORTIS, OCTAVI , SEXTUS, LUCIA, VETIIUS) se încadrează 
din punct de vedere cronologic tot în sec. I l .  
Sector Tăul Anghel 

Sectorul este amplasat la SE de centrul vechi al localităţii 
Roşia Montană, fiind mărginit la SV de Tăul Brazi, iar la SE de 
Vârful Şulei ( 1060 m) şi de drumul spre Roşia Poieni. 
Cercetarea, efectuată de către o echipă a MNIT în luna august, 
printr-o evaluare de teren (cercetări perieghetice), confruntarea 
unor fotografi aeriene şi efectuarea a 35 de sondaje stratigrafice, 
nu au dus la depistarea urmelor de locuire, cu excepţia unei 
amenajări cu caracter temporar datată în perioada modernă. 

Cercetarea arheologică în subteran 
in anul 2004, echipa de arheologi minieri, coordonată de dr. 

Beatrice Cauuet (UTAH), a avut ca obiectiv prioritar efectuarea 
unei cercetări cuprinzătoare pentru Masivul Jig. in acest sens, 
având în vedere investigarea in anul anterior de către o echipă a 
MNIR a unei necropole romane de incineraţie, în conexiune cu 
un posibil punct de prelucrare primară a minereului aurifer, a fost 
executat un sondaj prin mijloace mecanice în imediata 
vecinătate a necropolei. Sondajul nu a avut ca rezultat 
identificarea unor lucrări miniere romane. 

O altă direcţie de cercetare a fost constituită in 
prospecţiunea şi cercetarea lucrărilor miniere existente in 
Masivul Jig. A fost explorată o reţea de galerii (G1 -G7)� precum 
şi două amenajări de camere cu pilieri (C1 -C2). In urma 
diagnosticului s-a constatat că tot acest ansamblu (realizat atât 
cu explozibil cât şi cu unelte de metal) poate fi data! (pe anumite 
portiuni) conform caracteristicilor constructive, sfârşitul sec. XVII 
- î�ceputul sec. XVI I I .  in cea mai mare parte situaţia este 
perturbată de lucrări miniere datate în sec. XX. Nu a fost 
constatată prezenţa a nici unei lucrări miniere datate in epocă 
romană. 
Asistenta arheoloqică de specialitate 

în perioada 31 martie - 1 2  noiembrie 2004, echipa MNIR a 
asigurat, pe teritoriul comunei Roşia Montană, asistenţă 
arheologică in punctele de interes industrial, locuri in care s-a 
obţinut in prealabil aprobarea pentru descărcare de sarcină 
arheologică. Astfel s-a urmărit construirea pe dealul Abrăbuş, a 
drumul de acces către noua vatră a satului Roşia Montană. De 
asemenea, a fost monitorizată activitatea utilajelor miniere 
(forezele) care sondau straturile geologice din masivul Cârnic. 
Asistenţa arheologică a mai fost asigurată şi la construcţia unor 
platforme (in punctul Dalea). 
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Odată cu demararea realizării proiectului de conservare şi 
restaurare a monumentului funerar circular descoperit în 
campania din anul 2002, în punctul Basil Cazma a fost asigurată 
asistenţa arheologică pe toată perioada lucrărilor. Nu avem nimic 
de semnalat. 

Datorită complexităţii cercetărilor (investigate până în acest 
moment 450 de morminte), dar şi a unor probleme cu proprietarii 
de terenuri din zonă nu a putut fi finalizată cercetarea necropolei 
din zona Ţarina - Kapolna, în campaniile următoare urmând să 
putem stabili limita de N. De asemenea, am optat pentru a nu 
propune spre descărcare de sarcină arheologică zona din 
sectorul Pârâul PorculuifTăul Secuilor în care au fost descoperite 
complexe funerare. 

Toţi specialiştii care au luat parte la activitate de teren au 
propus, cu excepţiile despre care aminteam, potrivit 
documentaţiei anexate, eliberarea certificatelor de descărcare 
arheologică. Se cuvine să accentuăm însă importanţa pe care 
trebuie să o acordăm in continuare asistenţei arheologice de 
specialitate, care trebuie să acopere, aşa cum de altfel s-a şi 
stabilit intre investitor şi reprezentanţii MCC, intreaga zonă 
afectată. 

Baza de date, care cuprinde toate secţiunile, complexele, 
patrimoniul mobil descoperit şi restaurat şi ilustraţia 
reprezentativă (cea. 5800 de intrări) a fost realizată in bune 
condiţii, creându-se posibilităţi 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 cuprinde in acest moment 
datele la zi. 

Am predat la tipar volumul al doilea al monografiei 
arheologice Alburnus Maior . 

Rezultatele cercetărilor noastre au fost prezentate in sesiuni 
şi colocvii interne şi internaţionale. 

A fost inventariat cea mai mare parte a lotului de piese de 
patrimoniul mobil descoperit in campaniile 2000-2003, - cea. 
2000 de obiecte de patrimoniu - aflate acum in custodia MNIR şi 
depozitate într-un spaţiu special amenajat la Roşia Montană. 

La sfârşitul campaniei de anul trecut, Fran9ois Didierjean, 
specialist in arheologie aeriană din cadrul Universitătii din 
Toulouse, a realizat un studiu de diagnoză pe baza fotog�afiilor 
de arhivă - zborurile din 1 984 şi 2000 - asupra întregii zone 
supuse de noi investigaţie arheologice în intervalul 2000-2003. în 
această campanie în perioada 1 5- 1 7  iulie s-a efectuat un zbor de 
recunoaştere a zonei Roşia Montană cu elicopterul. Au participat 
Francois Dideirjaean, Octavian Balota (lntergis), Mihaela Simion 
(MNIR), Corina Borş. S-a zburat în total cea. 1 3  ore. S-au făcut 
înregistrări foto digitale (cea. 2000 de poze) şi video (cea. 90 
min.). Rezultatele sunt în curs de prelucrare. 

Pentru o informare la faţa locului privind cercetările 
arheologice dar şi o serie de probleme legate de patrimoniul 
culturală în general, in perioada 1 2- 13 iulie am primit vizita 
Raportorului General pentru Patrimoniul Cultural al Adunării 
Parlamentare al Consiliului Europei, Eddie O'Hara şi a lui 
Christopher Grayson, Şef al Secretariatului pentru Cultură, 
Ştiinţă şi Educaţie, iar zilele de 8-9 septembrie vizita directorului 
adjunct al UNESCO Mounir Bouchenaki. Înalţi oaspeţi au 
apreciat în mod pozitiv cercetările arheologice desfăşurate la 
Roşia Montană. 

S-au făcut eforturi pentru întărirea legăturilor cu comunitatea 
locală. Astfel , s-a organizat la Roşia Montană o expoziţie cu 
principalele descoperi arheologice din campaniile 2001 -2003 şi o 

421 

z i  a Porţilor deschise, când cei interesaţi au putut viziona pe viu 
activitatea de pe şantierul arheologic. Au avut loc contacte dese 
cu reprezentanţi ai mass-media. 

Am încheiat cea de-a patra campanie arheologică la Roşia 
Montană cu rezultate bune. În aceste campanii s-a adunat un 
material documentar impresionant, astfel că se impune o 
reducere a activităţii de teren şi punerea accentului pe 
prelucrarea materialului arheologic. Avem în vedere ca în 2005 
să edităm alte două volume din seria monografică Alburnus 
Maior, să pregătim alte două volume şi să organizăm o expoziţie 
la Toulouse, care să prezinte principalele rezultate ale 
cercetărilor noastre. 

Proiectul Începuturile civi lizaţiei europene. Neo
eneoliticul la Dunărea de Jos 
Radian Romus Andreescu (MNIR) 

Proiectul Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticul la 
Dunărea de Jos, ajuns la a treia campanie, reprezintă un 
demers complex, concentrat asupra proceselor din cadrul epocii 
neo-eneolitice din sudul României. Cercetările au în vedere atât 
evoluţia comunităţilor umane şi a mediului natural, precum şi 
specificul regional şi micro-zonal al civilizaţiei neo-eneolitice. 

La acest proiect participă specialişti de la MNIR, Şcoala de 
Istorie şi Arheologie a Universităţii din Cardiff, U.K, MJ 
Teleorman, MDJ Călăraşi, MJIA 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 Archaeological Project); 
-Valea Teleormanului (zona Măgura-Vităneşti) 
- dinamica locuirii neo-eneolitice 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) 

Valea Teleormanului reprezintă o zonă de puternice 
inter'ferente culturale ale civilizatiilor neo-eneolitice din Muntenia 
Oltenia şi 

'
cele de la sudul Dunării. În anul 2004 cercetările s-a� 

concentrat asupra sitului de la Măgura-Buduiasca. Rezultatele 
din ultimii ani au confirmat importanţa deosebită a acestui sit în 
contextul neo-enoliticului din sudul României şi din nordul 
Peninsulei Balcanice. 

Cercetările au scos la lumină noi complexe aparţinând 
culturii Starcevo-Criş, aşezările acestei culturi fiind aproape 
inexistente în vestul Muntenie (cu o singură excepţie la 
Dulceanca). 

O altă cultură puţin cunoscută în zonă era cultura Dudeşti. 
Cercetările din ultimii ani au dus la descoperirea a cea. 20 de 
puncte aparţinând acestei civilizaţii. La Măgura Buduiasca au 
fost descoperite complexe aparţinând acestei culturi, fiind 
identificate până acum două faze de evoluţie. În faza timpurie 
sunt prezente şi elemente Karanovo I I I ,  dovadă a legăturilor cu 
teritoriile de la S de Dunăre. În câteva cazuri apare şi o 
categorie ceramică intâlnită până acum doar în acest sit, fapt ce 
poate evidenţia o evoluţie locală. Au fost descoperite complexe 
care ilustrează trecerea de la Cultura Dudeşti la cultura Vădastra 
(in Oltenia acest aspect este denumit Dudeşti-Vădastra). 
De altfel la Măgura Buduiasca au fost descoperite urme 
aparţinând culturii Vădastra, acesta fiind cel mai estic punct în 
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care au fost descoperite materiale apa�inând acestei civilizaţii. 
Cercetările au indicat existenţa fazei Vădastra 1 şi posibil a unei 
faze mai vechi. De asemenea in aşezare au fost identificate şi 
elemente vinciene, dovadă a influenţelor complexe existente in 
Valea Teleormanului. 
Cercetările de teren pe terasa înaltă a Teleormanului au dus la 
descoperirea unor urme de locui re apa�inând fazei A 1 a culturii 
Gumelniţa. 
Astfel , în micro-zona Alexandria-Vităneşti-Măgura poate fi 
urmărită practic intreaga evoluţie a comunităţilor omeneşti din 
neoliticul timpuriu până in eneolitic (amintim că situ/ de la 
Măgura Buduiasca este plasat intre aşezările de tip tel/ de la 
Măgura-Bran şi Vităneşti aflate la 2-3 km distanţă de sit). 
Cercetarea acestei micro-zone va avea importante consecinţe 
pentru studierea evoluţiei societăţii neo-eneolitice din Sudul 
României şi Nordul Peninsulei Balcanice. 
Cercetările pluridisciplinare din acest an au urmărit mai multe 
obiective. Cu ajutorul unei camtiere au fost prelevate o serie de 
probe care să permită o estimare a întinderii situ lu i .  În acest fel a 
fost determinată o zonă /ocuibilă care are cea. 700 m pe direcţia 
E-V şi cea. 650 m pe direcţia N-S (in zonă au fost descoperite si 
alte materiale apa�inând epocii bronzului, hallstatt-ului, epocii 
medievale şi epocii moderne). 
În campania anului 2004 au fost prelevate, din diferite locaţii, 
probe pentru realizarea unor diagrame polinice ale zonei. 
Au fost efectuate şi 10 sondaje sedimentologice cu scopul de a 
se stabili evoluţia mediului natural in zona sitului. Au fost 
pre/evate probe in vederea datării prin metoda 
termoluminiscenţei, pentru realizarea unei crono/ogii a evoluţiei 
hidrografice, dar şi pentru analiza deformării suprafeţei solului, 
transportului şi depunerii sedimentului in aşezările preistorice. 
Cercetările arheologice au fost completate de analizele 
preliminare efectuate la sediul muzeului din Alexandria. 
Materialul ceramic a fost spălat, cântărit şi măsurat, fragmentele 
ceramice din câteva complexe făcând obiectul unei detaliate 
analize tehnologice. 
Existenţa unei instalaţii speciale de flotare a permis prelucrarea 
unui număr mare de mostre luate din diverse complexe. 
Au fost efectuate analize primare arheozoologice şi ihtio/ogice pe 
materialele prelevate din complexe închise. 
Toate datele obţinute au fost incluse intr-o bază de date creată 
special pentru acest proiect, V.L.A.D. Base (Very Large 
Archaeological Data Base). 

Dinamica locuirii neo-eneo/itice pe valea Mostistei 
Valea Mostiştei este cunoscută pentru poten ţialul său arheologic 
concretizat in existenţa numeroaselor situri, in special al celor de 
tip tel/. Cercetările au debutat intr-una dintre cele mai 
spectaculoase staţiuni gumelniţene, Sultana Mafu-Roşu. Cu 
toate că aici au fost întreprinse in anii 70 cercetări intense, se 
cunosc foarte puţine lucruri despre rezultatele acestora, 
documentaţia fiind pierdută. De aceea un prim obiectiv 1-a 
constituit verificarea stratigrafiei aşezării cu atât mai mult cu cât 
in fiecare an mari po�iuni din terasa pe care este plasat situ/ de 
prăbuşesc in apele lacului . 
Cercetările din anul 2004 au vizat in special studiul unei locuinţe 
descoperite in anul 2003, locuinţă cu un bogat material 
arheologic şi cu amenajări interioare deosebite. Astfel a fost 
degaja! un perete din chirpici ars păstrat in elevaţie (30 - 40 cm) 
pe o lungime de cea. 6 m. De asemenea a fost descoperită 
existenţa unei alte camere aparţinând acestei locuinţe (este 
posibil să existe chiar şi o a treia cameră). A fost cercetată o 
vatră cu un sistem constructiv deosebit, vatră care s-a prăbuşit 
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dintr-o cameră intr-alta in circumstanţe greu de precizat (nu 
exc/udem un cutremur urmat de un incendiu violent). De altfel 
masivitatea şi mărimea vetrei (o latura avea in jur de 1 ,80 m), 
modul de construcţie, descoperirea lângă ea a unui pandantiv de 
aur, fac din ea şi din locuinţă in general, o construcţie cu un 
caracter special, poate cu/tic. 
Au fost iniţiate şi cercetări care să ducă la cunoaşterea evoluţiei 
aşezării de la înfiinţare până la abandonarea ei, cu un interes 
particular asupra sistemului de protecţie materializat prin 
existenţa unui şanţ şi a unui aşa-numit val, cel puţin pentru 
primele faze de locuire. 
Sondajele de pe terasa vestică, din imediata apropiere a te/1-ului , 
au relevat existenţa unei locuiri apa�inând culturii Boian. 
Aceasta va fi cercetată in campaniile următoare in vederea 
stabilirii evoluţiei comunităţilor umane in zona Sultana
Mânăstirea. 
Vor fi înregistrate în contextul mediului lor natural, toate 
aşezările de tip tel/ din această regiune intre care se află, printre 
altele două, situri deosebit de importante pentru civilizaţia 
gumelniţeană, aşezarea de la Căscioarele şi situ/ eponim de 
lângă Olteniţa. 

Cercetarea locuirii neo-eneolitice din Nordul Munteniei 
Cercetările din nordul Munteniei, de pe văile râurilor Vărbilău şi 
Cricovul Sărat, au drept obiectiv determinarea specificului 
civilizaţiei neo-eneolitice într-o zonă mai puţin cercetată din 
punctul de vedere al acestei epoci. Zona de dealuri in care se 
află situri/e de la Mălăieştii de Jos şi Urlaţi este cunoscută, 
majoritatea cercetărilor fiind plasate în câmpia din Sudul 
Munteniei. În zona de NE a Munteniei este documentat aşa-zisul 
aspect cultural Stoicani-Aideni definit ca o mixtură intre culturile 
Gumelniţa şi Cucuteni. Un important obiectiv al cercetărilor 
noastre il constituie stabilirea limitei de N a /ocuirii specifice 
civilizaţiei gumelniţene, concretizată in aşezările de tip tel/ .  
Aceste aşezări par a inainta până în  apropierea regiuni 
deluroase aşa cum demonstrează aşezarea de tip tel/ de la 
Colgeag, in apropiere de Ur/aţi. 

Cercetările de la Mă/ăieştii de Jos au dus la degajarea unei 
locuinţe de suprafaţă incendiată şi puternic deranjată de lucrările 
agricole. Au fost recuperate relativ numeroase fragmente 
ceramice, unele provenind de la vase întregibile. Materialul este 
foarte important pentru că in această zonă nu există alte aşezări 
cercetate, acest sit fiind cel mai vestic punct apa�inând aşa
numitului aspect Stoicani-Aideni. 

Pe valea Cricovului Sărat au fost începute cercetările in situ/ 
de la Urlaţi. Situ/, aflat pe o prelungire a terasei în lunea râului, 
este plasat la graniţa dintre zona de dealuri şi câmpie. El este 
deosebit de interesant sub aspectul fenomenului de extindere a 
locuirii neolitice în zona de dealuri. 

De altfel cele câteva mici sondaje au relevat lucruri 
interesante. A fost descoperită o locuire Gumelniţa, iar 
cercetările de teren au dus la identificarea unor materiale Boian. 
De asemenea câteva fragmente atipice, dar cu multă pleavă în 
pastă, par să certifice o locuire mai veche apa�inând neoliticului 
timpuriu sau dezvoltat. 

Rezultatele campaniei anului 2004 au confirmat şi completat 
în general datele obţinute în ani trecuţi. Ca şi in campaniile 
anterioare, proiectul a avut un caracter complex, imbinând 
cercetarea regională cu cea micro-regională şi locală, printr-o 
abordare interdisciplinară care a reunit periegheze, analizele 
arheozoologice, sedimentologice, geomorfologice, palinologice, 
arheobotanice. Din punct de vedere metodologie proiectul 
foloseşte experienţa acumulată în cadrul programului româna-
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engleze de cercetare a văii Teleormanului (Southern Romania 
Archaeological Project). 

Anumite ipoteze au fost întărite de rezultatele obţinute. Astfel 
zona Teleormanului se dovedeşte a fi o zonă cu o dinamică 
remarcabilă in ceea ce priveşte epoca neo-eneolitică. Aici aste 
documentată acum cea mai mare concentrare de aşezări de tip 
tell din sudul României. Au fost evidenţiate mai clar puternice 
legături atât cu Oltenia dar şi cu regiunile de la S de Dunăre, 
dovadă fiind prezenţa elementelor Karanovo I I I .  Oltul reprezenta 
un element de coagulare a unor civilizaţii şi nu o graniţă intre 
culturile din Muntenia şi Oltenia. 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. 
Descoperirile din ultimii ani din Teleorman arată similitudini intre 
materialele apa�inând culturilor Starcevo-Criş, Dudeşti, Vădastra 
şi Gumelniţa cu cele de la V de Olt. 

În ceea ce priveşte specificitatea zonală s-a remarcat faptul 
că materialul gumelniţean descoperit in aşezarea de la Sultana, 
pe lângă trăsături comune cu cel din Teleorman (comune de 
altfel intregii arii gumelniţene), are multe asemănări cu cel 
descoperit in Dobrogea şi in nord-estul Bulgariei. 

Rezultatele din nordul Munteniei sunt importante pentru că, 
pe de-o parte, in situl de la Mălăieştii de Jos, a fost descoperit 
destul material pentru o comparaţie pertinentă cu cel din 
aşezările plasate in nord-estul Munteniei şi sudul Moldovei, unde 
este atestat aspectul Stoicani-Aideni. 

Pe de altă parte situl de la Urlaţi pare a avea un important 
potenţial arheologic dacă cercetările vor confirma existenţa unei 
lacuiri neolitice începând din neoliticul timpuriu sau dezvoltat 
până in eneolitic. 

Proiectul a beneficiat de fonduri în sumă totală de 
1 .035.000.000 lei provenite de la Academia Britanică, 
Universitatea din Cardiff, Consil iul Judeţean Teleorman, MCC, 
MDJ Călăraşi, MNIR. 
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Adamclisi. [Tropaeum Traiani] , edificiul S 1 ;  plan sector D ;  
S 1 prag d e  locuinţă; conservare prtmară sector A 
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Alba Iulia. Palatul Episcopiei Romana-Catolice 
Alba 1 ulia. Str. Brânduşei 
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Alba Iulia. Monolit. S026A - detaliu C 1 - groapă rituală hallstatiană timpurie 
Albeşti. Cetate. Vedere generală 
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Blejoi 
Bord eşti. Fosta Mănăstire , ,Adormirea Maicii Domnuluf' 
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Bucşani. La Pod. Loc. 1 2 - detaliu al unora dintre vasele depuse pe chirpicul pereţilor incendiaţi 
şi prăbuşiţi (săgeata indică o intervenţie contemporană) 

Bucureşti. Calea Victoriei nr. 37 B: fundaliile Teatrului Naţional - Vedere de ansamblu a fundapilor teatrului (V-E) 

Bucşani. La Pod. Loc. 1 2  
Bucuresti. Calea Victoliei nr. 37B Fundatiile Teatrului National ' . ' 

433 www.cimec.ro



Cronica cercetări lor arheologice din România - Campania 2004 

Capidava [Capidava] . Sectorul de E 
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Căscioarele. O-aia parte. l .  Pahar, cultura Gumelniţa, faza A l ; 
2.  Figurină zoomorfă 

Căscioarele. D-aia parte 
Câmpulung. Mănăstirea Negru Vodă. Fragmente de cahlă 
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Locuinţa L .I  - ultimul nivel ocupaţional U.S .  303 1 

Cheia. Vatra satului 
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Cioroiu Nou 
Constanţa. [Tomis) . Str. Traian/Bd. Marinarilor. 

Capitel ionic de epocă romană cu tambur (sec . II p. Chr.) 
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Feteşti. La Schit. 1 -2 vatra 9 ,  3 vatra 1 1b, 4 vatra 1 3 ;  1 -2 statuete antropomorfe feminine 
din locuinţa nr. 6, 3 statuetă zoomorfă din locuinţa nr. 3 
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Fnimuşeni. Fântâna Turcului 
Fulgertş. Dealul Fulgeriş/La 3 cireşi 
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GALA ŢI. cartier Dunărea 
planul săpături lor arheologice din campania 2004 

_,. "  ,/' 
,' 

- - - - - -

Galaţi. Cartierul Dunărea 

Gherghiţa. Velcovici 
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O 1 cm 
........ 

o 1 cm o 

S. € Bordeiul B7  
1 .  - 5 .  Fragmente ceramice d in  nivelul superior 

Grădiştea Coslogeni. La Clinci 
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Gurghiu. Cetatea Gurghiu 
Hârşova. Tell. S II A. Carourile 1 3- 1 8  
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Hoiseşti. La Pod. Complexul nr. 3 cu piese de obsidian ( 1 )  şi silex (2- 1 6) 
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3 

5 8 
Isaiia. Balta PopiL Mormântul nr. 1 7  (Bronz timpurtu ?) : 

imagini generale ( 1 -3) şi detalii (4-6) 
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Histria. Sectorul extra muros PM-TM, casetele A, Al -4, B l -3,  
Bastionul Porţii Mari, vedere dinspre SE 

Histria. Basilica extra muros vedere dinspre V 
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Însurăţei. Popina I !j>i Popina II 
Jupa. Zidină 

449 

� 1  
1 

& 

] 

www.cimec.ro



1 

2 

3 

4 

5 

6 

Cronica cercetări lor arheologice din România - Campania 2004 

ARGAMUM - 2004 
Harta magnetomeb'Ica flltrata 

A B C O E F 

L e g e n d a  D Zid In sapatura ' Canal? 

G 

• Material tegular7,pavlment7, � GRimada de pietre arsura7 U 

: cuptor menajer, sec. VI p. Chr. 

Jurilovca [Orgame/ Argamum] 
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Groapă de gunoi cu un vas întreg de sec. VIII-IX în S008 

Gropi de stâlpi de la construcţii de suprafaţă şi complex gospodAresc 
Margine. Poini (Sinica) 

Margine. Valea Tăniei 
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Mehad.ia. Cetate 
Miercurea Sibiului. Petriş. Vedere generală asupra locuinţei Ll l /2004 
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Ostrov. [Durostorum] . Ferma 4. Sector Thermae, mormintele M5, M6, vedere dinspre S 
Pantelimonul de Sus [Ulmetum) . Tumul de V al porţii de SV în 2004 
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Pâncota. Cetatea turcească. Vedere generală cu ruinele tumului de NV al bisericii 
Pietroasa Mică. Gruiu Dării. Zidul de pe latura de NV 
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Aşezarea hallstattiană Platoneşti - Valea Babii, jud. lalomiţa 

1 -6 - fragmente de ceşti cu torti supraînălţate 
7 - seceră de bronz 

Platoneşti. Platoul Hagieni - Valea Babii 
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L a c u l  B i s t r e f  
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Plosca - C uhana tie metal 
Planul general al slpiturllor din anii 1999-2004 

* - .aorada1r de ladarnafk' d.iD l'poca broDluluJ 
• - monaJ•tr dlJtn�t 

e w tltt rompltt.r arht(IIDel«' 

Compl ex neolitic S2 C2 

Plosca. Cabana de metal 
Poiana. La Pădure 
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Radovanu. Gorgana a doua. Chiup in situ, secolele II-I a. Chr. 
Rapoltu Mare. Măgura UroiuluL Vas cu toartă zoomorfă 
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CASTRUL DE LA RĂCARI (Răcarii de Jos, com. Brădeşti, jud. Dolj), campania 2004 
Secţiunea 1 /  2003-2004, poziţională la jumătatea sudică a curtinei răsăritene . Pentru poziţa pe plan şi detaliile sistemului de fortificaţi i ,  
l a  est de' caroul 1 1 ,  vezi documentatia din anul precedent. 
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Roşia Montană. Tarina - proprietatea Manta 
Roşia Montană. Tarina - perimetrul E. Detalii complexe arheologice: M. 70 
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Cronica cercetărilor arheologice din România - Campania 2004 Planfa 37 

Ruginoasa. Dealul DrăghicL Ceramică din nivelul al doilea de umplere al şanţului 
Sannizegetusa [Ulpia Traiana Sarmizegetusa] . La Cireş - Necropola Estică 
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Sântimbru . Biserica Rejormată 
Scânteia. Dealul Bodeştilor 1 La Nuci. Suprafaţa IV şi caseta de pe latura nordică, 

cu vatra şi complexul de chirpici de sec. IV p. Chr. 
464 www.cimec.ro



Cronica cercetărilor arheologice din România - Campania 2004 Plan�a 39 

A 

B 

Sector P - necropola romană: 
a) M 83 ;  b) M84; c) inventarul lui M 83 

c 

Slava Rusă [lbida] _ Cetatea Fetei 
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G 

H 

E' 
H' 

G' 
HOTILOR + 
O 2 m  
� 
TC�PE"'-*'Roeiga , ........ 

Steierdorf. Peştera Hoţilor (La Hoţu') 
Steierdorf. Peştera cu Oase 

466 

' o 
\.:: 

L' 

www.cimec.ro



Cronica cercetărilor arheologice din România - Campania 2004 

! i  ........ J 

� �r,·� :-, ... J . 
tril J C]1 

: .......... l .V ,  .... . ] 
• 

-· -t:l: __j  

Suceava. Curtea domnească 
Sultana. Malu Roşu 
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• 

EJ Conligura�e Se(:puni/casete (anul executiei) 
- Complexe arheologice de zid 

Epocă Şlcfun cel Mare (posl 1485). 
Trasee "tiranli'' lcmo in fundatii sau ziduri 

� Epocii Ştefan cel Mare (anle 14RS). 
lliu Pivnite de lemn 
- Faze de C<lnsttuctic sec. XVI - XVII. 

www.cimec.ro



Cronica cercetări lo1 arheologice din Românir.� - Campania 2004 

Locuinţa 5. Ststuet§ sntropomorf§ feminin§. 

Şeuşa. Gorgan. Materiale arheologice situate pe fundul gropii 7 
Şoimeni. Dealul Cetătii (Vardomb) 

468 
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® Pietre 

5 

Complcxul l 2. cultura Montcoru 

Cpl. l l  
. . .  

A Fragmente ceramice 

c vm n  

O lm 
� .. . .- -

Complexul 1 1 :  locuinţă cu inventar ccramic, sec. V lli-X 

4 

sector D, Cas. VIH D: 1 -3 complex Epoca Bronzului; 4-7 complex sec. VITI-X 

Târgşoru Vechi. La Mănăstire 
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1 0  
- - - - .. 

o 

1 0  cm · 4 

Târgu Frumos. Baza Pătule. 1 -3 :  mânere de căuş 

3 

( 1 -2:  mânere antropomorfizate) ; 4 :  statuetă antropomorfă feminină 

470 
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Târgu Mureş . Cetatea Târgu Mureş 
Tilişca. Dealul Căţănaş. Zidul de E,  m .  1 -4 

471 
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Praefurnium-ul came•·ei L 

Turda [Potaissa] . Dealul Cetăţii 

472 
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Ţaga. Valea Mileului 
Vaslui. Curţile Domneşti 
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-34 2 

-34 

3 

o 1 00 
�--�----------------� cm 

1}}::}�1 
1 1'6 1 
l'-t l 
1 CJ<J()I 

argilă galben-roşcată 
(sterilul arheologic) 

fragmente ceramice 

oase de animal 

pietre 

Vlaha. Autostrada Braşov-Bon;;, tronson 2B, krn 42+200-45+000/situl nr. 1 
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Vllideni · Popina Blagodeasca 

Groapa de bucate ru. 9 ( Dridu) 

· - Cas. B8, c.  1 
( complell 48) 

GrOQpa dupll golire 

Relatia cu bordeiul -1 
şi varra din 

de suprafatli 

Cele trei gropi de bucatr. 

Vlădeni. Popina Blagodeasca 
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ANEXE 

1. Borduşani, corn. Borduşani, jud. lalomiţa (49) 

1 .  Structura lotului ceramic in func�e de posibilităţile de determinare a formei 

2. Structura lotului ceramic in func�e de pastă şi repartiţia pe complexe. 

250 

200 

1 50 
-

100 

50 

·..--. - r--1 ...--- 1 o 
25 42 43 44 

l J  
45 29 

• detenninabile 
• indetenninabile 

-_ 

-

r 
33 

r-

'--

• fina 
• semifina 
o grosiera 

3. Structura lotului de fragmente ceramice determinate in funcţie de formă şi complex 

200 
1 80 
160 
140 
1 20 
1 00 

80 
60 
40 
20 

o 
25 42 43 44 45 29 33 

4. Ut i laju l litic - distribu�a pieselor pe categorii tipologice 

1 Nr. crt. Tipul piesei Nr. Ex. Total o/o 
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1 Lamă retuşată 
2 Lamă appointee 
3 Lamă simplă 
4 Lamă cu troncatură dreaptă 
5 Lamă cu troncatură oblică 
6 Lamelă simplă 
7 Lamelă retuşată 
8 Lamă cu gratoar in bot 
9 Gratoar pe lamă 
1 O Gratoar pe aşchie 
1 1  Aşchie simplă 
1 2  Aşchie retuşată 
1 3  Deşeu de debitaj 
1 4  Percutor 
1 5  Topor 
1 6  Nucleu 
1 7  Herminete 

5. Repartitia pe cateQorn e umtăti strabgra 1ce şi complexe. .. d . fi 

24 
1 
6 
3 
1 
3 
2 
3 
1 9  
3 
1 4  
3 
21 
3 
4 
2 
2 

Nr. crt. Tipul piesei Structuri de locuire Complexe 

1 Lamă retuşată 
2 Lamă appointee 
3 Lamă simplă 
4 Lamă cu troncatură dreaptă 
5 Lamă cu troncatură oblică 
6 Lamelă simplă 
7 Lamelă retuşată 
8 Lamă cu Qratoar in bot 
9 Gratoar pe lamă 
10 Gratoar pe aşch ie 
1 1  Aşchie simplă 
12  Aşch ie retuşată 
1 3  Deşeu de debitaj 
14  Percutor 
1 5  Topor 
1 6  Nucleu 
1 7  Herminete 

6. Ponderea pieselor • 1 f 1 
· m Qrupe e :1po og1ce 

Grupa tipologiei 

Harpon 

lmpungător 

Spatulă 

Burin 

Dăltiţă 

Piesă din corn 

Mâner 

lndeterminat 

3 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

1 
5 
. 

3 
1 
1 
. 

1 
. 

. 

7. Ponderea procentuală din punct de vedere al materiei prime 

Materia primă 

Os 

3 
1 
2 
1 
1 
. 

1 
. 

2 
. 

4 
. 

7 
2 
. 

. 

. 

Nr. exemplare 

3 

1 5  

1 

1 

8 

1 7  

6 

8 

Număr 

38 
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21 ,05 
1 , 1 4  
5,26 
2,63 
1 ,1 4  
2,63 
1 ,75 
2,63 
1 6,66 
2,63 
1 2,28 
2,63 
1 8,42 
2,63 
3,50 
1 ,75 
1 ,75 

Ocupaţional 
exterior 
14  

. 

2 
2 
. 

3 
1 
2 
12  
3 
6 
2 
1 3  
1 
3 
2 
2 

Procentajul (%) 

5 

25 

2 

2 

1 4  

28 

1 0  

1 4  

Procentaj (%) 

64 
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1 Corn 

2. Capidava, com. Topalu, jud. Constanţa (61) 

Tabelul următor con�ne punctele din situ! Capidava de unde s-au recoltat probele de sol: 

Nr.cr Proba nr. Punctul de unde s-a recoltat şi sectorul Rezultat valori fosfatază 
t. alcalină 

UIL 
1 1 Vatră bordei 8 . 1 /2002 (sectorul de est, sec. IX-XI); 30,60 
2 1 1  8ordei 8.2/2003, exterior vatră lut (sectorul de est, sec. IX-XI); 1 6,68 
3 I I I  Podină 8 . 1 /2002 (sectorul de est, sec. IX-XI); 1 2,92 
4 IV Vatră bordei 8.2/2003 (sectorul de est, sec. IX-XI); 1 0,45 
5 V Şanţ colector, sec. IV - VI p.Chr. (sector 1 ) 8,1 1 
6 VI Exterior zid, R 75 (sectorul de est, sec. VI p.Chr.); 3,30 
7 VII Interior chiup, 0,75 (sectorul de est, sec. IV - VI p.Chr.); 15 ,50 

3. Cerişor, com. Lelese, jud. Hunedoara (71) 

Tabel nr. O CRC. Lista abrevierilor 
Aa 
Am 
A o 
As 
At 
8 
CD 
Cn 
Cnd 
Crb 
Cpr 
CRC 
Cs 
o 
DE8 
Diam. 
ED 
EP 
Erb 
Ext. 
FAS 
Fb 
FI 
FIX 
FL 
Fn/A, L 
Fn/Rot 
FP 
FS 
FUNC 
Gros. 
Gs 
IMDA 
lnt. 
L 
L tot. 
Lăţ. 

Abraziune axială 
Abraziune multidirecţională 
Abraziune oblică 
Abraziune in suprafaţă 
Abraziune transversală 
Bovine 
Calibru! distal 
Corn (de cerb) 
Câine 
Cerb 
Căprior 
Cerişor - .Peştera de la Cauce" 
Corp costa! 
Dinte 
Debitajul 
Diametru 
Extremitatea distală 
Extremitatea proximală 
Erbivor de specie nedeterminabilă 
Exterior 
Fasona rea 
Fibula 
Faţa inferioară 
Fixarea in suport 
Fractură laterală 
Finisare prin abraziune sau lustruire 
Finisare prin rotaţie (alezare) 
Fractură de presiune 
Faţa superioară 
Rolul funcţional 
Grosime 
Gasteropode (cochilii de melci) 
Industria materiilor dure animale 
Interior 
Lungimea 
Lungimea totală 
Lăţime 
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lm 
Max. 
MCCH 
Md 
MDA 
MP 
oc 
Ol 
PD 
PD/C 
PD/D 
Peri., Pf 
Pf8 
PfU 
PM 
pp 
Ra 
Rt 
s 
Str 
Şa 
T 
Tc/l 
TrT 
Ts 
TT 
u 
UTIL 

Tabel nr. 1 CRC. IMDA R - epertonu 1 ŞI tipologia ' 1  . .  1 . 

Indicativ 
CRC/1 1 
CRC/1 2 
CRC/1 3 
CRC/1 4 
CRC/1 5 
CRC/1 6 
CRC/1 7 
CRC/1 8 
CRC/1 9 
CRC/1 1 0  
CRC/1 1 1  
CRC/1 1 2  
CRC/1 1 3  
CRC/1 1 4  
CRC/1 1 5  
CRC/1 1 6  
CRC/1 1 7  
CRC/1 1 1 
CRC/1 1 2 
CRC/1 1 3 
CRC/1 1 4 
CRC/1 1 5 
CRC/1 1 6 
CRC/1 1 7 
CRC/1 1 8 
CRC/1 1 9 
CRC/11 1 O 
CRC/1 1 1 1  
CRC/1 1 1 2  
CRC/1 1 1 3  
CRC/11 1 4  

Tipul 
1 A21 
I A7 b  
1 F1 1 
V A2 b2 
1 F3 b2 
I A22 
1 81 
1 81 
1 A21 
I I I  G3 g 
1 G4 (?) 
V A1 b3 
V A1 b3 
V A1 b3 
V A3 b  
V A3 b2 
V A3 a  
A1 
A1 
A? a 
A? a 
A? a 
A17 a 
A7 a 
A22 
A1 7 a  
G1  
87 
F2 

V A2 b2 
V A1 b3 

lamelibranhiate (cochilii de scoici) 
Maxim(ă) . 
Muzeui.CasteiOl Cqrvinilor", Hunedoara 
Mandibulă 
Materii dure animale 
Metapod 
Ovicaprine 
Os lung 
Partea distală 
Percu�e directă/Cioplire 
Percu�e directă/Despicare 
Perfora�e 
Perfora�e bilaterală 
Perfora�e unilaterală 
Partea mezială 
Partea proximală 
Raclaj axial 
Retuşare 
Suine 
Striuri 
Şănţuire axială 
Tibia 
Tocire/lustru 
Tratament termic 
lasare 
Tăiere transversală 
Ulna 
Utilizarea 
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Marcajul 
c 1 40 
c 140 
c 140 
c 142 
c 1 40 
c 140 
c 1 43 
c 1 40 
c 140 
c 142 
c 140 
c 140 
c 140 
c 140 
c 140 
c 1 40 
c 1 40 
c 1 36 
c 129 
c 1 38 
c 1 37 
c 1 37 
c 1 31 
c 1 38 
c 1 37 
c 1 35 
c 1 38 
c 1 29 
c 1 28 
c 1 30 
c 1 29 
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CRC/11 1 5  V A2. a  c 1 28 
CRC/11 1 6  V A2. b1 c 1 39 
CRC/11 1 7  V A2. b 1  b c 1 28 
CRC/11 1 8  V A3 b  c 1 37 
CRC/1 1 1 9  V A3 a  c 1 36 
CRC/1 1 20 V A3 a  c 1 36 
CRC/IV 1 1 A1 c 1 1 7 
CRC/IV 2 1 A1 c 1 1 7 
CRC/IV 3 1 A7 a c 1 26 
CRC/IV 4 1 A7 a c 1 25 
CRC/IV 5 1 A2.3 a c 1 1 9  
CRC/IV 6 1 A2.4 c 1 1 7  
CRC/IV 7 1 A25 c 1 25 
CRC/IV 8 1 A2.5 c 1 20 
CRC/IV 9 I G9 c 1 25 
CRC/IV 1 0  V A2. b2 c 1 26 
CRC/IV 1 1  1 A1 c 1 26 
CRC/IV 1 2  1 G4 (?) c 1 1 6  
CRC/IV 1 3  V A3 b  c 212 
CRC/IV 14 1 81  c 1 1 6  
CRCNI 1 1 A1 c 1 1 4  
CRCNI 2 1 A1 0 c 1 1 1  
CRCNI 3 I I I  A2. c 1 1 7  
CRCNI 4 I I I  A2. c 1 1 7  
CRCNI 5 1 A16  c 1 1 5 
CRCNI 6 1 A1 6 c 1 1 5 
CRCN1 7 I G9 c 2 18  
CRCNI 8 1 A1 c 1 1 0  
CRCNI 9 1 A1 7 a c 1 1 1  
CRCNI 1 0  1 A22 c 1 1 4 
CRCN1 1 1  V A1 b c 1 1 5  
CRCNI 1 2  I I I  C1 c 1 1 4  
CRCNII 1 1 A1 C 223 
CRCNII 2 1 A1 c 201 
CRCNII 3 I A7 a  c 1 01 
CRCN11 4 1 A1 7 a c 10 1  
CRCNI I 5 I I I  C1 C 202 
CRCNII 6 I I I  C1 c 101 
CRCNII 7 1 A1 7 a c 1 01 
CRCNI I 8 1 A22 c 1 01 
CRCNI I 9 V A2. b1 b c 1 02 
CRCNII 1 0  V A3 b  c 1 01 
CRCNII 1 1  V A3 b  c 1 01 
CRCN1 1 1 2  V A3 b  c 10 1  
CRCNII 1 3  V A3 b2 c 10 1  
CRCNII 1 4  V A3 b3 c 1 08 

Tabel nr. 2 CRC. IMDA L. . 
·1 • 1 t - 1sta t1pun or re Jrezentate m o 

Codul tipologie Denumirea tipului 

1 A1 Vârt pe fragment de os lung fasonat distal 
1 A7 a Vârt pe semimetapod distal de ovicaprine 
1 A7 b Vârt pe semimetapod proxima! de ovicaprine 
1 A1 0 Vârt pe ulna 
1 A1 6 Vârt de corn (plantator) 
1 A1 7 a Vârt (chasse-lame) pe segment de rază de corn de cerb 
1 A21 Vârt pe frClfl_ment diafizar de os lung fasonat distal şi proxima! 
1 A22 Vârf pe rază de corn (pumnal sau pertorator) 
1 A23 a Vârt pe fibula fără epifiză 
1 A24 Vârf pe segment de mandibulă 
1 A25 Vârt pe radius prox1mal 
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1 81 Netezitor pe fr�ment de os lung 
1 87 �etezitor pe fragment de defensă de mistret 
1 F2 Lingură-spatulă cu partea distală ovală şi partea mezială plană 

1 F3 b2 Lingură-spatulă cu partea distală elipsoidală, partea mezială profilată in 
formă de U şi extremitatea proximală convexă 

1 F1 1 Lingură-spatulă rectangulară cu margini paralele şi extremităti convexe 
1 G1 Vârf oblic pe segment de rază 
1 G4 (?) Vârf oblic unilateral pe seg_ment_IJ_erforat de ax 
I G9 Vârf oblic pe segment perforat de rază de corn (de cerb) 
I I I  A2. Din1i perforati - canini 
I I I C1 Cochilii intregi perforate 
I I I  G3 g 8rătări pe fragment de cochilie de lamelibranhiate cu sectiuni triunghiulare 
V A1 b Eboşe de corn 
V A1 b3 Eboşe de corn - fragment de ax 
V A2. a  Materii prime - os 
V A2. b 1  Materii prime - corn, ax 
V A2. b1 b Materii prime - corn, ax _Qrelevat de _IJ_e neurocraniu jbois de massacre) 
V A2. b2 Materii prime - corn, rază 
V A3 a  Deşeuri de os 

V A3 b  Deşeuri de corn 

V A3 b2 Deşeuri de corn - rază 

V A3 b3 Deşeuri de corn - fragment de ax 

Tabel nr. 3 CRC. IMDA - Repartiţia tipurilor pe culturi 

Tip 
Starce Turdaş Petreşti Tiszapolgâr Coţofeni Wietenberg 
vo-Cri 

A1 2 3 2 2 
A7 a 4 2 1 
A7 b 
A10 1 
A1 6 2 
A17 a 2 1 2 
A2.1 2 
A2.2 1 
A2.3 a 1 
A2.4 1 
A2.5 2 
81 2 
87 

F2 
F3 b2 
F1 1 
G1 
G4 ? 
G9 

III A2. 2 
I I I  C1  2 
I I I G3 
V A1 b 
V A1 b3 3 
V A2. a  
V A2. b1 
V A2. b1 b 
V A2. b2 1 
V A3 a  2 
V A3 b 3 
V A3 b2 1 
V A3 b3 

482 
www.cimec.ro



Cron ica cercetărilor arheologice d in  România - campania 2004 

24 1 7  20 1 4  

Tabel nr. 4 CRC. IMDA - Tipologia şi reprezentarea materiilor prime 
Tip 
1 A21 
1 A21 
I A22 
1 A7 b 
1 81 
1 81 
1 F1 1 
1 F3 b2 
1 G4 (?) 
I I I  G3 g 
V A1 b3 
V A1 b3 
V A1 b3 
V A2 b2 
V A3 a  
V A3 b  
V A3 b2 
A1 
A1 
A17 a  
A1 7 a 
A22 
A7 a 
A7 a 
A7 a 
A7 a 
87 
F2 
G1 

V A1 b3 
V A2 a  
V A2 b1 
V A2 b1 b 
V A2 b2 
V A3 a  
V A3 a  
V A3 b  
1 A7 a 
1 A1 
1 A1 
1 A1 
I A23 a  
1 A24 
1 A25 
1 A25 
1 A7 a 
1 A7 a 
1 81 
1 G4 (?) 
1 G9 
V A2 b2 
V A3 b  
1 A1 
1 A1 
1 A1 0 
1 A1 6 
1 A1 6 

Indicativ 
CRC/1 1 
CRC/1 9 
CRC/1 6 
CRC/1 2 
CRC/1 7 
CRC/1 8 
CRC/1 3 
CRC/1 5 
CRC/1 1 1  
CRC/1 1 0  
CRC/1 12  
CRC/1 1 3  
CRC/1 1 4  
CRC/1 4 
CRC/1 1 7  
CRC/1 1 5  
CRC/1 1 6  
CRC/1 1 1 
CRC/1 1 2 
CRC/1 1 6 
CRC/1 1 9 
CRC/1 1 8 
CRC/1 1 3 
CRC/1 1 4 
CRC/1 1 5 
CRC/1 1 7 
CRC/1 1 1 1  
CRC/1 1 1 2  
CRC/11 1 0  
CRC/11 1 4  
CRC/11 1 5  
CRC/11 1 6  
CRC/1 1 1 7  
CRC/11 1 3  
CRC/11 1 9  
CRC/11 20 
CRC/11 1 8  
CRC/1 1 1 1 
CRC/IV 1 
CRC/IV 2 
CRC/IV 1 1  
CRC/IV 5 
CRC/IV 6 
CRC/IV 7 
CRC/IV 8 
CRC/IV 3 
CRC/IV 4 
CRC/IV 1 4  
CRC/IV 1 2  
CRC/IV 9 
CRC/IV 1 0  
CRC/IV 1 3  
CRCNI 1 
CRCNI 8 
CRCNI 2 
CRCN1 5 
CRCNI 6 
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MtP SPEC 
MP oc 
OL oc 
Cn Crb 
MP oc 
MP Crb 
OL 8 
Cs Erb 
MP 8 
Cn Crb 
Lm Spondylus sp. (?) 
Cn Crb 
Cn Crb 
Cn Crb 
Cn Crb 
MP oc 
Cn Crb 
Cn Crb 
MP oc 
OL Erb 
Cn Crb 
Cn Crb 
Cn Crb 
MP oc 
MP oc 
MP oc 
MP oc 
o S (mistreţ) 
OL 8 
Cn Crb 
Cn Crb 
MP oc 
Cn Cpr 
Cn Cpr 
Cn Crb 
MP Crb 
MP oc 
Cn Crb 
MP · oc 
OL Erb 
OL Erb 
MP Crb 
Fb s 
Md 8 
T S (porc domestic) 
T oc 
MP oc 
MP oc 
OL Erb 
Cn Crb 
Cn Crb 
Cn Crb 
Cn Crb 
OL Erb 
OL Erb 
u oc 
Cn Crb 
Cn Crb 
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1 A1 7 a CRCNI 9 Cn Crb 
1 A22 CRCNI 10  Cn Crb 
I G9 CRCN1 7 Cn Crb 
I I I A2 CRCNI 3 D Cnd 
II I A2 CRCN1 4 D Cnd 
III C1 CRCNI 12 Gs Conus 
V A1 b CRCNI 1 1  Cn Crb 
1 A1 CRCN11 1 OL Erb 
1 A1 CRCNII 2 OL Erb 
1 A1 7 a CRCN11 4 Cn Crb 
1 A17 a CRCN11 7 Cn Crb 
1 A22 CRCNII 8 Cn Crb 
1 A7 a CRCNII 3 MP oc 
I I I  C1 CRCNII 5 Cochilie Gs Dentalium se. 
I I I  C1 CRCNII 6 Cochilie Gs Dentalium se. 
V A2 b1 b CRCNII 9 Cn cer 
V A3 b  CRCNII 1 0  Cn Crb 
V A3 b  CRCNII 1 1  Cn Crb 
V A3 b  CRCNII 12 Cn Crb 
V A3 b2 CRCN11 1 3  Cn Crb 
V A3 b3 CRCNII 1 4  Cn Crb 

Tabel nr. 5. CRC, IMO.�-;.Repartiva materiilor prime pe cultuli 
MtP/Specia Starcevo-Criş Turdaş Petreşti Tiszapolgar Cotofeni Wietenberg . 

MP 5 8 1 3 1 
Cs 1 
Cn 8 9 4 6 9 
OL 2 2 3 2 2 
D 1 2 
Fb 1 
Md 1 
T 2 
u 
Cochilii Lm 
Cochilii Gs 2 
oc 4 7 3 1 1 
Erb 1 1 3 2 2 
Crb 9 8 5 6 8 
C r 2 1 
s 1 2 
8 2 1 1 
Cnd 2 
Denta/ium se. 2 
Spondylus se. 
Conus 

Tabel nr. 6 CRC. IMDA - Morfometria (mmf 
Tip Indicativ L tot. LPA CD Diametru Diam. perf. 

1 A7 b CRC/1 2 98197 cea 40 3/2 
1 A21 CRC/1 1 101/1 00 cea 50 4/2,5 
1 F1 1 CRC/1 3 8 
V A2 b2 CRC/1 4 210 1 0/8 
1 A21 CRC/1 9 86163 40 3/2 
1 A22 CRC/1 6 139 30 1 0  
1 81 CRC/1 7 64 1 8/9 
1 81 CRC/1 8 55 1 3/3 
1 F3 b2 CRC/1 5 1 43 
1 G4 (?) CRC/1 1 1  Cea 30 . 

Diam. ext. cea 
I I I  G3 g CRC/1 1 0  60 

Diam. int. cea 
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V A1 b3 
V A1 b3 
V A1 b3 
V A3 a  
V A3 b  
V A3 b2 
1 A1 
1 A1 
1 A7 a 
I A7 a  
I A7 a  
I A1 7 a  
I A7 a 
1 A1 7 a 
I A22 

1 87 

1 F2 
1 G1 
V A2 b2 
V A1 b3 
V A2 a  
V A2 b1 
V A2 b1 b 
V A3 b  
V A3 a  
V A3 a  
1 A7 a 
1 A1 
1 A1 
1 A7 a 
I A7 a  
1 A23 a 
1 A24 
1 A25 
I A25 
1 G9 
V A2 b2 
1 A1 
1 G4 (?} 
V A3 b  
1 81 
1 A1 
1 A1 0 
1 A1 6 
1 A1 6 
1 G9 

I I I  A2 

I I I  A2 

1 A1 
1 A17 a 
1 A22 
V A1 b 
I I I  C1 
1 A1 
I A1 
1 A7 a 
1 A1 7 a 

Cronica cercetărilor arheologice din România - campania 2004 

45 
CRC/1 1 2  
CRC/1 1 3  
CRC/1 14  
CRC/1 1 7  39 
CRC/1 1 5  365 
CRC/1 1 6  90 
CRC/11 1 86/71 Cca 40 3/2 
CRC/1 1 2 162/160 Cea 30 8/3 
CRC/1 1 3 1 1 1  Cea 55 3 
CRC/1 1 4 95188 Cea 50 312,5 
CRC/11 5 93/90 Cea 50 2,5/2 
CRC/11 6 90 Cea 1 0  1 1  
CRC/11 7 65 Cea 35 3/2,5 
CRC/11 9 1 45 Cea S 1 1 /1 0 
CRC/11 8 230 Cea 30 9/7 

CRC/1 1 1 1  40 5-8 Diam. ext. 4; 
Diam. înt. 3,5 

CRC/11 12  38 
CRC/11 1 0  1401125 Cea 30 1 0/8 
CRC/11 1 3  123 
CRC/11 1 4  
CRC/1 1 1 5  1 29 
CRC/1 1 1 6  85 
CRC/11 1 7  
CRC/11 1 8  
CRC/11 1 9  124 
CRC/11 20 68 
CRC/111 1 70167 Cca 35 2 
CRC/IV 1 1091107 Cea 30 4/3 
CRC/IV 2 83 Cea 30 1 2/7  
CRC/IV 3 1201108 Cca 70 4/2,5 
CRC/IV 4 107/86 Cca 60 4/3 
CRC/IV S 85/78 Cea 20 3,5/2,5 
CRC/IV 6 2251220 Cea 30 1 0/8 
CRC/IV 7 89187 Cea 30 4/4 
CRC/IV 8 70168 Cea 25 3/2 
CRC/IV 9 1 38 Cea 20 5/4 
CRC/IV 1 0  1 43 
CRC/IV 1 1  84/74 Cca 30 3 
CRC/IV 1 2  Cea 1 07 
CRC/IV 1 3  
CRC/IV 1 4  
CRCN1 1 67 
CRCNI 2 83 Cea 30 5/3 
CRCNI S 1 80 Cea 50 9 
CRCNI 6 1 70 1 1 /1 o 
CRCNI 7 120 12/1 0 1 7  

CRCNI 3 36 Diam. ext. 5; 
diam. înt. 2 

CRCNI 4 37 Diam. ext. 5; 
diam. înt. 2 

CRCNI 8 66154 30 3 
CRCNI 9 9/8 
CRCNI 1 0  1 70 9/8 
CRCN1 1 1  1 1 7 
CRCNI 1 2  36 Diam. 2,5 
CRCNI1 1 1 15195 Cea 50/30 8/4 
CRCNII 2 69 
CRCNII 3 80 Cea 50 3/2 
CRCNII 4 92 Cea 1 5  
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I I I C1 CRCNII 5 35 Diam. 5-3 
I I I C1 CRCNII 6 34 Diam. 5-3 
1 A1 7 a CRCN11 7 1 25 9/8 
I A22 CRCN11 8 21 0 1 0  
V A2 b 1  b CRCN11 9 262 
V A3 b  CRCN11 1 0  
V A3 b  CRCNII 1 1  
V A3 b  CRCN11 1 2  
V A3 b2 CRCN11 1 3  
V A3 b3 CRCN11 1 4  
·caractere italice: parametri estimaţi (reconstituire grafică) 

Tabel nr. 7 CRC. IMDA - Clasele de lungimi ale grupei tipologice 1 A (vârfuri) 
Clase de lungimi (număr piese) 
1 11 III IV V 

Cultura (10 - 50 (51 - 100 mm) (101 - 150 mm) (151 - 200 mm) (201 -250 
mm) mm) 
Mică Mijlocie Mare 

Starcevo-Criş 1 1 
Turda 5 2 
Petre ti 1 
Tiszapolgar 4 3 
Cotofeni 2 2 
Wietenberg 3 1 
Total o 1 6  7 3 2 

Tabel nr. 8 CRC. IMDA - Procedee de debitaj şi de fason are 
Tip Indicativ DEB FAS FIX 

I A? b  CRC/1 2 Şa, PD/D Am 
1 A21 CRC/1 1 PD/D Am 
1 F1 1 CRC/1 3 PD/D Am 
V A2 b2 CRC/1 4 PD/C 
1 A21 CRC/1 9 PD/D Ra, Aa 
1 A22 CRC/1 6 PD/C PD/C 

Mâner 
1 81 CRC/1 7 PD/D Am Fixare axială 

distală 
Mâner 

1 81 CRC/1 8 PD/D Am Fixare axială 
distală 

1 F3 b2 CRC/1 5 PD/D, As Am 
Fn/A, L 

Mâner 
1 G4 (?) CRC/1 1 1  PD/C PD/C, PfU Fixare 

transversală 

I I I G3 g CRC/1 1 0  ? Am, Fn/A, L 
V A1 b3 CRC/1 1 2  Şa, PD/D Ra 
V A1 b3 CRC/1 1 3  Şa, PD/D Ra 

c 

V A1 b3 CRC/1 1 4  Şa, PD/D Ra 
V A3 a  CRC/1 1 7  Şa, PD/D 
V A3 b  CRC/1 1 5  PD/C 
V A3 b2 CRC/1 1 6  PD/C Ra 

1 A1 CRC/1 1 1 At, Ao, Şa, PD/D Am 
1 A1 CRC/11 2 PD/D, �a Rt, Ra, Am 
1 A7 a CRC/1 1 3 PD/D, Şa Am 
1 A7 a CRC/1 1 4 Şa, PD/D Am 
I A? a CRC/1 1 5 As, Şa, PD/D Am 
1 A1 7 a CRC/1 1 6 PD/C PD/C 
1 A? a CRC/1 1 7 Şa, PD/D Am 
1 A1 7 a CRC/1 1 9 PD PD/C, Am 
1 A22 CRC/1 1 8 PD/C PD/C 
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Mâner 

1 87 CRC/11 1 1  PO/D Am, TI, PfU 
Fixare axială 
distală sau axială 
laterală 

1 F2 CRC/1 1 1 2  P0/0, As Am 
Fn/A, L 

1 G1 CRC/11 1 0  PO/C PO/C, Am 
V A2 b2 CRC/1 1 1 3  PO/C 
V A1" b3 CRC/11 1 4  �a. P0/0 PO/C, Ra 
V A2 a  CRC/1 1 1 5  P0/0 
V A2 b1 CRC/11 1 6  PO/C 
V A2 b1 b CRC/11 1 7  PO/D 
V A3 b  CRC/1 1 1 8  PO/C 
V A3 a  CRC/11 1 9  P0/0, Şa 
V A3 a  CRC/1 1 20 Şa, P0/0 
I A7 a  CRC/1 1 1 1 Şa, P0/0 Am 
1 A1 CRC/IV 1 P0/0 Am 
1 A1 CRC/IV 2 P0/0 Rt, Am 
I A7 a CRC/IV 3 Şa, P0/0 Am 
1 A7 a CRC/IV 4 Şa, P0/0 Am 
I A23 a CRC/IV 5 Am 
1 A24 CRC/IV 6 P0/0 P0/0, Am 
1 A25 CRC/IV 7 P0/0 P0/0, Am 
I A25 CRC/IV 8 P0/0 PO/D, Am 

Mâner 
I G9 CRC/IV 9 PO PO/C, PfU Fixare 

transversală 
V A2 b2 CRC/IV 1 0  PO 
1 A1 CRC/IV 1 1  

Mâner 
1 G4 (?) CRC/IV 1 2  PO/C PO/C, Pf Fixare 

transversală 
V A3 b  CRC/IV 1 3  PO/C 
? CRC/IV 1 4  P0/0 
1 A1 CRCNI 1 P0/0 
1 A10 CRCNI 2 PO PO/C, Am 
1 A1 6 CRCNI 5 PO 
1 A1 6 CRCNI 6 PO 

PfB, PO/C, Se, Fn/Rot Mâner 
I G9 CRCN1 7 PO Fixare (alezare) 

transversală 
Fibră 

I I I A2 CRCNI 3 PO Şa, PfB, Fn/Rot (alezare) Fixare 
transversală 
Fibră 

II I A2 CRCN1 4 PO PfB, Fn/Rot (alezare) Fixare 
transversală 

1 A1 CRCNI 8 P0/0 Am 
I A17 a CRCNI 9 PO/C PO/C 
I A22 CRCN1 1 0  PO/C 
V A1 b CRCNI 1 1  PO/C, Şa 

Fibră 
I I I  C1 CRCNI 1 2  PfU Fixare 

transversală 
1 A1 CRCNII 1 PO Am 
1 A1 CRCNII 2 PO 
1 A7 a CRCNII 3 P0/0 PO/C, Am 
1 A17 a CRCNII 4 P0/0 PO/C, Am 

Fibră 
III C1 CRCNII 5 PD/0, TI Fixare 

transversală 
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Fibră 
I I I  C1 CRCNII 6 PD/D, TT Fixare 

transversală 
1 A17 a CRCN11 7  PD/C PD/C, Am 
I A22 CRCNII 8 PD/C Am 
V A2 b1 b CRCNII 9 PD/D 
V A3 b  CRCNII 1 0  PD/C 
V A3 b  CRCN11 1 1  PD/C 
V A3 b  CRCNII 1 2  PD/C 
V A3 b2 CRCNII i 3  PD/C 
V A3 b3 CRCN11 1 4  PD/C 

Tabel nr. 9 CRC. IMDA - Urme de utilizare 
Tie Indicativ UTIL FUNC Observ!!ii 

Lipsă ED 

I A7 b  CRC/1 2 Tc/L, FL Fără TrT 
Utilizare după 
fractură 
Lipsă ED TrT 

1 A21 CRC/1 1 Tc/L, FL Abandon după 
fractură 

1 F1 1 CRC/1 3 Tc/L 
Materie primă 

V A2 b2 CRC/1 4 chasse lame, 
mâner, ic 

1 A21 CRC/1 9 Tc/L, FL 
1 A22 CRC/1 6 
1 81 CRC/1 7 Tc/L, Al 
1 81 CRC/1 8 Tc/L, Al 
1 F3 b2 CRC/1 5 Tc/L, Al 
I I I G3 g CRC/1 1 0  

Lipsă PD 

1 A1 CRC/1 1 1 Tc/L, FL 
TrT 
Utilizare după 
fracturare 
Lipsă ED 

1 A1 CRC/11 2 Tc/L, FL 
TrT 
Utilizare după 
tracturare 

I A7 a  CRC/1 1 3 Tc/L Intreg TrT 
Lipsă ED TrT 

I A7 a CRC/11 4 Tc/L, FL Utilizare după 
fracturare 
Lipsă ED TrT 

I A7 a CRC/11 5 Tc/L, FL Abandon după 
fracturare 

1 A17 a CRC/1 1 6 Ts, FI 
Tc/L, FL 

1 A7 a CRC/1 1 7 Reamenajare Întreg TrT 
rin Aa 

1 A1 7 a CRC/11 9 Ts, FI Li�să ED 

I A22 CRC/1 1 8 Tc/L 
Intreg 
Fără TrT 
Pandantiv? pe 
fragment de 

1 87 CRC/11 1 1  Rt uzură defensă de mistreţ 
Netezitor 
�relucrare lemn 

1 F2 CRC/11 1 2  Tc/L, FP Fragment TrT 

1 G1 CRC/11 1 0  Ts, Str, FI Li�să ED TrT 

I A7 a CRC/1 1 1 1 
Tc/L, FL Lipsă ED TrT 
Reamenajare Abandon du�ă 
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T b 1 . .  d a e stat1st1c pnv1n materialul special descoperit: 
Nr. TIP MATERIAL SPECIAL 
1 .  vase sticlă romane 
2. zăbale din fier 
3. sulite din fier 
4. nicovală bijutier 
5. balama din fier 
6. teslă din fier 
7. lupe fier 
8. tablă din fier 
9. cuie din fier 
1 0. cutite din fier 
1 1 .  tablă din bronz 
1 2. monede din bronz 
1 3. oase perforate 
1 4. oase lustruite-patine 
15 .  oase de animale nearse 
1 6. întăritor de arc din os 
1 7. zgură de fier 
1 8. gresii arse 
1 9. lustruitoare din piatră 
20. fragmente râşniţă 
21 . eule pentru ascutit 
22. jetoane ceramice 
23. fusaiole ceramice 
24. chirpici 
25. lipitură de vatră 
26. fragment creuzet 
27. fragment olan roman 
28. ceramică romană 
29. ceramică ştampilată 
30. ceramică barbotinată 
31 . terra sigillata 

5. Hârşova, jud. Constanţa (1 1 3) 

C1 C2 C3 C4 cs 
1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
3 
2 1 
4 1 
1 2 
1 

1 
1 1 

X X X X X 
1 
X X 

2 1 
2 1 
1 1 1 

1 
1 

1 1 1 1 
X X X X X 
X X X X X 

1 

85 4 64 74 1 8  
8 1 5 5 4 
1 1 5 

2 

1 .  Structura lotului ceramic analizat în funcţie de posibilităţile de determinare a formelor. 

1 600 

1 400 
1 200 

1 000 

800 
600 

400 
200 

o 
SL 1 9  SL68 

C& per 

X 

1 

1 
1 9 

6 

T 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
5 
3 
1 
1 
2 
6 
1 
2 
3 
3 
4 
1 
1 
4 
5 
5 
1 
1 
255 
29 
7 
2 

EJ DET 
• INDET 

2. Distribuţia fragmentelor ceramice modelate din pastă grosieră in funcţie de posibilităţile de determinare a formei. 
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1 400 �--------------------,--------------. 

1 200 +-----

1000 +-----

600 +-----

400 +-----

200 +-----

SL1 9  SL68 

1!1 DET 
• INDET 

3. Distribuţia fragmentelor ceramice modelate din pastă semifină în func�e de posibilităţile de determinare a formei. 

600 �--------------------------------------, 

500 +-----------------------------

400 +---------------------------� 

300 +-------------------�------� 

200 +-----------------------------

1 00 +---i 

o +---'----
SL19 SL68 

1!1 DET 
• INDET 

4. Distribuţia fragmentelor ceramice modelate din pastă fină în func�e de posibilită�le de determinare a formei. 
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70 

60 

50 

40 

30 

20 

1 0  

o 
SL1 9 SL68 

5. Numărul minim de vase din cele două complexe in func�e de categoria de pastă 

6. Structura tip 1 . 
ă fi . 1 . Il O OQIC a U 1 alU Ul 1 IC 

Nr. crt Tip 
1 Lamă 
2 Gratoar 
3 Aşchie 
4 Deşeu 

grosiera 

5 Herminete 

6. lsaiia, com. Răducăneni, jud. laşi (123) 
Măsurători (în mm): Tibia dreaptă şi cea stângă 

Dimensiuni dr. 
Lung. max. (1 75) 
Lărg. epif. 36 
sup. 
Lărg. epif. 26 

semifina 

Total piese 
1 0  
2 
5 
1 
2 

St. 
-

-

26 
492 

fina 

m DET 
• INDET 

II SL1 9 
• SL68 
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inf. 
Lărg . min. 1 3  -

diaf. 
I ndice 7,43 -

gracilitate 
lnălţime 543 -

_greabăn 
Astragal drept ŞI stâng 

Dimensiuni dr. st. 

Lung. max. 30 30 

Lărg. troch. inf 1 8  1 8  

Numărul şi 
frecvenţa pe grupe animaliere. 

Nr abs. % 

Moluşte 421 34,03 
(Lib.) 
Peşti 1 4  1 ,1 3  
Păsări 3 0,24 

Mam�ere 799 64,59 
Total 1 237 

Raportul dintre speciile domestice şi cele sălbatice. 

Fragmente 

Mamifere domestice 

Mamifere sălbatice 

Cal 
Total 

7. Lapoş, corn. Lapoş, jud. Prahova (131) 

S XXVIII 
Denumirea A A2 A3 81 
piesei 1 
Aşchie 9 1 1 7 89 104 

6 
Lamă 1 1 5  28 25 

9 
Lamelă 5 1 6 4 
Nucleu 4 - - 1 
Galet - - 1 -

Percoir - - 1 -

Burin - 1 - -

S XXIX 

Denumirea piesei A1 
Aşchie 527 
Lamă 1 4  

Nr. abs. 
605 

1 85 

9 
799 

82 83 

1 35 1 62 

1 2  24 

2 8 
1 6 
- -

- -

- -

A2 
287 
8 

Indivizi prezumaţi 
% Nr. abs % 

75,72 56 65,1 1 

23, 1 5  28 32,55 

1 ,1 2  2 2,32 
86 

C1 C2 C3 Total Procentaj 

77 58 80 9 18  82,92% 

2 1 1  5 1 41 12,73% 

1 - 3 30 2,7 1% 
- - 2 1 4  1 ,26% 
- 1 . 2 0,18% 
- - - 1 0,09% 
- - . 1 0,09% 

1 1 07 99,98% 

Total Procentaj 
8 14  90,44% 
22 2,44% 
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Lamelă 7 3 
Nucleu 30 1 5  
Galet 6 3 

8. Măgura, corn. Măgura, jud. Teleorman (146) 

The lithic assemblages from Teleor 003 

1 .  Number of lithics by un� 
Unit No. No. llthics 
542 3 
587 1 
627 1 
629 4 
631 1 
643 4 
645 2 
672 3 
673 1 
678 2 
682 1 
700 1 
705 4 
725 2 
738 1 
766 1 
793 2 
8 19  1 
864 1 
883 1 
1 0 1 5  2 
1 01 7  1 

2. Colour of lithic materials 
Colour 
Speckled Honey 
Ught Brown/Opaque 
Dark Brown 
Light GreytWhite 
Dark Grey 
Mottled Grey 
Red 

3. Comparison of local and non-local flint use 
Honey-coloured 
No. 

Blade 23 
Flake o 
Core 1 
Retouched 12  
Edge Damaged 7 

4. Colour of lithic material 
Colour 

Speckled Honey 
Light Brown/Opaque 

Dark Brown 

1 0  1 ,1 1 %  
45 5% 
9 1 %  
900 99,99% 

% of total assemblage 
7.5 
2.5 
2.5 
1 0  
2.5 
1 0  
5 
7.5 
2.5 
5 
2.5 
2.5 
1 0  
5 
2.5 
2.5 
5 
2.5 
2.5 
2.5 
5 
2.5 

Total No. % of assemblage 
24 60 
3 7.5 
2 5 
4 1 0  
5 1 2.5 
1 2.5 
1 2.5 

Local material 
% No. % 
96 4 25 
o 1 2  75 
4 o o 
50 4 25 
30 3 1 9  

Total No. % of assemblage 

3 5.3 
8 1 3.8 
1 1 .7 
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Light Grey/White 
Dark Grey 
Mottled Grey 

Orange 

5. Morphology of C omplex 7 assemblaoe 

Blade 
Reoular Flake 
lrregular Flake 

Core 
Anaular Shatter 

6. Size of complete scrapers 

40 
35 
30 

� 25 -"C ca 20 CI) ... 
m 1 5  

1 0  
5 
o 

o 

9. Piatra Neamţ, jud. Neamţ (169) 

Tabel 1 .  

1 0  

8 1 3.8 

30 51 .7 
7 1 2  

1 1 .7 

Total No. % of Assemblage 
1 9  32.7 
1 4  24.3 
23 39.6 
1 1 .7 
1 1 .7 

• 

• ' • 
� 

.. ..... 

20 30 40 
Length 
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PN - PC (1 998-2004) - Reprezentare procentuală a categoriilor de materie 
primă 

menilit gresie silex şist silicol� opal 

categorii de materii prime 

jasp mat. neid. 

l!l Nivelul superior 

• Nivelul mijlociu 

O Nivelul inferior 

PN . PC (1 998-2004) . Reprezentare procentuallli a categorlllor de suporturi ti a produselor de debltaj; 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1.atchll; 2.1ame/lamelo; 3.nuclel; 4.unelte; S.fngmente nocletennlnlle; &."'tlblettoa"; 7."plecn • cnote"; 
8."chutn de burlna"; 9.galeţl; 
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PN - PC (1998-2004) · Reprezentare procentuall a categorlllor de unelte 

Tabel 4 

2 3 4 6 7 8 
1.•grattoJrw•; 2 .• burlne•; 3.•..-ctoJn•; 4. 1amellllmele rwtuut.; &. •achll n�tu .. te; I. I11M11amele •• doa•; 

7.•encoctte••rtronc•turw••: a. varfurt; 1. VllrfurJ •u Oravette•; 

9 

PN • PC (1888-2004) • Reprezentare procentuall a llţlmll suporturllor lamlnare 

<S mm 5-lOmm 1 0- 1 5mm 1 5-20mm 

llţjmel lnmm 
20-25mm 

10. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea (208) 

1 .  Distribuţia resturilor tau · r ms 1ce pe specu. .. NR  t · t · r - numar res un aums 1ce 

Specie/grup 

Bos taurus 

Ovis/Capra 

Sus domesticus 
Equus cabal/us 
Equus asinus 
Canis familiaris 

Total mamif.dom. 
Sus scrofa 

497 

25-30mm 30-35mm 

NR 

288 
1 44 

84 
45 
4 
1 8  

583 
1 2  

O unelte, nivelul superior, 

•unelte, nivelul mijlociu; 

O unelte, nivelul inferior, 

% 

49,4 
24,7 

1 4,4 
7,7 
0,7 
3,1 
100 
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Cervus elaphus 6 
Capreolus capreolus 1 
Canis lupus 1 
Lepus europaeus 3 
Vulpes vulpes 2 
Ursus arctos 1 

Total mamif.sălbatice 26 
Total mamifere identif. 609 

Aves (Gallus domesticus) 6 
200 

Pisces 

Mamif. neidentif. specific 739 
Total eşantion 1554 

1 1 .  Steierdorf (oraş Anina), jud. Caraş-Severin (210) 

Ca reu ## Nivel Identificare preliminară Data 

033 1 6  1 -groapa Occipital 1 9-07-2004 
033 28 1 - groapa Fragm. Parietal drept 1 9-07-2004 
033 41 1- groapa 3. fragm.Temporal drept 1 9-07-2004 
033 44 1 - groapa Fragm. Frontal 1 9-07-2004 
034 60 1 Fragm. "Va uit" 22-07-2004 
034 62a Fragm. Occipital 22-07-2004 
034 65 Fragm. Parietal drept 23-07-2004 
034 66 Fragm. Parietal stâng 23-07-2004 
034 67 Fragm. Occipital 23-07-2004 

Sala Mandibulei, suprafaţă Fragm. din mandibulă 24-07-2004 
(ramus-ul drept) 

Peştera cu Oase 2004. Datări 14C AMS obtinuta in Lab. Oxford 
Număr Lab. 
OxA- 141 67 
OxA- 141 68 
OxA- 141 69 
OxA- 141 70 
OxA-14171  
OxA- 141 72 

Taxon 
U. spelaeus 
U. spelaeus 
U. spelaeus 

Megaloceros 
Canis 
Capra 

Peştera cu Oase 2004. Datări 14C AMS obtinute in Lab. Kiel 
Peştera cu Oase 

Ca reu 
N34.55 
N32 

032.21 
N34.91 
N33A 

034.36 

Nivel 
1 
2b 
1 
1 

2 top 
1 

d13C 
-20.8 
-21 .0 
-20.8 
- 1 9. 1  
-1 9.0 
-1 8.8 

Age (14C years) 
45,000 ± 1 ,600 
42,450 ± 750 

43, 1 00 ± 1 , 1 00 
42,900 ± 1 , 1 00 
43,500 ± 500 
22,640 ± 1 1 0  

Provenienţă Material Număr Lab. Age SD cal BP caiBP-2sd 

Ave rage for Oase 1 ,  Homo OxA-
Sala Mandibulei 1 1 71 1 /GrA- 34950 940 40560±970 38620 sapiens 

61 65 

N34.38, Level 1 
Metapodial proxima! shaft, KIA24945 36930 445 421 60± 1 50 41 860 Megaceros 

034.21 ,  Level 1 
Radius distal shaft, Ursus KIA24943 37800 475 42480± 170 42140 spelaeus 

034.78, Le vei 1 - Ulna distal shaft, Ursus KIA24942 37680 580 42440±21 0 42020 
bottom spelaeus 
033, Nivel 1 Metatarsal 4, Ursus spelaeus KIA24947 39540 540 43270±300 42670 
(groapa) 
N34C, Nivel 1 Metacarpal 4, Ursus spelaeus KIA24936 39840 540 43450±320 4281 0 
N32.30, Nivel 1 Metatarsal 5, Ursus spelaeus KIA24937 40820 625 44090±450 431 90 
N33C, Nivel 2 Metatarsal 4, Ursus spelaeus KIA24939 39750 665 43430±390 42650 

N32.356, Nivel 2 Metapodial lateral shaft, KIA24941 40020 710 43600±440 42720 Canis lupus 
N32, Nivel 2a Rib prox. end-head, Ursus KIA24944 40290 600 43740±400 42940 
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caiBP+2sd 

42500 

42460 

42820 

42860 

43870 

44090 
44990 
44210 

44480 

44540 
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N34C, Nivel 2 

N32.383, Nivel 2 

033D, Nivel 3 

spelaeus 
Proxima! phalanx, Ursus 
spelaeus 
Metatarsal, Ursus spelaeus 
Middle phalanx 2/3, Ursus 
s elaeus 

13. Şeuşa, jud. Alba (215) 

Tabel nr. O Lista abrevierilor 
Aa 
Am 
Ao 
As 
At 
B 
c 
CD 
Cn 
Cnd 
Cpr 
Crb 
Cs 
D 
DEB 
Diam. 
Ext. 
FAS 
Fb 
FI 
FIX 
FL 
FS 
FUNC 
G 
H 
IMDA 
lnt. 
L 
L tot. 
Lm 
MDA 
MDA 
MP 
oc 
OL 
PD 
PD/C 
PD/D 
PD/F 
PfB 
PfU 
Pl 
pp 
Pr 
Ra 
Rt 
s 
Se 

KIA24935 

KIA24938 

KIA24946 

Abraziune axială 

40770 615 44050±440 

41380 680 44490±510  

41 520 705 44590±530 

Abraziune multidirecponală 
Abraziune oblică 
Abraziune in suprafaţă 
Abraziune transversală 
Bovine 
Complex 
Calibru! distal 
Corn (de cerb) 
Canide (câine) 
Căprior 
Cerb 
Corp costal 
Dinte 
Debitajul 
Diametru 
Exterior 
Fasona rea 
Fibula 
Faţa inferioară, fractură de impact 
Fixarea în suport 
Fractură laterală 
Faţa superioară 
Rolul funcţional 
Groapă 
Humerus 
Industria materiilor dure animale 
Interior 
Lungimea 
Lungimea totală 
Lamelibranhiate (scoici) 
Materii dure animale 
Materii dure animale 
Metapod 
Ovicaprine 
Os lung 
Partea distală 
Percuţie directă/Cioplire 
Percuţie directă/Despicare 
Percutie directă/Fracturare 
Perforatie bilaterală 
Perforaţie unilaterală 
Percutie indirectă 
Partea proximală 
Presiune 
Raclaj axial 
Retuşare 
Suine (mistreţ) 
Scapula (omoplat) 
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43470 

43530 

44930 

455 10  

45650 
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SEG 
Şa 
ŞaB 
Tc/L 
TrT 
u 
UTIL 
Vlv 

Tabel nr. 1 SEG. IMDA - Tipologia 
Codul tipologie 

A 
A1 
A3 
A7 
A7 b 
A10 
A16 c 
A17 a 
A21 
A23 a 
A26 a 
A27 
81 

1 1  83 c 

I I I A2 e  
I I I A2 h  
I I I  83 
I I I  E4 
V A1 a 
V A2 a  
V A2 c  

V A3 a  

Şeuşa-.Gorgan" 
Şănţuire axială 
Şănţuire axială bilaterală 
Tocire/Lustru 
Tratament termic 
Ulna 
Utilizarea 
Valve (de lamelibranhiate) 

Denumirea tipului 
Vârf pe fragment de os lung 
Vârf pe fragment de os lung fasonat distal 
Vârf pe fragment de os lung fasonat integral 
Vârf pe semimetapod de ovicaprine 
Vârf pe semimetapod proxima! de ovicaprine 
Vârf pe ulna 
Vârf de corn (plantator) pe ax intreg de căprior 
Vârf (chasse-/ame) pe segment de rază de corn de cerb 
Vârf pe fragment diafizar de os lung fasonat distal şi proxima! 
Vârf pe fibula fără epifiză 
Vârf pe incisiv intreg 
Vârf pe humerus proxima! 
Netezitor pe fragment de os lung 
Vârf de săgeată cu partea proximală convex-concavă şi extremitatea 
proximală ascuţită 
Canin perforat de suid 
Dinţi perfora� - canini de câine 
Pandantiv pe fragment de canin de suid 
Rondelă pe fragment de valvă de scoică 
Eboşe - os 
Materii prime - os 
Materie primă - valve 
Deşeuri de os 

Tabel nr. 2 SEG. IMDA - Tipologia şi distribuţia pe complexe 
Ti� Indicativ Com�lex Coordonate Atribuire culturală 

1 A1 6 c SEG/1 1 G 3  2000 S 1 Carou 3-6 - 0,90-2,60 m Cultura Tiszapolgăr, faza 8 
V A1 a SEG/1 2 G 3  2000 S 1 Carou 3-6 - 0,90-2,60 m Cultura Tiszapolgăr, faza 8 

1 A1 SEG/11 1 L 5  2001 S VI 8 Carou 3 - 0,60-0,80 m 
Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 

etapa de locuire A 

1 A1 SEG/11 2 L 5  2001 S VI Carou 5 - 1 ,30 m 
Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 

etapa de locuire A 

1 A1 SEG/11 3 L 3  2001 S I I I  Carou 7 - 1 , 1 0  m 
Cultura Coţofeni , subfazele l l lb-lllc, 

etapa de locuire 8 

1 A1 SEG/1 1 4 L 1 0  2004 S IX Carou 6 - 1 ,50-1 ,60 m 
Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 

etapa de locuire A 

1 A1 SEG/1 1 5 L 5  2001 S VI 8 Carou 5 - 0,45 m 
Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 

etapa de locuire A 

1 A1 SEG/1 1 6 L 5  2001 S VI 8 Carou 4 - 0,60 m 
Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 

etapa de locuire A 

1 A7 SEG/1 1 7 L 5  2001 S VI 8 Carou 4 - 0,55 m 
Cultura Coţofeni ,  subfazele l l lb-l l lc, 

etapa de locuire A 

11 83 c SEG/11 8 L 5  2001 S VI 8 Carou 4 - 0,55 m 
Cultura Coţofeni ,  subfazele l l lb-l l lc, 

etapa de locuire A 

1 A3 SEG/11 9 L 4  2001 S I I I  Carou 7 - 1 ,00-1 , 1 5  m 
Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-ll lc, 

etapa de locuire A 

1 A23 a SEG/11 1 0  L 4  2001 S VI 8 Carou 5 - 0,60 m 
Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-l llc, 

etapa de locuire A 
1 81 SEG/11 1 1  L 4 (probabil) 2003 S VI 8 Passim Cultura Coţofeni ,  subfazele l l lb-l l lc, 
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1 81 

1 81 

I I I A2 e  

1 1 1 83 

I I I A2 h  

I I I  E4 

I A1 7 a 

1 A1 

1 A1 

1 A1 

1 A1 

1 A1 

1 A1 

1 1 83 c 

1 A1 0 

1 A1 0 

1 A23 a 

I A26 a 

I A26 a  

1 81 

III 83 

V A2 c  

V A2 c  

1 A21 
11 83 c 
1 81 

1 A1 

1 A7 b 

I A7 b 

I A  

I A  

I A7 b  

I A7 b  

Cronica cercetărilor arheologice d in  România - campan ia 2004 

SEG/11 1 2  L 1 

SEG/11 1 3  L 5  

SEG/11 1 4  L 5  

SEG/11 1 5  L 1 0 

SEG/11 1 6  L 5  

SEG/11 1 7  L 1 0 

SEG/11 1 8  L 5  

SEG/11 1 9  G 7  

SEG/1 1 20 G 7  

SEG/11 21 G 7  

SEG/1 1 22 G 7  

SEG/1 1 23 G 7  

SEG/1 1 24 G 7  

SEG/1 1 25 G 7  

SEG/1 1 26 ? 

SEG/1 1 27 G 7  

SEG/1 1 28 G 7  

SEG/1 1 29 G 7  

SEG/1 1 30 G 7  

SEG/11 31 G 7  

SEG/11 32 G 7  

SEG/1 1 33 G 7  

SEG/1 1 34 G 7  

SEG/1 1 35 ? 
SEG/11 36 ? 
SEG/11 37 ? 

SEG/11 38 L 1 0  

SEG/11 39 L 1 0 

SEG/11 40 L 1 0  

SEG/11 41 L 1 0 

SEG/11 42 L 1 0  

SEG/11 43 G 7  

SEG/11 44 G 7  

2004 S X Passim (decopertare) 

2001 S VI Carou 3 - 1 , 1 0-1 ,20 m 

2001 S VI 8 Carou 5 - 0,45 m 

2004 S IX - 1 ,35 m 

2002 S VI 8 Carou 3 - 1 , 1 O m 

2004 S IX Carou 5-7 Zona profilului 

2001 S VI - 0,40-1 ,20 m 

2004 S VII Carou 2 

2004 S VII Carou 2-3 

2004 S VII Carou 2 - 2,20 

2004 S VII Carou 2 - 2, 1 0  m 

2004 S VII Carou 2 - 2, 1 0  m 

2004 S VII - 1 ,20 m 

2004 S VII Carou 2 - 2,20 m 

2004 S VII Passim 

2004 S Vll - 1 ,50-1 ,70 m 

2004 S VII Carou 3 - 1 ,80 m 

2004 S VII Carou 2 - 1 ,85 m 

2004 S VII Carou 2 - 1 ,90 m 

2004 S VII Carou 2 

2004 S VII Carou 2 - 1 ,80 m 

2004 S VII Carou 2 

2004 S VII Carou 2 

? 
? 
? 

2004 S IX - 1 ,35 m 

2004 S IX - 1 ,35 m 

2004 S IX - 1 ,35 m 

2004 S IX - 1 ,35 m 

2004 S IX - 1 ,35 m 

2004 S VII Carou 2-3 

2004 S VII Carou 2-3 
501 

eta�a de locuire A 
Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 

eta�a de locuire A 
Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 

eta�a de locuire A 
Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 

eta�a de locui re A 
Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 

eta�a de locuire A' 

Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 
eta�a de locuire A 

Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 
eta�a de locuire A 

Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 
eta�a de locuire A 

Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 
eta�a de locuire A 

Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-l l lc, 
eta�a de locuire A 

Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 
eta�a de locuire A 

Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-ll lc, 
eta�a de locuire A 

Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 
eta�a de locuire A 

Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 
eta�a de locuire A 

Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 
eta�a de locuire A 

? 
Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-l l lc, 

eta�a de locuire A 
Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 

eta�a de locuire A 
Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 

eta�a de locuire A 
Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 

eta�a de locuire A 
Cultura Coţofeni , subfazele l l lb-lllc, 

eta�a de locui re A 
Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 

eta�a de locuire A 
Cultura Coţofeni, subfazele l l lb- l l lc, 

eta�a de locuire A 
Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 

eta�a de locuire A 
? 
? 
? 

Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 
eta�a de locuire A 

Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 
etapa de locuire A 

Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 
eta�a de locuire A 

Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 
eta�a de locuire A 

Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-l l lc, 
eta�a de locuire A 

Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-ll lc, 
eta�a de locuire A 

Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-l l lc, 
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etaea de locuire A 

V A2. a  SEG/1 1 45 G 7  2004 S VII Carou 2-3 Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 
etaea de locui re A 

V A2. a  SEG/1 1 46 L 4  2001 S VI 8 Carou 7-8 - 0,90-1 , 1 0  Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-l l lc, 
m etaea de locuire A 

V A3 a  SEG/11 47 L 4  2001 S VI 8 Carou 7-8 - 0,90-1 , 1 0  Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 
m etaea de locuire A 

1 A2.7 SEG/11 48 L 4  2001 S VI 8 Carou 7-8 - 0,90-1 , 1 0  Cultura Coţofeni, subfazele l l lb-lllc, 
m etapa de locuire A 

Tabel nr. 3 SEG. IMDA - Distribuţia tipologică şi cantitativă in complexe 

ip Com�lex 
Efectif total tip G3 G7 L1 L3 L4 LS L10 ? 

I A  2 2 
1 A1 6 4 2 1 3  
1 A3 1 
1 A7 

1 A7 b 2 2 4 
1 A10 2 

1 A1 6 c 1 
1 A1 7 a 1 
1 A21 1 
1 A23 1 

1 A23 a 1 1 
1 A2.6 a 2 2 
1 A2.7 1 
1 81 5 

11 83 c 3 
I I I  A2. e 1 
I I I  A2 h 1 
I I I  83 2 
I I I  E4 1 

V A1 a 1 
V A2 a  1 2 
V A2 c  2 2 
V A3 a  1 1 
Total 2 1 8  6 1 0  8 4 50 

Tabel nr. 4 SEG. IMDA - Distribuţia cantitativă a materiilor prime (elemente scheletice/specii) 
Element scheletic Specia Număr piese 

Cn C r 
Cn Crb 
Cs 8 
D Cnd 
D s 
Fb s 
H 8 
H oc 

MP 8 
MP oc 
OL 8 
OL oc 
Se oc 
u oc 

Vlv Lm 

Tabel nr. 5 SEG. IMDA - Tipologia şi reprezentarea materiilor prime 
Tip Indicativ 

1 A16 c SEG/1 1 
V A1 a SEG/1 2 
1 A1 SEG/1 1 1 

502 

2 

5 
2 
4 

1 0  
5 
1 1  

2 
3 

MtP SPEC 
Cn Cer 
Se oc 
OL oc 
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1 A1 SEG/1 1 2 OL oc 
1 A1 SEG/11 3 OL oc 
1 A1 SEG/11 4 MP oc 
1 A1 SEG/1 1 5 MP oc 
1 A1 SEG/1 1 6 H 8 
I A7 SEG/1 1 7 MP oc 

11 83 c SEG/1 1 8 OL 8 
I A3 SEG/1 1 9 OL 8 
I I I  83 SEG/11 1 5  D s 

I I I A2 h  SEG/11 1 6  D Cnd 
I I I  E4 SEG/11 1 7  Vlv Unio sp. 

1 A1 7 a SEG/11 1 8  Cn Crb 
1 A1 SEG/11 1 9  OL oc 
1 A1 SEG/1 1 20 MP oc 
1 A1 SEG/11 21 MP oc 
1 A1 SEG/1 1 22 OL oc 
1 A1 SEG/11 23 OL oc 
1 A1 SEG/1 1 24 OL oc 

11 83 c SEG/11 25 OL 8 
1 A10 SEG/11 26 u oc 
1 A1 0 SEG/1 1 27 u oc 

I A23 a SEG/11 28 Fb s 
1 A26 a SEG/1 1 29 D s 
1 A26 a SEG/11 30 D s 
1 81 SEG/1 1 31 OL 8 
1 1 1 83 SEG/11 32 D s 

V A2 c  SEG/11 33 Vlv Unio sp. 
V A2 c  SEG/11 34 Vlv Unio sp. 
1 A21 SEG/1 1 35 OL oc 
11 83 c SEG/1 1 36 OL 8 
1 81 SEG/1 1 37 H 8 
1 A1 SEG/11 38 OL oc 

1 A7 b SEG/11 39 MP oc 
I A7 b  SEG/11 40 MP oc 
I A  SEG/1 1 41 OL oc 
I A  SEG/1 1 42 OL oc 

I A7 b  SEG/1 1 43 MP oc 
1 A7 b SEG/11 44 MP oc 
V A2 a  SEG/11 45 Cs 8 
V A2 a  SEG/1 1 46 MP oc 
V A3 a  SEG/11 47 Cs 8 
I A27 SEG/1 1 48 H 8 

Tabel nr. 6 SEG. IMDA - Morfometria (mm)" 

Tip Indicativ L tot. L Diam. LPA CD Diam. perf. 

1 A1 6 c SEG/1 1 270 25 7 
V A1 a SEG/1 2 1 1  o 
1 A1 SEG/1 1 1 26,5 4/2 
1 A1 SEG/11 2 34 1 5  6/2 
I A1 SEG/11 3 47 1 5  6/3 
1 A1 SEG/1 1 4 47 20 4/3 
1 A1 SEG/1 1 5 85 84 38 4,5/3 
I A1 SEG/1 1 6 94,5 20 4,5/4 
1 A7 SEG/1 1 7 53,5 23 3,5/2,5 

1 1  B3 c SEG/1 1 8 57 42 1 8  5/4 
I A3 SEG/11 9 83 73 4,5/3,5 
1 A23 SEG/1 1 1 0  1 9  3/2,5 
1 81 SEG/11 1 1  37 1 3- 12 
1 81 SEG/11 1 2  72 20-22 
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1 81 SEG/11 1 3  72 3,5-7 

I I I  A2. e SEG/11 1 4  50 38 Diam. ext. 4; 
diam. int. 3,5 

III 83 SEG/1 1 1 5  48 Diam. ext. 3; 
diam. int. 2,5 
Diam. ext. 

I I I  A2. h SEG/11 1 6  33 31 4/3,5; diam. in!. 
3,5/2 

I I I  E4 SEG/1 1 1 7  22/20,5 5/4,5 
1 A17 a  SEG/1 1 1 8  94 

1 A1 SEG/1 1 1 9  51 ,5 25 4/2 
rA1 SEG/1 1 20 56,5 20 4/3 
1 A1 SEG/1 1 21 65,5 25 5/3,5 
1 A1 SEG/11 22 92 17 6/3 
1 A1 SEG/1 1 23 23 20 5/2 
1 A1 SEG/1 1 24 78 1 5  1 1 ,5/6 

11 83 c SEG/11 25 54 CD-PP 6/5; 
CD-PD 2 5/4 

1 A1 0 SEG/1 1 26 55 20 5/3 
1 A1 0 SEG/1 1 27 85 22 3/2,5 

1 A2.3 a SEG/1 1 28 80 25 3/2 
1 A2.6 a SEG/1 1 29 44 43 20 2/1 ,2 
1 A2.6 a SEG/1 1 30 44 42 15  3/3 

1 81 SEG/1 1 31 45 6-3 
FS: Diam. ext. 
5,5/5; diam. int. 

I I I  83 SEG/11 32 71 
4/3,5 

FI: Diam. ext. 
7/6,5; diam. in!. 

4/3,5 
V A2. c  SEG/11 33 48,5/28 
V A2. c  SEG/11 34 66/33 
1 A2.1 SEG/1 1 35 78 25 2,5/2,5 
11 83 c SEG/11 36 73 5,5/3 
1 81 SEG/1 1 37 1 39 20-25 
I A1 SEG/1 1 38 59 

1 A7 b SEG/1 1 39 62,5 
1 A7 b SEG/1 1 40 7 1 ,5 

I A  SEG/11 41 89 
I A  SEG/1 1 42 1 01 

I A7 b  SEG/11 43 58,5 
1 A7 b SEG/1 1 44 76 
V A2. a  SEG/1 1 45 1 08 
V A2 a  SEG/1 1 46 1 22 
V A3 a  SEG/1 1 47 21 
1 A27 SEG/11 48 187 1 27 

·caractere italice: parametri estimaţi (reconstituire grafică) 

Tabel nr. 7 SEG. IMDA - Clasele de lungimi ale grupei tipologice 1 A (vârfuri) 
Clase de lungimi (număr piese) 

1 11 III IV 
V 

Cultura 
(10 - 50 (51 - 100 mm) (101 - 150 mm) (151 - 200 mm) 

(201 - 300 

mm) mm) 

Mică Mijlocie Mare 

Tiszapolgăr 1 

Cotofeni 2 1 5  
Total 2 1 5  

Tabel nr. 8 SEG. IMDA - Procedee de debitaj ş i  de fason are 
Tip Indicativ DEB FAS FIX 

1 A1 6 c SEG/1 1 PD/F Aa, Ao 
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V A1 a SEG/1 2 PD/F Rt, Ra 
1 A1 SEG/1 1 1 PD/D Aa, At 
1 A1 SEG/1 1 2 PD/D At 
1 A1 SEG/1 1 3 PD/D A o 
1 A1 SEG/1 1 4 PD/D Aa 
1 A1 SEG/1 1 5 PD/D Aa, TrT? 
1 A1 SEG/1 1 6 PD/D Rt, Aa, At 
1 A7 SEG/1 1 7 PD/D Aa, At, Ao 

Tijă sau mâner: 
1 1  83 c SEG/11 8 PD/D Aa, Ao fixare axială distală 

ozitivă 
Tijă sau mâner: 

1 A3 SEG/1 1 9 PD/D Aa, At fixare axială distală 
ozitivă 

I A23 SEG/11 1 0  Şa, At 

1 81 SEG/11 1 1  PD/D Aa, Ao, At Mâner: fixare axială 
distală pozitivă 

1 81 SEG/11 1 2  PD/D Rt, Aa, At 
Mâner: fixare axială 

distală pozitivă 

1 81 SEG/1 1 1 3  PD/D At Mâner: fixare axială 
distală pozitivă 

I I I  A2 e SEG/11 1 4  PD/F Ao, PfB Fibră; fixare 
transversală negativă 

I I I  83 SEG/11 1 5  PD/F Ao, Pf8 Fibră; fixare 
transversală negativă 

I I I A2 h  SEG/1 1 1 6  PD/F, PD/D, Şa Aa, Ao, PfB Fibră; fixare 
transversală negativă 

I I I E4 SEG/11 1 7  P l  sau Pr Aa, Ao, PfU prin Pl sau Fibră: fixare 
Pr transversală negativă 

1 A17 a SEG/11 1 8  PD/C Aa, At? 
1 A1 SEG/1 1 1 9  PD/D Aa 
1 A1 SEG/1 1 20 PD/D Aa 
1 A1 SEG/11 21 PD/D Aa, At 
1 A1 SEG/1 1 22 PD/D Aa, At 
1 A1 SEG/1 1 23 PD/D Aa 
1 A1 SEG/1 1 24 PD/D Aa, At 

Tijă sau mâner: 
1 1 83 c SEG/1 1 25 PD/D Aa fixare axială distală 

ozitivă 
1 A10 SEG/1 1 26 Aa, At 
I A1 0  SEG/1 1 27 PD/D Aa, Ao, At 

I A23 a SEG/1 1 28 PD/D, Aa 
I A26 a SEG/11 29 PD/F PD/D, Aa 
1 A26 a SEG/11 30 PD/F PD/D, Aa 

1 81 SEG/1 1 31 PD/D PD/F, Rt, Aa, Ao, At Mâner: fixare axială 
distală pozitivă 

I I I  83 SEG/1 1 32 PD/F, PD/D Rt, Aa, At, Pf8 Fibră; fixare 
transversală negativă 

V A2 c  SEG/1 1 33 Pl sau Pr 
V A2 c  SEG/1 1 34 
1 A21 SEG/1 1 35 PD/D Aa, Ao, At 

Tijă sau mâner: 
1 1  83 c SEG/1 1 36 PD/D Aa fixare axială distală 

ozitivă 

1 81 SEG/1 1 37 PD/D Rt, Ao Mâner: fixare axială 
distală pozitivă 

1 A1 SEG/1 1 38 PD/D 
1 A7 b SEG/1 1 39 PD/D 
1 A7 b SEG/1 1 40 PD/D 

I A  SEG/1 1 41 PD/D 
I A  SEG/11 42 PD/D 
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I A? b  SEG/11 43 PD/D 
I A? b  SEG/11 44 PD/D 
V A2 a  SEG/11 45 PD/F, Şa, Ra 
V A2 a  SEG/11 46 Şa 
V A3 a  SEG/11 47 ŞaB 
I A27 SEG/1 1 48 PD/D 

Tabel nr. 9 SEG. IMDA - Urme de utilizare. Rolul funcţional prezumat 
Tip Indicativ 

1 A1 6 c SEG/1 1 

V A1 a SEG/1 2 
1 A1 SEG/11 1 

1 A1 SEG/11 2 

1 A1 SEG/1 1 3 

1 A1 SEG/11 4 

1 A1 SEG/11 5 

1 A1 SEG/11 6 

I A? SEG/1 1 7 

11 83 c SEG/11 8 

I A3 SEG/11 9 

I A23 SEG/11 1 0  
1 81 SEG/11 1 1  
1 81 SEG/11 1 2  
1 81 SEG/11 1 3  

I I I  A2 e SEG/11 1 4  
I I I  83 SEG/11 1 5  

I I I  A2 h SEG/11 1 6  
I I I  E4 SEG/1 1 1 7  

1 A17 a SEG/11 1 8  

1 A1 SEG/11 1 9  

1 A1 SEG/1 1 20 

1 A1 SEG/1 1 21 
1 A1 SEG/11 22 
1 A1 SEG/1 1 23 

1 A1 SEG/11 24 

11 83 c SEG/1 1 25 

1 A10 SEG/11 26 

1 A10 SEG/11 27 
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UTIL 

Tc/L; FL 

Tc/L; FL 

Tc/L; FL 

FL 

Tc/L 

Tc/L 

Tc/L 

FL 

FL 

Tc/L 
Tc/L, FL 

Tc/L 
Tc/L 

Tc/L, FL 
Tc/L, FL 

Tc/L 

Tc/L, FL 

Tc/L 

FL 

Tc/L 
Tc/L 

Tc/L, FL 

Tc/L 

Tc/L 

Tc/L, FL 

FL 

A o 

FUNC 
Plantator, unealtă de 
scormoniVsăpat? 

Străpungător piele? 

Străpungător piele? 

Străpungător piele? 
Instrument pentru decorarea 
vaselor ceramice prin impunsături 
succesive? 
Străpungător piele? 
Străpungător piele? 
Instrument pentru decorarea 
vaselor ceramice prin impunsături 
succesive? 
Străpungător piele? 
Armătură de proiectil uşor (vârf de 
săgeată)? 
Străpungător piele? 
Instrument pentru decorarea 
vaselor ceramice prin impunsături 
succesive? 
Străpungător piele? 
Netezitor pentru prelucrare piele? 
Netezitor pentru prelucrare piele? 
Netezitor pentru prelucrare piele? 
Pandantiv sau mărgea 
Pandantiv 
Pandantiv sau mărgea 
Mărgea 
Chasse-lame folosit in debitajul 
laminar al materialelor litice prin 
percuţie indirectă sau presiune 
Străpungător piele? 
Instrument pentru decorarea 
vaselor ceramice prin impunsături 
succesive? 
Străpungător piele? 
Străpungător piele? 
Străpungător piele? 
Străpungător piele? 
Instrument pentru decorarea 
vaselor ceramice prin impunsături 
succesive? 
Armătură de proiectil uşor (vârf de 
săgeată)? 
Străpungător piele? 
Instrument pentru decorarea 
vaselor ceramice prin impunsături 
succesive? 
Instrument pentru decorarea 
vaselor ceramice prin impunsături 
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1 A23 a 

1 A26 a 

1 A26 a 

1 81 
I I I 83 

V A2 c  
V A2 c  
1 A21 

Il 83 c 

1 81 
1 A1 

1 A7 b 
1 A7 b 

I A  
I A  

I A7 b  
1 A7 b 
V A2 a  
V A2 a  
V A3 a  
1 A27 

13. Târgu Frumos, jud. laşi (220) 

Moluşte 
Peşti 
Păsări 
Mamifere 

SEG/11 28 

SEG/11 29 

SEG/11 30 

SEG/11 31 
SEG/1 1 32 
SEG/11 33 
SEG/1 1 34 
SEG/11 35 

SEG/1 1 36 

SEG/1 1 37 
SEG/11 38 
SEG/11 39 
SEG/11 40 
SEG/11 41 
SEG/1 1 42 
SEG/1 1 43 
SEG/1 1 44 
SEG/11 45 
SEG/11 46 
SEG/1 1 47 
SEG/11 48 

Fragmente 
219 
1 
2 

6521 

507 

FL 

FL 

FL 

Tc/L 
Tc/L 

Tc/L 

FI 

% 
3,24 
0,01 
0,02 
96,73 

succesive? 
Instrument pentru decorarea 
vaselor ceramice prin impunsături 
succesive? 
Instrument pentru decorarea 
vaselor ceramice prin impunsături 
succesive? 
Instrument pentru decorarea 
vaselor ceramice prin impunsături 
succesive? 
Netezitor pentru prelucrare piele? 
Pandantiv 

Străpungător pentru piele? 
Armătură de proiectil uşor (vârf de 
săgeată) ? 
Netezitor pentru prelucrare lemn? 
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INDICE CRONOLOGIC 

Paleolitic, Mezolitic 

Cornetu (81 ) , Lapoş ( 13 1 ) , Mitoc (1 52), Pătroaia ( 1 64) , Piatra Neamţ (1 69), Slava Rusă (208), Steierdorf (209), Steierdorf (210), 

Târgşoru Vechi (21 9), Zăbrani (248) 

Neolitic 

Alba Iul ia (1 6), Caransebeş (63), Căscioarele (65), Cerişor (71 ) ,  Cetatea (72), Cheia (73), Chişlaz (75), Prunis-Ciurila (1 78), Costişa 

(82), Dudeştii Vechi (91 ), Grădiştea Coslogeni (1 09), Hereclean (1 14), Hunedoara (1 1 9) , lsaiia ( 123), lsaccea ( 121 ) ,  însurăţei (1 25), 

Jurilovca (1 29), Măgura Buduiască ( 146), Miercurea Sibiului ( 151 ), Oarda de Jos-Limba (1 57), Olteni (1 58), Orăştie ( 159), Pericei 

( 1 66), Pericei ( 1 67), Pietrosu (1 73), Scânteia (1 98), Stelnica (21 1  ), Sultana (21 3), Tăşnad (21 8) ,  Târgu Frumos (220), Târgu Mureş 

(221 ) ,  Târgşoru Vechi (21 9) , Ţaga (231 ) , Ţaga (232) 

Eneolitic 

Adâncata (2), Ardeu (35), Alba Iul ia (1 6) , Alba Iulia (31 ) , Bălţata (42), Blejoi (46), Borduşani (49}, Bucşani (53), Caransebeş (63}, 

Căscioarele (65), Cerişor (71 ), Creţeşti (84}, Dudeştii Vechi (91 ), Feteşti (96}, Fulgeriş (1 00}, Hârşova (1 1 3) ,  Hoiseşti ( 1 1 6) ,  lsaiia 

( 123), Însurăţei ( 125}, Jurilovca ( 129), Luncaviţa ( 134}, Măriuţa (1 48}, Miercurea Sibiului (1 51 ) ,  Oarda de Jos-Limba (1 57), Olteni 

( 1 58), Pietrele ( 170), Pietroasa M ică ( 17 1 ) , Poduri ( 176), Răducăneni (1 83), Ruginoasa ( 19 1 ) ,  Şeuşa (21 5), Satu Barbă (1 94), Siret 

(206}, Scânteia (1 98), Slatina Timiş (207), Slava Rusă (208}, Sultana (21 3}, Şoimeni (216), Tăşnad (21 8), Târgu Mureş (221 } , 

Târgşoru Vechi (21 9) ,  Urlaţi (234) 

Epoca bronzului 

Adâncata (2), Ardeu (35), Alba Iul ia (32), Alba Iul ia ( 13) , Bâzdâna (44), Blejoi (46), Bucşani (53), Bucu (54), Cârlomăneşti (68}, 

Cerişor (71 ) , Cetea (72}, Creţeşti (84), Costişa (82), Dealu Mare (87), Desa (88), Enisala (93), Ernei (94}, Feteşti (96), 

Fulgeriş(1 00), Grădiştea Coslogeni (1 09), Hereclean (1 1 5) , Hunedoara (1 1 7) , Hunedoara (1 1 9) , lsaiia (1 23), Juri lovca-Argamum 

(1 29), Lăpuş (1 32), Năeni (1 55), Oarda de Jos-Limba (1 57), Olteni (1 58), Pantelimon (1 62), Pericei (1 67), Pericei ( 1 68), Pericei 

(1 66), Pietroasa Mică ( 1 7 1 }, Plosca (1 75), Radovanu ( 1 80), Rapoltu Mare (1 81) ,  Rogova ( 1 85), Sânnicolau Mare (1 96), Şeuşa 

(21 5), Sibiu (204), Sighişoara (205), Şoimeni (216), Târgu Mureş (221 ) ,  Târgşoru Vechi (21 9), Ţaga (232), Ţibrinu (233), Vârtopu 

(241 ), Văl işoara (239}, Urlaţi (234) 

Hallstatt 

Alba Iu lia (32), Ardeu (35), Augustin (36), Babadag (37), Bucu (54), Creţeşti (84), Desa (88), Enisala (92), Ernei (94), Ersig (95), 

lsaiia (1 23} , Jijila (1 27}, Jurilovca ( 129}, Lupu (1 35), Malaya Kopanja ( 137), Măgura Buduiască (1 46), Miercurea Sibiului ( 151 } ,  
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Oarda de Jos-Limba(1 57), Pantelimon (1 62), Pericei { 1 67), Pietroasa Mică ( 1 71) ,  Pietrosu (1 73), Platoneşti ( 1 74), Radovanu (1 80), 

Rapoltu Mare ( 18 1 ), Răducăneni ( 1 83), Rogova ( 185), Siret (206), Slava Rusă (208), Stelnica (21 1 ) ,  Târgşoru Vechi (21 9), Teiuş 

{223), Ţibrinu (233), Vlădeni (244) 

Latime 

Adâncata (2), Ardeu (35), Augustin (36), Babadag (37), Bâzdâna (44), Beclean (45), Bălţata (42), Căscioarele (65), Cetea (72), 

Covasna (83), Enisala (93), Fete şti (96), Fulgeriş (1 00), Grădiştea de Munte ( 1 1 O), Hârşova (1 1 2) , Hunedoara (1 1 7), Hunedoara 

(1 1 9) , ledera (1 20), Luncani (1 33), Luncaviţa ( 134), Lupu ( 135), Margine ( 145), Olteni ( 1 58), Pantelimon {1 62), Pietroasa Mică 

( 1 71 ), Pietroasele ( 172), Racoş ( 1 79), Răducăneni ( 183), Rogova ( 1 85), Stelnica (21 1 ), Târgşoru Vechi (21 9) , Til işca(226), Ţaga 

(232) , Urlaţi (234) , Valea Cetăţuia (236), Vlaha (243) , Vlădeni (244), Zalău (246), Zimnicea (249) 

Epoca greacă, elenistică 

Albeşti (33), Istria ( 1 24), Jijila (1 27), Jurilovca ( 129), Mangalia ( 140), Mangalia ( 139), Ţibrinu (233) 

Epoca romană 

Adamclisi ( 1 ) , Alba Iulia (30), Alba Iulia (28), Alba Iulia (29), Alba Iul ia ( 17) ,  Alba Iulia ( 1 8) , Alba Iul ia (20), Alba Iul ia (21 ) ,  Alba Iul ia 

(26), Alba Iul ia (27), Alba Iul ia ( 15) , Alba Iul ia (3), Alba Iulia (4), Alba Iulia (5), Alba Iul ia (6), Alba Iulia (7), Alba Iul ia ( 12), Alba Iulia 

(8), Alba Iulia (9) , Alba Iul ia ( 1 0) ,  Alba Iulia (1 1 ) , Alba Iulia (23), Alba Iulia (24), Alba Iulia (25), Alba Iu lia (32), Alba Iulia ( 13) ,  Alba 

Iul ia ( 14) , Baia (40), Baziaş (41 ) ,  Bucium (52), Călugăreni (64), Căşeiu (66), Cetea (72), Ciocadia (77), Cioroiu Nou (78), Constanţa 

(79), Crişeni (85), Dalboşeţ (86), Desa (88), Enisala (93), Ernei (94), Ersig (95), Galaţi ( 10 1 ) , Garvăn (1 02), Gârla Mare (1 04), 

Geoagiu (1 05), Grădiştea de Munte ( 1 1 0) , Hârşova (1 1 2) , Hereclean (1 1 4) , Hereclean (1 1 5) , lsaccea (1 22), lsaccea ( 12 1 ), lstria

Histria ( 124), Jac ( 126), Jupa (1 28), Jurilovca-Argamum (1 29) , Luncaviţa ( 134) , Mangalia (1 42), Mangalia (1 40), Mangalia ( 14 1 ) , 

Margine ( 145), Mehadia (1 49), Moigrad-Porolissum (1 53), Murighiol (1 54), Oarda de Jos-Limba ( 157), Ostrov (1 60), Pantelimon 

(1 63), Pericei ( 1 67), Pericei ( 168), Pietroasele ( 172), Racoş ( 1 79), Răcarii de jos ( 1 82), Roşia Montană (1 88), Roşia Montană (1 87), 

Roşia Montană (1 89), Sarmisegetusa (1 93),Sarmisegetusa (1 92), Slava Rusă (208), Săcelu ( 1 95) , Tăşnad (21 8), Târgu Mureş 

(221) ,  Târguşoru Vechi (21 9), Teliţa (224), Teregova (225), Tulcea (227), Turcoaia (228), Turda (229), Ţibrinu (233), Vărădia (240), 

Veţel (242), Zalău (247), Zalău (246) 

Epoca post-romană 

Alba Iulia (32), Jac {1 26), Sânnicolau Mare {1 96), Sighişoara (205), Târguşoru 'Jechi (21 9) 

Epoca bizantină (romane-bizantină) 

Constanta (79), Corabia (80), Garvăn (1 02), Hârşova { 1 1 2), lsaccea ( 122) , lstria-Histria (1 24), Jurilovca (1 29) , Mangalia ( 138), 

Mahmudia ( 136), Miercurea Sibiului ( 151 ) ,  Nufăru ( 1 56), Ostrov ( 16 1 ) ,  Tulcea (227) 
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Epoca migraţi ilor 

Alba Iulia ( 17) , Crişeni (85), Emei (94), Hereclean (1 1 4) ,  Hereclean (1 1 5) , lsaiia (1 23), Margine (1 45), Măgura Buduiască ( 1 46), 

Miercurea Sibiului ( 1 5 1 ) , Olteni ( 1 58), Pietroasele ( 172), Pietrosu (1 73), Răducăneni ( 183), Târgu Mureş (221 ) , Târgşoru Vechi 

(21 9) ,  Teiuş (223), Zalău (247), Zalău (246) 

Epoca medievală 

Alba Iu lia ( 17), Alba Iulia (1 8), Alba Iul ia (1 9), Alba Iulia (21 ) , Alba Iul ia ( 13) ,  Alba Iul ia (28), Ardeu (35), Babadag (38), Babadag 

(39), Babadag (37), Baziaş (41 ), Bonţida(47), Bordeşti (48), Braşov (50), Bucecea (51 ), Bucureşti (57), Bucureşti (56), Bucureşti 

(58), Câmpulung (67), Cetea (72), Chelmac (74), Costişa (82), Deva (89), Dorohoi (90), Enisala (93), Enisala (92), Ersig (95), 

Focşani (97), Frumuşeni (99), Garvăn (1 02), Gătaia ( 1 03), Geoagiu (1 06), Gherghiţa (1 07), Giurgeni (1 08), Gurghiu (1 1 1  ), 

Hunedoara (1 1 7) ,  Hunedoara (1 1 8) , Hunedoara (1 1 9) , lsaccea ( 122), Jurilovca ( 129), Lupu (1 35), Margine ( 145), Măgura 

Buduiască (1 46), Micloşoara (1 50), Oarda-Limba (1 57), Orăştie ( 159), Ostrov ( 161 ) ,  Pantelimon (1 62), Pâncota (1 65), Pericei 

(1 66), Pietroasele ( 172), Pietrosu ( 173), Reşiţa (1 84), Rogova (1 85), Roşcani ( 1 86), Roşia Montană (1 90), Sânnicolau Mare (1 96), 

Sântimbru (97), Sibiu (201 ) ,  Sibiu (204), Sibiu (203), Sibiu (200), Sighişoara (205), Stelnica (21 1 ), Suceava (21 2), Târgu Mureş 

(221 ) , Târgşoru Vechi (21 9), Tauţ (21 7), Turia (230), Ţaga (232), Ţibrinu (233), Valea Crişului (237), Vaslui (238), Volovăţ (245), 

Zimnicea (249), Urlaţi (234) 

Epoca modernă, contemporană 

Alba Iul ia (27), Alba Iulia (7), Alba Iu l ia (1 8), Bucureşti (57), Bucureşti (56), Deva (89), Dorohoi (90), Feteşti (96), Focşani (97), 

Focşani (98), Galaţi ( 10 1 ) , lsaccea (1 22), Mangalia ( 138), Margine ( 145), Măgura Buduiască (1 46), Pantelimon ( 162), Roşcani 

( 1 86), Roşi a Montană (1 89), Sântimbru ( 1 97), Sibiu (202), Sibiu (201 ) , Stelnica (21 1 ) , Târgu Mureş (221 ) , Târgşoru Vechi (21 9), 

Vaslui (238) 

Epocă neprecizată 

Alba Iu l ia (21 ) ,  Alba Iul ia (22), Bărăbanţ (43), Chişlaz (75), Sânnicolau Mare ( 196), Sebeş ( 1 99), Urziceni (235), Vlaha (243), Zalău 

(246) 
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Aberystwyth University 
Academia Americană de la Roma 
Arhivele Statului Târgu Jiu 
ASPAA Aveyron Franţa 
Baza 90 Transport Aerian Otopeni 
Birkback College, University of London 
CCA Bucureşti 
CIMEC - Institutul de Memorie Culturală 
CM Arad 
CMB Suceava 

CMIA Bacău 
CMJ Neamţ 
CMNM laşi 
CNMCD Târgovişte 

Cornwall County Council 
DCCPCN Alba 
DCCPCN Bacău 
DCCPCN Suceava 
DCCPCN Timiş 
DCCPCN Tulcea 
Deutsches Archăologisches Institut, 
Eurasien Abteilung, Berlin 
Ecole Normale Superieure, Paris 
English Heritage 
Faculdade de Letras, Lisabona 
Facultatea de Ştiinţe Economice Ploieşti 
FIB 

Fitzwilliam Museum, Cambridge 
Fundaţia "Cucuteni pentru Mileniul I I I" 

Bucureşti 
GEI-PROSECO Bucureşti 

Grupul Industrial "Constantin Brâncuşi" 
HISAR - Cardiff University 
IA laşi 

IAB 

IAIA Ciuj 

INDICE DE INSTITUTII 
Măgura ( 146) 
Jac (1 26) 
Bâzdâna (44), 
Luncaviţa ( 1 34) 
Jurilovca (1 30) 

' 

Alba Iul ia (30), lsaccea (1 22), Mahmudia (1 36), Oarda { 1 57) 
Hunedoara (1 1 7), Măgura ( 1 46), Năeni (1 55), Plosca (1 75), Sultana (21 3) 
Bucşani (53) , Chitila (76) 
Frumuşeni (99), Pâncota (1 65), Tăuţ (217) ,  Zăbrani (248) 
Adâncata (2), Dorohoi (90), Feteşti (96), Nufăru (1 56), Siret (206), 
Suceava (21 2), Volovăţ (245) 
Bălţata (42), Fulgeriş ( 1 00), Târgu Trotuş (222) 
Poduri ( 176) 
Mitoc (1 52), Ruginoasa {1 91 ) , Scânteia { 1 98) 
Hârşova (1 1 3) , ledera (1 20), Lapoş ( 13 1 ) , Măriuţa ( 1 48), Pătroaia-Vale 
{1 64), Piatra-Neamţ (1 69) 
Măgura ( 146) 
Alba Iulia (1 9), Alba Iul ia {21 ) ,  Alba Iu lia (29), Sebeş(199) 
Târgu Trotuş (222) 
Volovăţ (245) 
Dudeştii Vechi (91 )  
Babadag (37), Juri lovca {1 29) 
Pietrele {1 70) 

lsaccea ( 122) 
lsaccea (1 22) 
Steierdorf (209), Steierdorf (210) 
Năeni (1 55) 
Adamclisi ( 1 ) , Babadag (37), Bucşani (53), Capidava (61 ) ,  Cârlomănerşti 
(68), Cârlomănerşti (69), Chitila (76), Cornetu (81 ) ,  Costişa (82), Garvăn 
( 1 02), Istria (1 24), Luncaviţa (1 34), Margine ( 1 43), Năeni (1 55), Nufăru 
(1 56), Ostrov ( 161 ) ,  Pantelimon (1 63), Pietroasa Mică ( 171 ) ,  Plosca 
(1 75), Roşia Montană (1 87), Satu Barbă (1 94), Sighişoara (205), Slava 
Rusă (208) 
lsaccea { 122) 
Hoiseşti ( 1 1 6) , Poduri ( 1 76) 

Istria ( 1 24), Juri lovca (1 29), Luncaviţa ( 1 34), Murighiol ( 1 54), Pantelimon 
( 1 63), Scânteia ( 198), Siret (206), Slava Rusă (208), Turcoaia (228) 
Giurgeni (1 08) 
Măgura (1 46) 
lsaccea (1 22), Mitoc ( 1 52), Ruginoasa ( 191  ), Scânteia ( 1 98) , Slava Rusă 
(208), Vaslui (238) 
Adamclisi {1 ) ,  Bâzdâna (44), Bucşani (53), Bucureşti (55), Bucureşti (56), 
Câmpulung (67) , Cârlomănerşti (68), Cârlomănerşti (69), Cornetu (8 1 )  
Costişa (82), Covasna (83), Garvăn (1 02), Hârşova ( 1 1 3) ,  Hunedoara 
(1 1 7) , Istria {1 24) , Jurilovca (1 29) , Jurilovca ( 1 30), Măgura ( 1 46),  Mitoc 
( 1 52), Năeni ( 1 55), Nufăru ( 156), Ostrov ( 16 1 ) ,  Pâncota ( 1 65), Pietrele 
( 1 70),  Pietroasa Mică ( 1 7 1 ) , Plosca ( 1 75), Radovanu (1 80), Roşia 
Montană ( 1 87), Roşia Montană ( 1 88), Sighişoara (205), Stelnica (21 1 ) , 

Târgşoru Vechi (21 9), Zăbrani (248) 
Adamclisi (1 ), Frumuşeni (99) ,  Moigrad-Porolissum ( 1 53), Roşia Montană 
( 1 89) ,  Tăuţ (2 1 7) ,  Vălişoara (239), Vlaha (243) 
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ICEM Tulcea 

IEFCB Bucureşti 
IN MI 
IN RAP 
Institutul Regal de Ştiinţele Naturii din 
Bruxelles 
ISER Bucureşti 
ISER Cluj-Napoca 
Laboratorul de Preistorie si Cuaternar
Lille 
Laboratorul de restaurare • conservare laşi 
Laboratorul Medstar 2000 
Leiden University 
Liceul "Voievodul Mircea" Târgovişte 
Liceul Agricol Beclean 
Liceul Nădlac 
Liceul Teoretic "Traian Doda" Caransebeş 
M Brăila 

M Gherla 
M Olteniei 
M Vrancea 
MA Mangalia 

�Y!AEtn Corabia 
MB Timişoara 
MBM Reşiţa 

MCC 
MCC Hunedoara 

MCDR Deva 

MCG Olteniţa 
MCR 
MDJ Călăraşi 

MG Năsăud 
MI Aiud 
MI Sighişoara 
MI Turda 
MINAC 

Ministerul Culturii şi Comunicării Franţa 
MJ Argeş 
MJ Botoşani  
MJ Buzău 

MJ Giurgiu 

Babadag (37), Babadag (38), Babadag (39), Baia (40), Enisala (92), 
Enisala (93), lsaccea ( 121 ), lsaccea (122), Jijila (1 27), Jurilovca (1 29), 
Luncaviţa ( 1 34), Mahmudia ( 1 36), Nufăru (1 56), Slava Rusă (208), Teliţa 
(224), Tulcea (227), Ţibrinu (233) 

Radovanu (1 80) 
Bucureşti (58), Roşia Montană ( 1 89) 
lsaccea (1 22) 
Mitoc (1 52) 

Steierdorf (21 O) 
Steierdorf !209), Steierdorf (21 0) 
Mitoc (1 52) 

Scânteia (1 98) 
Capidava (61 )  
Măgura ( 146) 
ledera (1 20) 
Beclean (45) 
Turda (229) 
T eliţa (224) 
Babadag (37), Covasna (83), Grădiştea Coslogeni ( 1 09), Hunedoara 
( 1 1 7), Hunedoara (1 1 9), Însurăţei ( 1 25), Jijila ( 1 27), Pietroasa Mică ( 171  ) ,  
Ţaga (23 1 )  
Plosca ( 175), Răcarii de  Jos (1 82) 
Bordeşti (48), Focşani (97), Focşani (98) 
Adamclisi (1 ), Albeşti (33), lsaccea (1 22), Juri lovea ( 1 30), Mangalia ( 1 38) , 
Mangalia (1 39), Mangalia (1 40), Mangalia ( 141 ) , Mangalia (1 42), Sultana 
(21 4) 
Corabia (80) 
Dudeştii Vechi (91 ), Jupa (1 28) 
Baziaş (41 ) ,  Chelmac (74), Ersig (95), Gătaia ( 1 03), Reşiţa (1 84), Vărădia 
(240) 
Adamclisi (1 ) ,  Istria ( 1 24), Jurilovca (1 30) 
Cerişor (7 1 ) , Hunedoara ( 1 1 7), Hunedoara ( 1 1 8) ,  Hunedoara ( 1 1 9) ,  
Miercurea Sibiului (1 5 1 )  
Ardeu (35), Augustin (36) , Bucium (52), Corabia (80), Dealu Mare (87), 
Deva (89), Geoagiu (1 05), Grădiştea de Munte ( 1 1 0), Istria (1 24), Luncani 
( 1 33), Lupu ( 1 35), Orăştie ( 1 59), Racoş ( 1 79) , Rapoltu Mare ( 1 8 1 ) ,  Roşia 
Montană ( 1 89) , Sarmizegetusa ( 1 93), Veţel (242) 
Căscioarele (65), Radovanu ( 1 80), Sultana (21 3) 
Olteni ( 1 58), Şoimeni (21 6) 
Grădiştea Coslogeni ( 1  09), Hârşova ( 1 1 3) ,  Însurăţei ( 1 25), Măgura ( 146), 
Măriuţa ( 148), Ostrov ( 1 60) , Sultana (214) 
Beclean (45) 
Geoagiu (1 06), 
Sighişoara (205) 
Turda (229) 
Adamclisi ( 1 ) , Albeşti (33) , Aliman (34), Capidava (61) ,  Cheia (73), 
Constanţa (79), Hârşova ( 1 1 2) , Mangalia ( 1 38), Pantelimon ( 1 63), 
Sultana (214), Ţibrinu (233) 
Hârşova ( 1 1 3) 
Valea Cetăţuia (236) 
Bucecea (51 ) ,  Dorohoi (90), 
Cârlomănerşti (68), Cârlomănerşti (69), Năeni ( 1 55), Pietroasa Mică 
( 171  ) ,  Pietroasele ( 172), Pietrosu ( 1 73) 
Bucşani (53), Pietrele ( 170) , Săcelu (1 95) 
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MJ Gorj 

MJ lalomiţa 

MJ Maramureş 
MJ Mureş 
MJ Satu Mare 
MJ Teleorman 
MJERG Caransebeş 
MJI Braşov 
MJIA Prahova 

MJIA Zalău 

MM Câmpulung 
MM Huşi 
MMB 

MNB Sibiu 

MNIR 

MNIR - CNCP 

MNIT 

MNUAI 

MO Carei 
MO Craiova 
MRPF Turnu Severin 
MTC Oradea 
National Center for Nautical and 
Underwater Archeology, Lisabona 
Nottingham University 
Nov Bîlgarski Universitet, Sofia 
OSPA Suceava 
Pro Acva Grup, Timişoara 
Royale Belgian Institute of Natural 
Sciences Brussels 
Ruhr Universitat Bochum 
Saint Andrews University 
SC Arheoterra Consult SRL 
SC Clio Consult Sibiu 

Bumbeşti Jiu (59), Bumbeşti Jiu (60), Ceplea (70), Ciocadia (77), Vârtopu 
(241 ) 
Bord uşa ni (49), Bucu (54), Giurgeni (1 08), Hârşova ( 1 1 3) , Platoneşti 
(1 74), Stelnica (21 1 ) ,  Vlădeni (244) 

Lăpuş ( 1 32) 
Călugăreni (64), Ernei (94), Gurghiu ( 1 1 1 ) ,  Târgu Mureş (22 1 )  
Tăşnad (21 8), Urlaţi (234) 
Măgura ( 146), Sultana (214), Vaslui (238) 
Caransebeş (63), Slatina Timiş (207), Teliţa (224) 
Augustin (36), Racoş ( 179), Turda (229) 
Blejoi (46), Gherghiţa ( 107), Mălăieştii de Jos ( 147), Târgşoru Vechi 
(219) ,  Urlaţi (234) 
Crişeni (85), Hereclean ( 1 14), Hereclean ( 1 1 5), Jac (1 26), Moigrad
Porolissum ( 1 53), Pericei ( 1 66), Pericei (1 67), Pericei (1 68), Zalău (246), 
Zalău (247) 
Borduşani (49), Câmpulung (67), Hârşova ( 1 1 3) 
Creţeşti (84), Răducăneni ( 1 83) 
Bucureşti (55), Bucureşti (56), Bucureşti (57), Bucureşti (58), Chitila (76), 
Cornetu (81 ) , lsaccea ( 1 22), Pantelimon ( 1 62) , Zăbrani (248) 
Miercurea Sibiului (1 51 ), Sibiu (200), Sibiu (201 ), Sibiu (202), Sibiu (203), 
Sibiu (204) 
Borduşani (49), Bucium (52), Bucşani (53), Chitila (76), Corabia (80), 
Covasna (83) , Galaţi ( 101 ) , Giurgeni ( 1 08), Hârşova ( 1 1 3) , Istria ( 1 24), 
Margine ( 143), Măgura ( 146) , Mălăieştii de Jos ( 147), Nufăru ( 1 56), 
Ostrov ( 1 60) , Pietrele ( 170), Poduri ( 176), Răcarii de Jos ( 1 82), Roşia 
Montană ( 1 87), Roşia Montană ( 1 88), Roşia Montană (1 89), Roşia 
Montană ( 1 90), Sarmizegetusa ( 1 93), Satu Barbă (1 94), Sultana (214), 
Urlaţi (234), Veţel (242) 
Borduşani (49), Bucşani (53) , Cheia (73), Hârşova ( 1 1 3) , lsaccea ( 1 21 ) , 
Luncaviţa ( 1 34), Margine ( 143), Măgura ( 146), Poduri ( 1 76), Satu Barbă 
( 1 94), Slava Rusă (208), Sultana (214) 
Căşeiu (66), Covasna (83), Geoagiu ( 1 06), Grădiştea de Munte ( 1 10), 
Istria ( 124), Lupu ( 1 35), Pruniş ( 1 78), Roşia Montană ( 1 89), Roşia 
Montană ( 1 90), Sarmizegetusa ( 1 92), Sarmizegetusa ( 193), Şoimeni 
(21 6), Teliţa (224), Tilişca (226), Turda (229), Ţaga (23 1 ) , Ţaga (232) 
Alba Iul ia (3), Alba I ulia (4), Alba Iulia (5), Alba Iul ia (6), Alba Iulia (7), 
Alba Iulia (8), Alba Iulia (9), Alba Iulia (1 O), Alba Iul ia (1 1 ), Alba Iulia ( 12) , 
Alba Iulia (1 3), Alba Iulia ( 14) , Alba Iul ia (1 5), Alba Iulia (23), Alba Iulia 
(24), Alba Iulia (25), Alba Iulia (26), Alba Iul ia (27), Alba Iulia (32), Cetea 
(72), Lupu ( 1 35), Roşia Montană ( 1 89) 
Urlaţi (234) 
Bâzdâna (44), Cioroiu Nou (78), Desa (88) 
Gârla Mare (1 04), Rogova (1 85) 
Chişlaz (75), Margine (1 44), Margine (1 45), Poiana (1 77) 
Steierdorf (209), Steierdorf (21 O) 

Măgura ( 146) 
Pietrele (1 70) 
Adâncata (2) 
Steierdorf (2� O) 
Steierdor. (21 O) 

Pietrele ( 170), Şeuşa (21 5) 
Măgura ( 1 46) 
Steierdorf (209), Steierdorf (210), Şeuşa (21 5) 
Roşcani ( 1 86) 
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SC Damasus SRL Braşov 

SC Net4you SRL Bucureşti 
Sheffield University 
Şcoala Generală Buftea 
UAIC laşi 

UAIM Bucureşti 
UBB Cluj 

UCDC Bucureşti 
UDJ Galati 

. 

ULB Sibiu 

UMK laşi 
UNA Bucureşti 
Univ. Alba Iulia 

Univ. Bucureşti 

Univ. Craiova 
Univ. Oradea 
Univ. Piteşti 

Univ. Reşiţa 

Univ. Tg. Mureş 
Universitatea de Stat din San Francisco 
Universitatea de Stat Ujgorod 
Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologie 
Lille 
Universitatea din Le Mans 
Universitatea din Rostock 
Universitatea Media 
University of Southampton 
UO Constanţa 

USH Bucureşti 
UŞtcM Suceava 
UV Târgovişte 

UV Timişoara 
Washington University, St. Louis 
Wickelmann Institut, Humboldt Universităt 
zu Berlin 

Alba Iul ia ( 1 7) , Alba I ulia ( 1 8) ,  Bonţida (47), Braşov (50), Micloşoara 
( 1 50), Pâncota ( 1 65), Turia (230), Valea Crişului (237) 
Cârlomăneşti (68), Pietroasa Mică ( 17 1 )  
Măgura ( 146) 
Bucşani (53) 
Bălţata (42), Hoiseşti ( 1 1 6), lsaccea ( 122), lsaiia ( 123), Jurilovca (1 29), 
Poduri ( 1 76), Siret (206), Slava Rusă (208), Târgu Frumos (220) 
Juri lovea (1 29), Ostrov ( 16 1 )  
Alba Iulia .(30), Beclea.n (45), Capidava (61 ) ,  Căşeiu (66), Covasna (83), 
Frumuşem (99), Grăd1ştea de Munte ( 1 1 0), Istria ( 124), Luncani ( 1 33), 
Lupu ( 1 35), Mahmudia ( 136), Oarda (1 57), Poiana (1 77), Roşia Montană 
( 1 89), Sarmizegetusa (1 92), Steierdorf (209), Steierdorf (21 O), Tăuţ (217), 
Til işca (226), Turda (229), Vălişoara (239), Vărădia (240), Vlaha {243) 
Cerişor (71 ), Gherghiţa (1 07), Năeni ( 1 55), Şeuşa (21 5) 
Pietroasa Mică ( 171  ), Pietroasele ( 172) 
Alba Iulia (1 9), Alba Iulia (20), Alba Iulia (22), Alba Iulia (28), Capidava 
(61 ), Cerişor (71 ) , Hunedoara (1 1 7) , Hunedoara (1 1 8) ,  Hunedoara (1 1 9), 
Miercurea Sibiului ( 1 51 ) , Orăştie ( 1 59), Roşcani ( 1 86), Ruginoasa ( 1 91 ) ,  
Şeuşa (215), Tilişca (226) 
lsaiia (1 23) 
Chitila (76) 
Alba Iulia (1 6), Alba Iulia (1 9), Alba Iulia (20), Alba Iulia {21 ), Alba Iulia 
(22), Alba I ulia (28), Alba Iulia (29), Alba Iul ia (31 ) , Bărăbanţ (43), Cetea 
(72), Dealu Mare (87), Frumuşeni (99), Oarda ( 157), Poiana ( 177), 
Rapoltu Mare ( 181 ) ,  Răcarii de Jos (1 82), Sântimbru ( 197), Sebeş(1 99), 
Şeuşa (215), Teiuş (223), Vlaha (243) 
Bucşani (53) , Chitila (76), Hârşova (1 1 3), Margine ( 143), Măgura ( 146), 
Pietroasa Mică ( 17 1 ) , Satu Barbă ( 1 94), Sultana (214) 
Corabia (80), Desa (88), Plosca {1 75) 
Margine (1 45) 
Istria (1 24 ) , Veţel (242) 

Dudeştii Vechi (91 ) , Ruginoasa ( 191  ), Steierdorf (209), Steierdorf (21 0), 
Ţaga (231 ), Ţaga (232) 
Turda (229) 
Adamclisi (1 ), Scânteia (1 98) 
Malaya Kopanya (1 37) 
Mitoc (1 52), Zăbrani (248) 

Istria (1 24) 
Istria (1 24) 
Chitila (76) 
lsaccea ( 122) 
Albeşti (33), Aliman (34), Cheia (73), Enisala (92) , Giurgeni ( 108), 
Hârşova (1 1 2), lsaccea ( 121  ), Luncaviţa ( 1 34), Măriuţa ( 148), Ostrov 
( 1 60), Pietroasa Mică ( 1 71 ), Sultana (21 4) 
Căscioarele (65), Pietroasa Mică ( 17 1 )  
Adâncata (2), Feteşti (96), Siret (206), Târgu Frumos (220) 
Borduşani (49), Chitila (76), Dealu Mare (87), Lapoş ( 1 31 ) ,  Mălăieştii de 
Jos ( 147), Pătroaia-Vale (1 64), Piatra-Neamţ ( 169), Urlaţi (234), Vaslui 
(238) 
Dalboşeţ (86), Mehadia ( 1 49), Sânnicolau Mare ( 196), Steierdorf (209) 
Steierdorf (21 O )  
Alba Iulia (30), Oarda (1 57) 
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Achim, Irina 
Agotici, Ştefan 
Ailincăi, Sorin 

Aldea, Cristian 
Alexandru, Nicolae 
Alexiu, Alexandru 
Alicu, Dorin 
Amon, Lucian 
Andreescu, Radian Romus 
Andrei, Ştefan 
Angelescu, Mircea Victor 
Anghel, Călin 
Anghelinu, Mircea 
Aparaschivei, Dan 
Apostol, Virgil 
Apostu, Aurora Emilia 
Arcuş, Radu 
Ardelean, Laura 
Ardelean, Marius 
Ardeleanu, Ioana 
Ardeţ, Adrian 
Ardeţ, Carmen Lucia 
Ardeu, Adriana 
Arsenescu, Margareta 
Artimon, Alexandru 
As, Abraham van 
Asăvoaie, Costică 
Astaloş, Ciprian 
Avram, Alexandru 
Babeş, Mircea 
Bailey, Douglass W. 
Baltag, George 
Banu, Luciana 
Barbu, Ioana 
Barnea, Alexandru 
Baumann, Victor-Henrich 
Băcueţ Crişan, Dan 
Băcueţ Crişan, Sanda 
Bădescu, Alexandru 
Băeştean, Gică 
Băjenaru, Constantin 
Băjenaru, Radu 
Bălan, Andreea 
Bălan, Gabriel 
Bălăşescu, Adrian 

Băldescu, Irina 
Bălescu, Sanda 
Bălos, Angelica 
Băltean, Ion Cornel 
Bălteanu,  Dan 

INDICE DE PERSOANE 

Istria ( 1 24) 
Jupa ( 1 28), Mehadia ( 149) 
Babadag (37), Babadag (39), Enisala (92), Enisala (93), lsaccea ( 121  ) , 
Jijila ( 1 27), Luncaviţa ( 1 34), Ţibrinu (233) 
Pietroasa Mică ( 17 1 )  
Albeşti (33), Juri lovca ( 1 30), Mangalia ( 1 39) 
Jurilovca (1 30) 
Roşia Montană ( 1 89), Roşia Montană ( 190) 
Corabia (80) 
Măgura ( 146), Mălăieştii de Jos ( 147), Sultana (214), Urlaţi (234) 
Dealu Mare (87) 
Istria (1 24) 
Sântimbru (1 97) 
Piatra-Neamţ ( 1 69) 
Slava Rusă (208) 
Covasna (83), Ostrov ( 1 60) 
Bordeşti (48), Focşani (97), 
Poiana (1 77) 
Margine ( 1 45) 
Vlaha (243) 
Istria (1 24) 
T eliţa (224) 
Teliţa (224) 
Deva (89), Rapoltu Mare ( 1 8 1 ), Roşia Montană ( 1 89) 
Adamclisi (1 ) 
Târgu Trotuş (222) 
Măgura ( 146) 
Vaslui (238) 
Tăşnad (21 8) 
Istria ( 124) 
Cârlomăneşti (68) 
Măgura ( 146) 
Sighişoara (205) 
Chitila (76) 
Roşia Montană ( 1 89) 
Adamclisi ( 1 ) ,  Garvăn ( 102) 
lsaccea ( 1 22), Teliţa (224) 
Hereclean (1 1 4), Hereclean (1 1 5), Pericei (1 66) 
Pericei (1 66) 
Istria (1 24) 
Roşia Montană (1 89) 
Constanţa (79), Pantelimon (1 63) 
Costişa (82) 
Istria ( 124) 
Roşia Montană ( 1 87) 
Borduşani (49), Bucşani (53) , Cheia (73), Hârşova ( 1 1 3), lsaccea ( 12 1  ) , 
Luncaviţa ( 1 34), Margine ( 143), Măgura ( 146), Pietroasa Mică ( 1 71 ) ,  
Poduri ( 1 76), Satu Barbă (1 94) 
Istria (1 24) 
Mitoc ( 1 52), Zăbrani (248) 
Augustin (36), Racoş ( 1 79), Rapoltu Mare ( 1 8 1 )  
Steierdorf (21 O), Steierdorf (209) 
Răcarii de Jos ( 182) 
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Bănăseanu, Anca 
Bărbat, Alexandru 
Bărbulescu, Maria 
Bărbulescu, Mihai 
Băsceanu, Marius Vintilă 
Bâciu, Florea 
Bâlici, Ştefan 
Bâltâc, Adela 
Bâră, Monica 
Bârcă, Vitalie 
Becker, Nico 
Bejan, Adrian 
Bejenaru, Luminiţa 
Bejinariu, Ioan 
Beldiman, Corneliu 
Bem, Carmen 
Bem, Cătălin 
Benea, Doina 
Benecke, Norbert 
Berecki, Sândor 
Beşliu Munteanu, Petre 
Beu Dachin, Eugenia 
Bilavschi, George 
Bindea, Diana 
Bîrzescu, lulian 
Blănaru, Viorel 
Blăniţă, Sergiu 
Bobână, Bogdan 
Bocan, Ionuţ 
Bodi, George 
Bodnar, Ioana 
Bod6, Cristina 
Bogaard, Amy 
Bogdan, Doru 
Bogdan-Cătăniciu, Ioana 
Boghian, Dumitru 
Bojică, Ovidiu Cătălin 
Bondoc, Dorel 
Boroneanţ, Adina 
Boroneanţ, Vasile 
Boroşteanu, Alexandru 
Borşan, Tudor 
Bota, Emilian 
Botond Rezi 
Bottez, Valentin 
Bozu, Ovidiu 
Bratu, Alexandru 
Breazu, Marius 
Budui, Vasile 
Bulzan, Sorin 
Buriu, Mihaela 
Burnichioiu, Ileana 
Buzdugan, Cătălina 
Buzea, Dan 
Buzoianu, Livia 
Calotoiu, Gheorghe 
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Ostrov (1 61 )  
Rapoltu Mare (1 81 )  
Albeşti (33), 
Turda (229) 
Plosca (1 75) 
Corabia (80) 
Jurilovca (1 29), Ostrov ( 16 1 )  
Istria (1 24), Ostrov (1 60) 
Istria (1 24) 
Roşia Montană (1 89), Vlaha (243) 
Pietrele ( 170) 
Sânnicolau Mare (1 96), 
lsaccea ( 122) 
Pericei (1 66) 
Cerişor (71 ) , Şeuşa (21 5) 
Bucşani (53) 
Bucşani (53), Margine (1 43), Satu Barbă (1 94) 
Dalboşeţ (86), Jupa (1 28), Mehadia (149) 
Pietrele (1 70) 
Ernei (94), 
Sibiu (200), Sibiu (201 ), Sibiu (202), Sibiu (203), Sibiu (204) 
Roşia Montană (1 89) 
lsaccea ( 122) 
Pruniş (1 78) 
Istria ( 124), Roşia Montană (1 87) 
Volovăţ (245) 
Luncaviţa ( 134) 
Poiana (1 77) 
Bucium (52), Istria ( 124), Ostrov (1 60), Roşia Montană ( 1 87) 
Hoiseşti (1 1 6) ,  lsaiia (1 23) 
Nufăru (1 56) 
Grădiştea de Munte (1 1 0) ,  Lupu (1 35) 
Măgura ( 146) 
Mahmudia (1 36), Oarda (1 57), 
Adamclisi ( 1 ) ,  Vălişoara (239), Vlaha (243) 
Adâncata (2), Feteşti (96), Târgu Frumos (220) 
Roşia Montană ( 187) 
Bâzdâna (44), Cioroiu Nou (78), Răcarii de Jos (1 82) 
Chitila (76), Zăbrani (248) 
Chitila (76), Cometu (81 ) , Zăbrani (248) 
Luncaviţa ( 134) 
Alba Iulia (1 6), Alba Iulia (31 ) ,  Bărăbanţ (43), Sebeş(1 99), Teiuş (223) 
Roşia Montană (1 89), Roşia Montană ( 190) 
Vlaha (243) 
Istria (1 24), Ostrov (1 60) 
Vărădia (240) 
Bâzdâna (44) 
Alba Iulia (1 6), Alba Iulia (31 ) , Bărăbanţ (43), Sebeş(1 99), Teiuş (223) 
Adâncata (2) 
Margine (145) 
Capidava (61 ) 
Frumuşeni (99), 
Adâncata (2) 
Olteni ( 1 58), Şoimeni (21 6) 
Albeşti (33), 
Bumbeşti Jiu (59), Bumbeşti Jiu (60) , Ceplea (70), Săcelu (1 95), Vârtopu 
(241 ) 

520 
www.cimec.ro



Cron ica cercetăr i lor arheologice d i n  Romania - campania 2004 

Cantacuzino, Gheorghe 1. 
Cardoş, Raul 
Cavruc, Valeriu 
Căldare, Valeriu 
Căpiţă, Carol 
Cărpuş, Cornel ia 
Cărpuş, Leonid 
Cârciumaru, Marin 
Căstăian, Mihai 
Cătinaş, Ana 
Cârstea, Anamaria 
Cârstina, Ovidiu 
Cerişer, Nicolae 
Charles, Michael 
Chera, Constantin 
Chicideanu-Şandor, Monica 
Chicoş, Liliana 
Chiriac, Costel 
Chiriac, Laurenţiu 
Chirica, Vasile 
Chirilă, Letiţia 
Chiţescu, Mădălina 
Ciauşescu, Mihaela 
Cincă, Adela 
Cioată, Daniel 
Ciobanu, Radu 
Ciobotaru, Dan 
Cioc, Mihaela 
Ciongradi, Carmen 
Cireaşă, Andreea 
Cismaru, Florin 
Ciugudean, Horia 
Ciupercă, Bogdan 
Ciută, Marius-Mihai 

Cleşiu, Sorin 
Cliante, Laurenţiu 
Cliante, Traian 
Cociş, Sorin 
Codrea, Ionuţ 
Codrea, Vlad 
Colesniuc, Sorin 
Coman, Radu 
Comşa, Alexandra 
Conovici, Niculae 
Constantin, Cătălin 
Constantin, Robert 
Constantin, Silviu 
Constantinescu, Eugen - Marius 
Constantinescu, Mihai 
Corbu, Emilia 
Cordoş Cristina 
Coroliuc, Anca 
Cosac, Marian 
Cosma, Călin 
Costea, Florea 
Costescu, Angela 

Câmpulung (67) 
Lăpuş ( 1 32) 
Olteni ( 1 58), Şoimeni (21 6) 
Adamclisi (1 ) 
Adamclisi (1 ), Roşia Montană (1 87) 
Capidava (61 ) 
Câpidava (61 ), Capidava (62) 
Lapoş ( 131 ) , Pătroaia-Vale (1 64), Piatra-Neamţ ( 169) 
Orăştie ( 1 59) 
Turda (229) 
Hereclean (1 1 4), Hereclean (1 1 5), Pericei ( 1 66) 
ledera (1 20), Lapoş ( 1 3 1  ), Pătroaia-Vale (1 64), Piatra-Neamţ (1 69) 
Hunedoara (1 1 7) , Hunedoara (1 1 9) 
Măgura (146) 
Pantelimon (1 63) 
Plosca (1 75) 
Istria (1 24) 
Slava Rusă (208) 
Vaslui (238) 
Mitoc (1 52 
Hoiseşti ( 1 1 6) ,  lsaiia (1 23) 
Mălăieştii de Jos ( 14 7) 
Oarda (1 57), 
Steierdorf (209), Steierdorf (21 O) 
Călugăreni (64), Ernei (94), 
Alba Iulia (32) 
Dudeştii Vechi (91 )  
Augustin (36), Racoş ( 179) 
Roşia Montană (1 89), Roşia Montană ( 190) 
Cârlomănerşti (68) 
Chitila (76) 
Alba Iul ia (32) 
Blejoi (46), Târgşoru Vechi (21 9) 
Alba Iul ia (20), Alba Iu lia (22), Alba Iul ia (28), Sântimbru ( 1 97), Şeuşa 
(21 5) 
Galaţi ( 1  0 1 )  
Albeşti (33), Constanţa (79), 
Aliman (34) 
Roşia Montană ( 189) 
Deva (89), Roşia Montană ( 1 89) 
Steierdorf (21 O) 
Mangalia ( 140), Mangalia ( 141 ) 
Bucu (54) 
Roşia Montană ( 1 87) 
Stelnica (21 1 )  
Cârlomăneşti (68) 
Adamclisi (1 ), Jurilovca (1 30), Mangalia (1 39) 
Steierdorf (21 O) 
Pietroasele (1 72), Pietrosu (1 73), 
Năeni ( 1 55), Plosca ( 1 75) 
Vlădeni (244) 
Alba Iulia (1 9) 
Târgu Frumos (220) 
Lapoş ( 1 3 1 ) , P!atra-Neamţ \ 169) 
Roşia Montană ( 1 89), Vălişoara (239) 
Augustin (36) , Racoş ( 1 79) 
Poiana (1 77) 
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Cotiugă, Vasile 
Covacef, Zaharia 
Cozma, Marius 
Crăciun, Cristina 
Crăciunescu, Gabriel 
Craddock-Bennett, Luke 
Craigie, Robert 
Creangă, Florin 
Cringuş, Mariana 
Crişan, Coralia 
Crişan, Ioan 
Crişan, Monica 
Crişan, Viorica 
Cristea, Bogdan 
Cristocea, Spiridon 
Custurea, Gabriel 
Dabâca, Mircea 
Daisa • Ciută, Beatrice 
Damian, Oana 
Damian, Paul 

Davidoaia, Nicolae 
Dejan, Ştefan 
Deleanu, Valentin 
Diaconescu, Alexandru 
Diaconescu, Dragoş 
Diaconescu, Mihai 
Diaconescu, Petru 
Diaconu, Petre 
Dinu, Marian 
Doboş, Adrian 
Dobrinescu, Cătălin Ionuţ 
Domăneanţu, Catrinel 
Doncuţiu, Claudiu 
Doru, Voica 
Dragoman, Alexandru 
Dragomir, Daniel 
Dragotă, Aurel 

Draşovean, Florin 
Drăghicescu, Delia 
Drăghici, Bianca 
Drăghici, Bogdan 
Drăghici, Filica 
Drimbărean, Matei 

Dumbravă, Simona 
Dumitrache, Nicoleta 
Dumitraşcu, Emil 
Dumitraşcu, Sever 
Dumitraşcu, Valentin 
Dumitrescu, Claudia 
Dumitroaia, Gheorghe 
Dumitru, Florin 
Dumitru, Gabriela 

Cron ica cercetă ri lor arheolog ice d i n  România - campania 2004 

Hoiseşti ( 1 1 6), Poduri ( 1 76), Târgu Frumos (220) 
Capidava (61 ), Hârşova ( 1 1 2), Pantelimon (1 63) 
lsaiia (1 23) 
Roşia Montană (1 89) 
Rogova (1 85) 
Măgura ( 146) 
Măgura ( 146) 
Slava Rusă (208) 
Dalboşeţ (86), Mehadia ( 149) 
Călugăreni (64), Emei (94), 
Chişlaz (75), Margine (1 44), Poiana ( 1 77) 
Alba Iulia (1 9), 
Covasna (83) 
Cârlomănerşti (69), Năeni ( 1 55), Plosca ( 175) 
Valea Cetăţuia (236) 
Aliman (34) 
Istria (1 24) 
Şeuşa (2 15) 
Nufăru ( 1 56), Ostrov ( 1 6 1 )  
Istria ( 1 24), Ostrov ( 1 60) , Roşia Montană ( 1 87), Roşia Montană ( 1 88), 
Roşia Montană (1 89), Roşia Montană ( 190) 
Costişa (82) 
Suceava (212) 
Alba Iulia (1 9), Alba Iul ia (25), Vlaha (243) 
Alba Iulia (30), Mahmudia (1 36), Sarmizegetusa (1 92) 
Cerişor (71 ), Hunedoara (1 1 8) , Miercurea Sibiului ( 1 5 1 )  
ledera ( 120) 
ledera ( 120) 
Ostrov (1 6 1 )  
Chitila (76) 
Mitoc ( 1 52), Slava Rusă (208), Zăbrani (248) 
Capidava (61 ) , Capidava (62), Cheia (73) , Ţibrinu (233) 
Istria (1 24) 
Deva (89) 
Mehadia ( 149) 
Pietrele ( 170), Roşia Montană ( 1 87), Roşia Montană ( 1 88) 
Garvăn ( 1 02) 
Alba Iulia (1 9), Alba Iulia (20), Alba Iulia (22), Alba Iulia (28), Alba Iulia 
(32) 
Dudeştii Vechi (91 )  
Cheia (73), 
Chitila (76) 
Chitila (76) 
Garvăn ( 1 02) 
Alba Iulia (3), Alba Iulia (4), Alba Iul ia (5), Alba Iulia (6) , Alba Iulia (7) , 
Alba Iul ia (8) , Alba Iulia (9), Alba Iul ia (1 0), Alba Iulia (1 1 ) , Alba Iulia ( 12) ,  
Alba Iulia (1 3), Alba Iulia (1 4), Alba Iulia (1 5), Alba Iulia (24), Alba Iul ia 
(26), Alba Iulia (32), Roşia Montană ( 1 89) 
Dealu Mare (87) 
Costişa (82) 
Roşia Montană ( 1 87) 
Margine ( 1 45) 
Chitila (76), Hârşova (1 1 3) , Urlaţi (234) 
Blejoi (46) 
Poduri ( 1 76) 
Dealu Mare (87) 
Mălăieştii de Jos ( 147) 
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Dumitru, George 
Dumitru, Irina 
Dupoi, Vasile 
Duţescu, Maria Magdalena 
Egri, Mariana 
El Susi, Georgeta 
Elefterescu, Dan 
Ellis, Linda 
Emese, Apai 
Enăchescu, Cristina 
Fazecaş, Gruia 
Ferencz, Iosif Vasile 
Florea, Gelu 
Florea, Mihai 

Florescu, Cristian 
Fodorean, Florin 
Frânculeasa, Alin 
Fronescu, Ionuţ 

Fuioagă, Alexandru 
Gaciu, Rodica 
Ganciu, Anca 
Garvăn, Daniel 
Gatsov, lvan 
Gavrilă, Elena 
Găbudeanu, Roberta 
Gămureac, Emilian 
Gătej, M. Mihaela 
Gâtej, Mihaela 
Geba, Maria 
Georgescu, Adrian 
Georgescu, Cristina 
Ghemiş, Călin 
Ghemuţ, Florentina 
Gheorghe, Mihaela 
Gheorghievici, Andrei 
Gheorghiţă, Maria 
Gheorghiu, Gabriela 
Gherase, Mircea 
Gherghe, Petre 
Ghiman, Dorel 
Ghinea, Liviu 
Gindele, Robert 
Gligor, Adrian 
Gligor, Mihai 

Glodariu, Ioan 
Gogâltan, Florin 
Goman, Lucian 
Goman, Mihaela 
Grigoraş, Laurenţiu 
Grigore, Dan 
Grigore, Nina 
Grunwald, Kristin 
Gudea, Nicolae 
Gureşoae, Viorica 

Cron ica cercetănlor arheologice d i n  România - campania 2004 

Hârşova ( 1 1 2) ,  Ostrov ( 1 60) 
Bucşani (53) , Margine ( 143) 
Pietroasa Mică ( 17 1 )  
Cârlomănerşti (68), Pietroasa Mică ( 1 7 1 )  
Bucium (52), Roşia Montană (1 89) 
Hunedoara ( 1 1 7) 
Ostrov (1 60) 
Adamclisi {1 ) ,  Scânteia ( 1 98) 
Vlaha (243) 
Sultana (21 4) 
Poiana (1 77) 
Ardeu (35), Luncani (1 33) 
Beclean (45), Grădiştea de Munte (1 1 0) , Luncani ( 1 33) 
Bucşani (53), Chitila (76), Luncaviţa (1 34), Margine ( 143), Satu Barbă 
(1 94) 
Alba Iulia ( 16) , Alba Iulia (31 ), Bărăbanţ (43), Sebeş( 1 99), Teiuş (223) 
Turda (229) 
Blejoi (46), Mălăieştii de Jos (147), Târgşoru Vechi (21 9), U rlaţi (234) 
Bucşani (53), Chitila (76), Hârşova ( 1 1 3) ,  Margine (143), Satu Barbă 
(1 94) 
Dealu Mare (87) 
Pruniş ( 1 78) 
Stelnica (21 1 )  
Hoiseşti (1 1 6) , Poduri ( 1 76) 
Pietrele (1 70) 
Costişa (82) 
Giurgeni (1 08) 
Adamclisi (1 ) ,  Jurilovca ( 1 30) 
Sultana (21 3) 
Slava Rusă (208) 
Scânteia (1 98) 
Miercurea Sibiului (1 5 1 )  
Pietrele (1 70) 
Poiana ( 1 77) 
Roşia Montană (1 87) 
Poduri ( 1 76) 
Blejoi (46) 
lsaiia ( 1 23) 
Grădiştea de Munte ( 1 1 0) , Lupu ( 1 35), Tilişca (226) 
Steierdorf (21 O) 
Corabia (80), Desa (88) 
Lăpuş ( 1 32) 
Chitila (76) 
Urlaţi (234) 
Şeuşa (21 5) 
Alba Iulia ( 1 6), Alba Iulia (21 ) ,  Alba Iulia (29), Alba Iu lia (31 ) , Bărăbanţ 
(43), Garda (1 57), Sebeş( 1 99), Teiuş (223) 
Grădiştea de Munte ( 1 1 0), Luncani ( 1 33), Lupu (1 35), Tilişca (226) 
Vălişoara (239) , Vlaha (243) 
Margine ( 1 45) 
Margine (1 45) 
Pietroasele ( 1 72) 
Bucşani (53) 
Gherghiţa ( 1 07) 
Istria ( 1 24) 
Moigrad-Porolissum (1 53) 
Căscioarele (65) 
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Haesaerts, Paul 
Hâg6, Attila 
Haimovici, Sergiu 
Haită, Constantin 

Hansen, Svend 
Harduzia, Claudia 
Harhoiu, Radu 
Haynes, lan 

Hău, Florin 
Heitel, Zsuzsa 
Heroiu, Andrei 
Hoinărescu, Călin 
Hortopan, Dumitru 
Hriţ, Ancuţa 
Hugel, Peter 
Husar, Adrian 
Huşleag, Arina 
Huszarik, Pavel 
Iacob, Mihaela 
lacovache, Laura 
laroslavschi, Eugen 
lgnat, Doina 
lgnat, Marius 
lgnat, Mircea 
lgnătescu, Sorin 
lleş, Anca 
Ilie, Ana 
Inel, Constantin 

Ion, Sorin 
Ionescu, Dan D. 
Ionescu, Mihai 
Ionescu, Mihai Severus 
loniţă, Adrian 
loniţă, Vasile 
losipescu, Raluca 
losipescu, Sergiu 
lrimia, Mihai 
lsac, Adriana 
lsac, Dan 
lstina, Lăcrămioara-Eiena 
lstrate, Angel 

lstvan, Asztalos 
Jacobs, Loe 
Jones, Gary 
Jugănaru, Gabriel 

Kacs6, Carol 
Kados Zoltan 
Kelder, Jorrit 
Klimscha, Florian 
Kogălniceanu, Raluca 
Kolbe, Elena 
Koprivc, Ute 

Cron ica cercetări lor arheolog1ce d ; n  România - campania 2004 

Mitoc (1 52 
Margine (1 44) 
lsaiia ( 1 23), Târgu Frumos (220) 
Borduşani (49), Bucşani (53), Hârşova ( 1 1 3) ,  lsaccea (1 21 ) ,  Luncav�a 
( 1 34), Margine ( 143), Măgura ( 1 46) Poduri ( 1 76), Satu Barbă ( 1 94), Slava 
Rusă (208) , Sultana (21 4) 
Pietrele ( 170) 
Sibiu (200) 
Sighişoara (205) 

Alba Iulia (30), Mahmudia (1 36), Oarda (1 57), 

Dorohoi (90), Suceava (21 2) , Volovăţ (245) 
Pâncota (1 65) 
Cheia (73), 
Gherghiţa ( 1 07) 
Bumbeşti Jiu (59), Bumbeşti Jiu (60), Ciocadia (77), 
Luncaviţa ( 1 34) 
Tăuţ (21 7) ,  Zăbrani (248) 
Turda (229) 
Scânteia (1 98) 
Turda (229) 
Slava Rusă (208) 
Giurgeni (1 08) 
Grădiştea de Munte ( 1 1 O) 
Chişlaz (75) 
Bucşani (53), Hârşova (1 1 3) 
Siret (206) 
Adâncata (2), Feteşti (96) 
Poiana ( 1 77) 
Hârşova ( 1 1 3) ,  Măriuţa ( 148) 
Alba I ulia (23), Alba Iulia (25), Alba Iulia (27) , Alba Iulia (32), Roşia 
Montană ( 1 89) 
Caransebeş (63) 
Bucureşti (58), 
Mangalia (1 39), Mangalia (1 40), Mangalia ( 141 ) ,  Mangalia (1 42) 
Adamclisi (1 ), Juri lovca (1 30) 
Roşia Montană (1 87) , Sighişoara (205) 
Nufăru ( 1 56) 
Roşia Montană ( 1 89) 
Roşia Montană (1 89) 
Aliman (34) 
Căşeiu (66) , Pruniş ( 1 78), Roşia Montană ( 190) 
Căşeiu (66) 
Bălţata (42), Fulgeriş ( 100) 
Alba I ulia ( 1 7), Alba Iulia ( 1 8) ,  Bonţida (47), Micloşoara ( 1 50), Turia (230), 
Valea Crişului (237) 
Olteni (1 58) 
Măgura ( 146) 
Măgura ( 1 46) 
Babadag (37), Babadag (38), Babadag (39), Enisala (92), Enisala (93), 
Ţibrinu (233) 
Lăpuş ( 1 32) 
U rlaţi (234) 
Pietrele ( 170) 
Pietrele (1 70) 
Hoiseşti (1 1 6) ,  lsaiia ( 1 23) 
Şeuşa (21 5) 
Pietrele (1 70) 
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Cron ica cercetăr i lor arheolog ice d i n  Roman ia - campan1a 2004 

Kotigorosko, Vjaceslav 
Kudler, Adela 
Lakatos, Attila 
Lalescu, lulian 
Lascu, Ilie 
Lâszl6, Attila 
Laurenţiu, Radu 
Lazanu, Ciprian 
Lazarovici Mantu, Cornelia -
Magda 
Lazarovici, Gheorghe 

Lazăr, Cătălin 
Lazăr, Nicolae 
Lefevre, B. 
Lichardopol, Dan 
Liţu, Alexandra 
Liuşnea, Mihaela Denisia 
Lockyear, Kris 
Luca, Claudia 
Luca, Sabin Adrian 
Lukacs, Antal 
Lungu, Liviu 
Lupu, Emil 
Macklin, Mark 
Maican, Ionuţ 
Maille, Michel 
Man, Nicoleta 
Manea, Cristian 
Marcu, Felix 
Marcu, lstrate Daniela 
Mareş, Ion 
Marinescu-Bîlcu, Silvia 
Marinoiu, Vasile 
Marta, Doru 
Mateescu, Răzvan 
Matei, Alexandru V. 

Matei, Cristian 
Matei, D. Mircea 
Matei, Gheorghe 
Matei, Sebastian 
Matei-Popescu, Florian 
Maxim, Zoia 
Mazăre, Paula 
Măgureanu, Andrei Mircea 
Măgureanu, Despina 
Măndescu, Dragoş 
Mănucu-Adameşteanu, 
Gheorghe 
Mănucu-Adameşteanu, Mihaela 
Mărgărit, Monica 
Mărginean, Florin 
Mărgineanu Cârstoiu, Monica 

Mărgineanu, Mădălina 
Măruia, Liviu 

Malaya Kopanya {1 37) 
Alba Iulia (1 9) 
Margine ( 144) 
Mehadia ( 1 49) 
Alba Iulia (32) 
Siret (206) 
lsaccea ( 1 22), Mangalia (1 38), Mangalia ( 1 42) 
Târgu Frumos (220) 
Ruginoasa (1 91 ) , Scânteia {1 98) 

Caransebeş (63), Dudeştii Vechi (91 ) ,  Ruginoasa ( 1 9 1 ) , Steierdorf (209), 
Steierdorf (21 0) ,  Şoimeni (2 1 6), Ţaga (23 1 ) ,  Ţaga (232) 
Măgura ( 146), Măriuţa ( 148), Sultana (214) 
Pietroasa Mică ( 1 7 1 )  
Zăbrani (248) 
Blejoi (46), Târgşoru Vechi (21 9) 
Istria ( 124) 
Pietroasele {1 72) 
lsaccea {1 22) 
Turda (229) 
Cerişor (71 ), Hunedoara ( 1 1 7) ,  Hunedoara (1 1 9) ,  Miercurea Sibiului ( 1 5 1 )  
Roşia Montană (1 87) 
Pantelimon {1 63) 
Roşia Montană (1 89) 
Măgura ( 146) 
Alba Iu lia ( 1 6) ,  Alba I ulia (31 ) ,  Sebeş(199), Teiuş (223) 
Luncaviţa ( 1 34) 
Călugăreni (64), Ernei (94) 
Rogova (1 85) 
Sarmizegetusa ( 193), Teliţa (224) 
Alba Iul ia (1 7), Alba Iulia ( 1 8) ,  Bonţida (47), Braşov (50) , Pâncota ( 1 65) 
Adâncata (2), Feteşti (96), Siret (206) 
Bucşani (53) 
Bumbeşti Jiu (59), Bumbeşti Jiu (60), Ciocadia (77), 
Margine {1 44) 
Grădiştea de Munte ( 1 1 0) , Lupu ( 1 35) 
Hereclean {1 1 4) ,  Hereclean {1 1 5) ,  Jac {1 26), Pericei { 1 66), Pericei { 1 67), 
Pericei ( 1 68), Zalău (246), Zalău (247) 
Capidava (61 )  
Dorohoi (90), Vaslui (238) 
Giurgeni (1 08), Stelnica {21 1 )  
Cârlomănerşti (68), Pietroasa Mică ( 1 7 1 )  
Roşia Montană (1 87), Roşia Montană ( 1 88) 
Pruniş ( 1 78), Ţaga (23 1 )  
Alba Iu lia {21 ) ,  Alba I ulia (29), Bărăbanţ (43), Oarda ( 1 57), 
Roşia Montană ( 1 87), Târgşoru Vechi (21 9) 
Bâzdâna (44) , Cârlomăneşti (68), Roşia Montană ( 1 87) 
Valea Cetăţuia (236) 
Bucureşti (56), Bucureşti (57), Bucureşti (58), Chitila (76) , lsaccea ( 1 22), 
Pantelimon ( 162) 
Juri lovca {1 29), Juri lovca (1 30) 
Borduşarii (49), Piatra-Neamţ (1 69) 
Chelmac (74), Frumuşeni (99), Tăuţ (21 7) 
Adamclisi ( 1 ) ,  Bucureşti (56), Bucureşti (57), Covasna (83) , Istria ( 1 24) , 
Jurilovca (1 29) , Ostrov ( 1 6 1 ) , Pietroasa Mică ( 1 7 1 )  
Bumbeşti Jiu (59), Bumbeşti Jiu (60) , Ceplea (70), Săcelu (1 95), 
Sânnicolau Mare (1 96) , 
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Mândroiu, Lucian 
Mehedinţeanu, Constantin 
Mehedinţeanu, Gabriel 
Meiu, Matei Ovidiu 
Merciu, Alexandru Ioan 
Merlan, Vicu 
Meşter, Mihai 
Micle, Dorel 
Micii, Vidu 
Micu, Cristian Leonard 
Midvichi, Natalia 
Mihail, Aorian 
Mihăilă, Carrnen 
Mihăilescu-Birliba, Lucretiu 
Milea, Raluca 

' 

Mills, Steve 
Milota, Ştefan 
Minea, Bogdan 
Mirea, Pavel 
Miriţoiu, Nicolae 
Miron, Costin 

Mitar, Cristina 
Miu, Georgeta 
Mizgan, Vasile 
Moga, Vasile 
Mogage, Nicolae 
Moldovan, Oana 
Moldoveanu, Katia 
Molnar Zsolt 
Monah, Dan 
Monah, Felicia 
Moravetz, Iosif 
Morintz, Alexandru 
Motoc, Ioana 
Motzoi • Chicideanu, Ion 
Muja, Cristina 
Munteanu, Lucian 
Munteanu, Roxana-Eiena 
Munteanu, Simona 
Muţiu, Ioana 
Nagy J6szef Gabor 
Natea, Gheorghe 
Nălbitoru, Alexandru 
Neagu, Aiina 
Neagu, Cătălina Mihaela 
Neagu, George 
Neagu, Marian 
Nedelcu, Nicoleta 
Negrei, Dimitrie 
Negru, Mircea 
Nemeth Eduard 
Nemeti, Irina 
Nemeti, Sorin 
Nica, Tiberiu 
Nicodei, Aurel 
Nicolae, Cătălin 

Nufăru ( 1 56) 
Roşia Montană (1 89) 
Roşia Montană (1 89) 
Slava Rusă (208) 
Slava Rusă (208) 
Creţeşti (84), lsaiia (1 23), Răducăneni (1 83) 
Ţaga (231 )  
Jupa (1 28), 
Ersig (95) 
lsaccea ( 1 21 ) ,  Luncaviţa ( 1 34) 
Slava Rusă (208) 
lsaccea ( 1 21 ) ,  Luncaviţa (1 34) 
Turda (229) 
Slava Rusă (208) 
Istria (1 24) 
Măgura ( 146) 
Steierdorf (21 O) 
Târgu Frumos (220) 
Măgura ( 146), Sultana (214) 
Slava Rusă (208) 
Capidava (61 ) 

Corabia (80), Deva (89), Geoagiu ( 1 05), Veţel (242) 
lsaiia (1 23) 
Tăuţ (21 7) 
Alba Iulia (32), Cetea (72), Lupu (1 35), Roşia Montană ( 1 89) 
I stria (1 24) 
Steierdorf (209), Steierdorf (210) 
Margine ( 1 43), Măgura ( 146), Roşia Montană ( 1 87), Salu Barbă (1 94) 
Vălişoara (239), Vlaha (243) 
Poduri (1 76) 
Poduri (1 76) 
Dudeştii Vechi (91 )  
Bucureşti (55), Radovanu ( 1 80), Roşia Montană (1 87) 
Năeni ( 1 55) 
Cârlomăneşti (68), Cârlomănerşti (69), Năeni (1 55) , Plosca (1 75) 
Bucşani (53), Chitila (76) 
Slava Rusă (208) 
Poduri (1 76) 
Platoneşti ( 1 7  4) 
Poiana (1 77) 
Vlaha (243) 
Tilişca (226) 
Borduşani (49), Hârşova ( 1 1 3) 
Slava Rusă (208) 
Roşia Montană (1 87) 
Cheia (73), 
Grădiştea Coslogeni ( 109), insurăţei (1 25) 
Bucium (52), Ostrov ( 160), Roşia Montană (1 87) 
Caransebeş (63) 
Bucureşti (55) 
Vărădia (240) 
Turda (229) 
Turda (229) 
Mălăieştii de Jos (147) 
Bordeşti (48), Focşani (97), Focşani (98) 
Bucşani (53), Chitila (76), Salu Barbă ( 194) 
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Nicolae, Constantin 
Nicolae, Irina 
Nicolaescu, Monica 
Nicolicea, Raluca 
Niculescu, Alexandru 
Niculescu, Anita 
Niculică, Bogdan Petru 
Niţă, Loredana 
Niţoi, Anca 
Nuţu, George 
Oană, Virginia 
Oanea, Cristina 
Oanţă-Marghitu, Sorin 
Olariu, Cristian 
Ologu, Ani 
Olteanu, Ştefan 
Opriş, Ioan C. 
Orlandea, Eugen 
Orzan, Mihaela 
Ota, Radu 
Oţa, Silviu 
Paki, Adela 
Palincaş, Nona 
Panait-Bîrzescu, Florina 
Panaite, Adriana 
Panczel, Szilamer 
Pandrea, Stăn ică 
Pannett, Amelia 
Papp, Viorel 
Papuc, Gheorghe 
Paraschiv, Dorel 
Paraschiv, Eugen 
Parnic, Valentin 
Pascale, Alina 
Pascu Hurezan, George 
Pascu, Fănel 
Pascu, Ioan Fedor 
Paul, Iuliu 

Pavel, Romică 
Paveleţ, Eugen 
Păun, Andreea 
Păunescu, Anca 
Pâslaru, Ion 
Pencu-Marc, Virgiliu 
Pendea, Florin 
Peneş, Marinela 
Pescaru, Adriana 

Pescaru, Eugen 
Petculescu, Liviu 
Petrache, Robert 
Petrescu, Sorin 
Petrov, Gheorghe 
Piftor, Valentin 
Pinter, Zeno Karl 
Pîslaru, Mariana 

Cron ica cercetări lor a rheolog ice d i n  Romania - campan ia  2004 

Hârşova ( 1 1 2) 
Chitila (76) 
Chitila (76) 
Bucium (52), Rapoltu Mare (1 81 ) 
Târgşoru Vechi (21 9) 
Oarda (1 57) 
Adâncata (2), Feteşti (96), Siret (206) 
Dealu Mare (87) 
Sibiu (200), Sibiu (201 ) 
Jurilovca (1 29), Slava Rusă (208) 
Grădiştea Coslogeni ( 1 09), Însurăţei ( 1 25), Sultana (214) 
Costişa (82) 
Margine ( 143), Pietrele (1 70), Satu Barbă ( 1 94) 
Adamclisi ( 1 ) ,  Garvăn (1 02) 
Ostrov ( 160), Roşia Montană (1 87) 
Gherghiţa (1 07) 
Capidava (61 ) ,  Pantelimon (1 63) 
Hunedoara (1 1 7) 
Istria ( 124) 
Alba Iulia (32) 
Giurgeni (1 08) 
Roşia Montană (1 90) 
Cornetu (81 ) 
Istria (1 24) 
Roşia Montană (1 87) 
Oarda (1 57), 
Grădiştea Coslogeni ( 1 09) , Însurăţei ( 1 25) 
Măgura ( 146) 
Rapoltu Mare (1 81 ) 
Adamclisi ( 1 ) , Constanţa (79), Mangalia (1 38), Pantelimon ( 1 63) 
Baia (40), Slava Rusă (208) , Tulcea (227) 
Adamclisi ( 1 ) , Garvăn ( 1 02), Roşia Montană ( 1 87) 
Hârşova ( 1 1 3) ,  Măriuţa ( 148) 
Istria ( 124) 
Frumuşeni (99) , Pâncota ( 1 65) , Tăuţ (21 7), Zăbrani (248) 
Pietroasa Mică ( 1 7 1 )  
Pâncota (1 65) 
Alba Iul ia ( 16) ,  Alba Iul ia (21 ) ,  Alba Iul ia (29), Alba lulia (31 ) ,  Bărăbanţ 
(43) ,  Oarda ( 1 57), Sebeş(1 99), Teiuş (223) 
Roşia Montană (1 89) 
Blejoi (46), Mălăieştii de Jos (147), U rlaţi (234) 
Hârşova ( 1 1 3) ,  Măriuţa (1 48) 
Giurgeni (1 08) 
Mangalia ( 140), Mangalia ( 14 1 )  
Enisala (92), 
Steierdorf (209), Steierdorf (21 O) 
Blejoi (46), Urlaţi (234) 
Bucium (52), Deva (89), Geoagiu (1 05), Rapoltu Mare (1 81 ), Roşia 
Montană (1 89) 
Geoagiu (1 05) 
Corabia (80), Galaţi (1 01 ) ,  Veţel (242) 
Chitila (76) 
Caransebeş (63), Steierdorf (209) 
Geoagiu (1 06) 
Slava Rusă (208) 
Orăştie ( 1 59), Roşcani ( 1 86) 
Turda (229) 
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Pisa, Ioan 
Plantos, Cristinel 
Pleşa, Laureţiu 
Pop, Dan 
Pop, Horea 
Pop, Răzvan 
Popa, Dumitru 
Popa, Elek Ioan 
Popa, 1. Cristian 
Popa, Traian 
Popescu, Adrian 
Popescu, Anca 
Popescu, Cristina 
Popescu, Daniel 
Popescu, Gabriel 
Popescu, Irina 
Popescu, Mihaela 
Popovici, Dragomir 
Potârniche, Tiberiu 
Predoi, Veronica 
Preoteasa, Constantin 
Pupeză, Paul 
Purece, Silviu 
Puşcaşu, Maria Voi ca 

Rabsilber, Thorsten 
Radu, Adriana 
Radu, Valentin 

Rancu, Dacian 
Randoin, Bernard 
Rădeanu, Virginia 
Rădulescu, Maria Venera 
Reeves, Suzanne 
Reingruber, Agathe 
Renţa, Elena 
Ridiche, Florin 
Rişcuţa, Nicolae Cătălin 
Robinson, Ruth 
Robu, Ioana 
Rodrigo, Ricardo 
Roman, Cristian Au rei 

Romăt, Săndor 
Rougier, Helene 
Rustoiu, Aurel 
Rustoiu, Gabriel 
Rusu, Adrian Andrei 
Rusu, Florin 
Rusu, Vera 
Rusu-Boldineţ, Viorica 
Salomeia, Paul 
Samson, Andra 
Sarcina, Laurenţiu 
Sălăşan, Mihaela 
Sârbu, Dorin 
Sârbu, Valeriu 

C rc '' ica cercetări l o r  a rheologice: d i n  Roman 1a - campania 2004 

Sarrnizegetusa ( 1 92), Teliţa (224) 
Alba Iulia (32), Cetea (72) 
Cârlomănerşti (68) 
Lăpuş (1 32) 
Crişeni (85), Pericei ( 166), Pericei ( 167), Pericei (1 68), Zalău (246) 
Sibiu {200), Sibiu (201 ) 
Tilişca (226) 
Bucşani (53) 
Cetea (72) 
Bucşani (53) 
Adamclisi {1 ), lsaccea {122) 
Costişa (82), Roşia Montană (1 87) 
Covasna (83) 
Plosca (1 75) 
Mitoc (1 52), Slava Rusă (208), Zăbrani (248) 
Plosca (1 75) 
Jupa (1 28) 
Borduşani (49), Hârşova (1 1 3), Poduri (1 76) 
Cheia (73) 
Vaslui (238) 
Poduri (1 76) 
Grădiştea de Munte (1 1 0) 
Hunedoara (1 1 7) ,  Hunedoara (1 1 9) 
Bordeşti (48), Focşani (97) 

Şeuşa (21 5) 
Slatina Timiş (207) 
Borduşani (49), Bucşani (53) , Cheia (73), Hârşova ( 1 1 3) ,  lsaccea ( 1 2 1  ), 
Luncaviţa ( 1 34), Margine (1 43), Măgura ( 146), Poduri (1 76), Satu Barbă 
{1 94) 
Ersig (95) 
Hârşova (1 1 3) 
Sarmizegetusa (1 93) 
Câmpulung (67) 
Măgura (146) 
Pietrele (1 70) 
Bucu (54), Platoneşti ( 174) 
Desa (88), Plosca (1 75) 
Bucium (52), Dealu Mare (87) , Roşia Montană ( 1 89) 
Măgura (146) 
lsaiia (1 23) 
Steierdorf (209), Steierdorf {21 O) 
Cerişor (71 ), Hunedoara (1 17) ,  Hunedoara (1 1 8) ,  Hunedoara ( 1 1 9), 
Sarmizegetusa {1 92) 
Margine (1 44) 
Steierdorf {21 O) 
Roşia Montană (1 89) 
Alba Iulia (1 9), Alba Iulia (21 ) ,  Alba Iulia (29), Sebeş(199) 
Frumuşeni (99) , Tăuţ (21 7), Vălişoara (239), Vlaha (243) 
Cheia (73), 
Jurilovca (1 29) 
!stria (1 24), Roşia Montană (1 90) 
Creţeşti (84), Răducăneni (1 83) 
Chitila (76), Nufăru (1 56) 
Steierdorf (21 O) 
Turda (229) 
Cârlomăneşti (68), Cârlomănerşti (69), Năeni ( 1 55) 
Covasna {83), Hunedoara (1 1 7) ,  Hunedoara (1 1 9), Jijila {1 27), Pietroasa 
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Scarlat, Emilian 
Schăfer, Alfred 
Schnier, Shirin 
Schuler, Hendrikje 
Schuster, Cristian F. 
Scrobotă, Paul 
Scurtu, Florin 

Scurtu, Lucica Olga 
Semuc, Cătălina 
Semuc, Ionuţ 
Sena, Eric C. De 
Şerbănescu, Done 
Setnic, Eduard Gheorghe 
Sfrengeu, Florin 
Sicoe, Gabriel 
Sidell, Jane 
Silberstein, Gil 
Simion, Mihaela 
Sion, Anişoara 

Slătineanu, Ştefan 
Sly, Timothy 
Socol, Gabriel 
Soficaru, Andrei 
Solcan, Loredana 
Soloveanu, Cătălina 
Song, Baoquan 
Song, Jasmin 
So6s Zoltân 
Sote, Angeleski 
Spânu, Daniel 
Speteanu, Adriana 
Stăicuţ, Gabriel 
Stan, Adriana 
Stan, Andrei 
Stane, Simina 
Stăncescu, Roxana 
Stanciu, Ioan 
Stănescu, Alexandru 
Stângă, Ion 
Stănică, Aurel 
Stavrescu-Bedivan, Maia 
Stoian, Cecilia 
Stoian, Viorel 
Straja, Petronela 
Stratulat, Lăcrămioara 
Suceveanu, Alexandru 
Suciu, Cosmin 
Suciu, Liliana Daniela 
Suharovschi, Alexandru 
Sultana, Nicuşor 
Symonds, Robin 
Szab6, Erika 
Szabolcs Ferencz 
Szillârd Gâll 
Szocs, Peter Levente 

Cron ica cercetăr i lor arheolog 1ce d i n  România - campan ia 2004 

Mică ( 17 1 )  
Capidava (61 ) 
Alba Iu lia (30), 
Pietrele ( 1 70) 
Istria ( 1 24) 
Bucureşti (55), Radovanu ( 1 80) 
Geoagiu (1 06), 
Istria ( 1 24), Jurilovca ( 1 29) , Luncaviţa ( 1 34), Murighiol ( 1 54), Pantelimon 
( 1 63), Scânteia ( 1 98), Siret (206), Slava Rusă (208), Turcoaia (228) 
Augustin (36), Racoş ( 1 79) 
Radovanu ( 1 80), Roşia Montană ( 1 87) 
Radovanu (1 80) 
Jac (1 26) 
Căscioarele (65), Radovanu (1 80) , Sultana (21 3) 
Bucecea (51 ), Dorohoi (90) 
Margine (1 45) 
Oarda (1 57), 
lsaccea ( 1 22) 
Adamclisi ( 1 ) 
Roşia Montană ( 1 87) 
Roşia Montană ( 1 89) 

Garvăn ( 1 02) 
lsaccea (1 22) 
Jupa (1 28), Mehadia (1 49) 
Hunedoara ( 1 1 7) , Măgura ( 146), Slava Rusă (208), Sultana (21 3) 
lsaiia (1 23) 
Chitila (76) 
Pietrele ( 170) 
Pietrele (1 70) 
Gurghiu ( 1 1 1 ) , Târgu Mureş (22 1 )  
Ruginoasa ( 19 1 )  
Sighişoara (205) 
Istria ( 124) 
Pietroasele (1 72), Pietrosu (1 73) 
Hunedoara ( 1 1 7) ,  Pietroasa Mică ( 17 1 )  
Chitila (76) 
Slava Rusă (208) 
Bucium (52), Rapoltu Mare ( 1 8 1 )  
Vălişoara (239), Vlaha (243) 
Turda (229) 
Gârla Mare (1 04) 
Babadag (39) , Enisala (92), lsaccea ( 1 22), Nufăru (1 56), Tulcea (227) 
Măgura ( 146) 
lsaccea ( 122) 
Însurăţei ( 1 25), Pietroasa Mică ( 1 7 1 )  
Dealu Mare (87), Rapoltu Mare (1 81 ) 
Bălţata (42), Târgu Trotuş (222) 
Istria ( 1 24) 
Miercurea Sibiului (1 51 ) 
Beclean (45), Grădiştea de Munte ( 1 1 0), Luncani ( 1 33), Lupu ( 1 35), 
Slava Rusă (208) 
Slava Rusă (208) 
lsaccea ( 122) 
Margine (1 44) 
Vălişoara (239), Vlaha (243) 
Vălişoara (239), Vlaha (243) 
Urlaţi (234) 
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Sztancs, Diana-Maria 
Şomcutean, Zamfir 
Ştefan ,  Andrei 
Ştefan, Cristian Eduard 
Ştefan, Dan Călin 
Ştefănescu, Atalia 
Ştirbu, Maria 
Ştirbulescu, Christina 
Şuteu, Călin 
Talmaţchi, Gabriel 
Tamba, Dan 
Tapper, Bryn 
Tănase, Bogdan 
Tănăsescu, Bogdan 
Tărâţă, Marius 
Tatar Arpad 
Tătar, Paul 
Teodor, Eugen S. 
Tencariu, Felix-Adrian 
Tencariu, Livia 
Thissen, Laurens 
Tibble, Mark 
Timoc, Călin 
Timofan, Anca 
Toderaş, Meda 
Toma, Corina 
Tomescu, Tudor 
Topoleanu, Florin 
Trâmbaciu, Ştefan 
Triebe, Doreen 
Trinkaus, Erik 
Tuffreau, Alain 
Ţurcanu, Senica 
Târdoiu, Daniela Târlea, Alexandra Clara 
Ţeicu, Dumitru 
Ţentea, Ovidiu 
Ţicleanu, Nicolae 
Ţiculeanu, Gelu 
Ţiplic, Marian 
Ţuţu, Cristian 
Ţuţuianu, Costin Daniel 
Udrea, Luminiţa 
Udrişte, Adrian 
Uifălean, Dragoş 
Ullrich, Michael 
Ungureanu, Mădălina 
Urduzia, Claudia 
Urian, Cosmin M. 
Ursu, Emil 
Ursulescu, Nicolae 
Ursuţiu, Adrian 
Vachta, Tillmann 
Vaida, Floarea 
Vaida, Lucian Dan 
Vasile, Adrian 
Vasile, Gabriel 

Cron ica cercetărilor arheologice d in România - campania 2004 

Cerişor (71 ), Şeuşa (215) 
Lăpuş ( 132) 
Bucium (52), Rapoltu Mare ( 181 )  
Roşia Montană (187) 
Câr1omănerşti (68), Pietroasa Mică (171)  
Dalboşeţ (86), Mehadia (149) 
Scânteia (198) 
Ostrov (1 60) 
Alba Iulia (31) ,  Bărăbanţ (43), Oarda (157), Sebeş(199), Teiuş (223) 
Pantelimon (163) 
Moigrad-Porolissum ( 1 53) 
Măgura (146) 
Câr1omănerşti (68) 
Pietrele (170) 
Vălişoara (239), Vlaha (243) 
Ţaga (232), Vălişoara (239), Vlaha (243) 
Vălişoara (239), Vlaha (243) 
Răcarii de Jos (182) 
Bălţata (42), Fulgeriş (100), Hoiseşti (1 16), lsaiia (123) 
lsaiia (123) 
Măgura (146) 
lsaccea (122) 
Jupa (1 28), 
Istria (124), Roşia Montană (189) 
Roşia Montană (1 87), Roşia Montană (188) 
Grădiştea de Munte (1 1 O) 
Pruniş (178) 
Jurilovca (1 29), Mahmudia (1 36), 
Câmpulung (67) 
Istria (124) 
Steierdorf (21 O) 
Mitoc (152), Zăbrani (248) 
Ruginoasa (1 91 ), Scânteia (1 98) 
Caransebeş (63) 
Babadag (37), Istria (124), Roşia Montană (1 87) 
Baziaş (41) ,  Chelmac (74), Ersig (95), Gătaia ( 103), Reşiţa (1 84) 
Gala� (101) ,  Sarmizegetusa (1 93) 
Cometu (81 ) 
Nufăru (1 56) 
Hunedoara ( 1 1  8), Orăştie (1 59), 
Dealu Mare (87) 
Roşia Montană (189) 
Năeni (155) 
Sighişoara (205) 
Vălişoara (239) 
Pietrele (170) 
Mangalia (1 38), Mangalia (142), Măriuţa (148), Sultana (214) 
Roşcani (1 86), 
Alba Iulia (19) 
Volovăţ (245) 
Bălţata (42), Hoiseşti (1 1 6), lsaiia (1 23) 
Roşia Montană (1 89), Vlaha (243) 
Pietrele (170) 
Beclean (45) 
Beclean (45) 
Dealu Mare (87) 
Giurgeni (1 08), Nufăru (156) 
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Vasile, Mihai 
Vasilescu, Tiberiu 
Văleanu, Mădălin 
Vâlcu, Marian 
Vâlcu, Marina 
Velicicu, Florin 
Vernescu, Mirela 

Victor, Sava 
Vigreux, T. 
Virag, Cristian 
Vizauer, lul ian 

Vlad, Florin 
Vlascici, Simona 
Vleja, Decebal 
Voinea, Valentina 
Voişian, Valentin 
Vulpe, Alexandru 
Zaharia, Pompilia 
Zamfir, Costin 
Zilhăo, Joăo 
Zimmermann, Konrad 
Zirra, Vlad V. 
Zs61t Komăromi 

Cron ica cercetă ri lor arheologice d in  Român1a - campania 2004 

Margine ( 1 43), Nufăru ( 1 56), Roşia Montană ( 1 87) 
Năeni ( 1 55) 
Mitoc (1 52 
Cheia (73) 
Cheia (73) 
lsaccea ( 12 1 ) ,  Luncaviţa ( 1 34), 
Babadag (37), Grădiştea Coslogeni ( 109), insurăţei ( 1 25) 

Poiana ( 1 77) 
Zăbrani (248) 
Urziceni (235) 
Jurilovca (1 29) 

Borduşani (49), Hârşova ( 1 1 3) 
Jupa (1 28), Mehadia (1 49) 
Roşia Montană (1 87) 
Capidava (61 ) ,  Capidava (62), Cheia (73), Sultana (214), Ţibrinu (233) 
Roşia Montană (1 89) , Roşia Montană ( 1 90) 
Costişa (82), Pietrele (1 70) 
Măgura ( 146) 
Chitila (76) 
Steierdorf (209), Steierdorf (21 O) 
Istria ( 1 24) 

. Bâzdâna (44), Roşia Montană ( 1 87), Roşia Montană ( 1 88) 
Vălişoara (239), Vlaha (243) 
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