SAPATURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE
DE LA PLAIEŞTI ŞI STEJERIŞ

In anul 1987 s-au efectuat cercetări de suprnfaţă şi sor.daje în zon:1
Plăieşti Stejeriş, corn. Moldoveneşti, unde se întreprind lucrări
de
îmbunătăţiri funciare care constau din terasări, nivelări, drenări şi canalizări. Cu acest prilej s-au descoperit noi obiective arheologice din mai
toate epocile istorice. Pentru fiecare obiectiv s-a întocmit o fişă de sit
şi s-au preconizat măsurile necesare pentru salvarea bunurilor, în funcţie de urgenţe. Numerotarea complexelor s-a făcut în ordinea descoperirii, separat pe sate. Astfel pentru Plăieşti s-au identificat 9 obiective,
iar pentru Stejeriş 8. Zona a mai fost cercetată în timpul săpăturilor de

la Bădeni 1 . Multe materiale descoperite întîmplător de localnici au fost
adunate în colecţia Apaczai, care este păstrată într-un muzeu sătesc la
Şcoala generială din Plăieşti.
Pentru o prezentare cit mai condsă, materialele descoperite şi problematica legată de acestea vor fi tratate .pe epoci şi culturi pentru cele
două localităţi se-paro t.
PLAIEŞTI. In obiectivele 5-6, 7 s-au practicat cîteva sonde (3 X 2 m),
constatîndu-se existenţa aceleiaşi stratigrafii (fig. 2/1-3, 5-6); 1) 00,2 m (0,25), stn1t de humus recent, galben brun; 2) 0,2(0,25)-0,4(0.5) m
strat brun nisipos, cu r~ropi, nlveolc'i.ri şi material arheolo~ic; 3) 0.4(0,::)0,55(0.(i) m ~:trat brun închis, urme arheologice; 4) 0,6-0,7 m !'-trat negni
cu puţine r 1 :itf'riale arheolopice, pînză freatică. Stratigrafia din obiectivul 5, S 6 diferă de celelalte secţiuni (fig. 2/4); 1): 0-0,15 m strat de
humu,; reC'cnt brun µ:'"ilbui; 2) 0,15-0,45 m strat galben nisipos, aluvionar, sp:-1!~1t ele pe deal; 3) 0,45-0,75 m humus vechi, îngropat, cu urm0
arheologice: 4) 0,75-0,9 m strat galben, steril. Zona obiectivelor (i ~i
8 este mlăştinoasă cu multe pîrliaşe care au îngropat unele soluri. Cercetările vor fi continuate şi în momentul regularizării văii şi asanării
zonei.
O serie de materiale nu pot fi încadrate cu certitudine într-o epocii
sau alta datorită trăsiiturilor nespecifice, despre care se poate afirma
doar că sînt preh;torice. Astfel de materiale au fost descoperite în obiectivele 4-5, 7 constînd din: gratoar din cuarţit, confecţionat dintr-o aşchie
(P. 98489, ob. 5. fir!. 4/3); o piatră cu urme de modelare reclînd stilizat o
faţă umană (P. 98488, ob. 4, fig. 4/2); fragmente ceramice din categoria
grosieră, cărămizie în exterior şi neagră în interior, pasta conţinînd nisip
cu bobul mare şi cioburi (P. 98404); ceramică semifină de culoare C'iiră
mizie sau bnmă-roşcat.1, cu slip căzut, zgrunţuroasă, uneori cu miezul
1

Z. Milea, îR SCii'. 19, 3, 19G8, p." 513-SJG; Gh. Laz;irovici -

AC'taMN, XIII, 19î6, p. 7-J-l.
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cenuşiu, avînd ca degresant nisip, cioburi pisate şi resturi organice, arderea este uneori bună.
Epoca neo-eneolitică. Cultura Starcevo-Criş. In colecţia Apaczai
sînt cîteva fragmente ceramice provenite din obiectivele aflate în zona
vizut,i de lucrările de îmbunătătiri funciare, ca de exemplu obiectivul
nr. 3 - Roata Şoarecelui (Egerkerek). Pasta este cărămizie, brună, amestecată cu mîl, pleavă şi uneori nisip {fig. 3/4) fiind ornamentată cu du-pituri şi barbotinli. organizată (fig. 3/ 1-3). Aceste materiale se încadrează la sfîrşitul neoliticului timpuriu şi începutul neoliticului mijlociu,
fiind legate de fenomenele sesizate în Bazinul someşan la Cluj - Stăvi
lar şi Iclod - La Doroaic~.
Grupul lclod. Din obiectivul 8 (S~. -0,2 m, în poziţie secundară)·
provine un fragment c.-~ramic (P. 98407) din categoria sc-mifină, cără
mizie, cu slipul căzut, friabil, avind în compoziţie mîl, nisip fin şi mică.
Ceramica a'.)arţine fazei de început a grupului Iclod, fapt important pentru cunoaşterea neoliticului din zo!1:1. ::'lfateriale aparţinind grupului
Jclod, dar şi altor faze au fost descoperite la Aiton (Bazinul hidrograficArieş) şi la Zau de Cîmpie (în Bazinul hidrografic Mureş)\ prin noile
<.ll:'scoperiri completîndu-se harta de ri:ispîndire a grupului Iclod ~ în
nfora Bazinului someşan.
Cultura Petreşti. În colecţia Apciczai există fragmente ceramice care
aparţin ultimei faze a culturii Petreşti, descoperite în obiectivul 3. Fragmentele ceramice sint de culoare gălbuie, făinoase, slip lustruit căzut
in bună parte. Pictura este brună constînd din benzi late şi subţiri,
executate pe o strachin,i bitronconică (fig. 4/7). Exislci fragmente dintr-o strachină cu umăr carenat (fig. 4/6), de culoare brună, cu flecuri
negre. Aceste materiale au foarte bune analogii cu descoperirile de la
Vlaha şi Dorolţu 4 • Acestui orizont îi aparţine şi un topor din cupru
(fi_g. 3/12; p1. II/8) descoperit în acelaşi obiectiv. Această pies;_'l face
parte din tipul Plocnik cu foarte bune analogii la Tăuteu".
Epoca metalelor. Cea mai bine reprezentată este epoca bronzului,
r.i:ireia-i aparţin o serie de materiale descoperite în obiectivele 1-2, 4,
fi-8. In secţiunea S 3 , la adîncimea de 0,6 m s-au găsit urmele unei locuinţe, cîteva fragmente de chirpici mărunt şi fragmente d~ vatră. Amă
nunte cu privire la tipul de construcţie nu s-au putut observa din cauza
infiltraţiilor de apă, posibil să fie de tip colibă. Unele fragmente ceramice
sînt foarte corodate, deoarece după cit se pare provin dintr-o locuire
de pe coasta de deasupra zonei. Ceramica grosieră are în amestec cioburi
pisate, nisip, pietricele, fiind zgrunţuroasă. La exterior este cărămizie,
în interior este brună. Alte culori sînt: cărămizie; brun-roşcată; gălbuie;
şi cenuşie. Ceramica semifină este de culoare: cărămizie (în exterior, iar
în interior neagră); brună; avînd ca degresant nisip, cioburi pisate şi într-un caz rocă pisată. Ceramica fină este de culoare brună avînd în com~ Gll. Lnzarovici Z. Kalmar. în ActaMN,
XXII-XXIII,
1983-1986,
p. 72J-..,,t: /\. Bulbuc, în ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 414; Z. Kalmar,
în ActaMP, XI, 1987, p. 57-71.
" Gh. Lazarovici - Z. Kalmar, în ActaMN, XIX, 1982, p. 221-245.
1 :Materiale în MIC. Z. Kalmar, comunicare, Băile Herculane, 1984.
5 Al. Vulpe, Die Axte und Beile in Rumănien, II, · Munchen,
1975, p. 20,
pi. I/13.
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poziţie nisip fin şi cioburi pisate, pasta fiind bine frămîntati\ şi netezită. Intre materialele ceramice care provin de la obiectivele
mai ims
enumerate nu există nici o deosebire de factură, forme sau ornamente.
Decorarea vaselor s-a realizat prin: caneluri oblice uşor arcuite (fig. 5/10);

brîuri simple (fi!7. 5/1) sau alveolate (fig. 5/2) şi incizii, ori proeminenţe
plate. Comparînd aceste materiale cu cele din zonă, constatăm o oarecare asem,'inare cu materialele de la BădeniG. Ceramica de la PE1i~ti
este caracteristică unor aşezări secundare sau, mai degrabă, sezonier'.'!
(majoritatC'a pieselor fiind din categoria grosieră, vase mari, de uz comun, cu puţine ornamente.· Pe aceste baze locuirea de la Plăieşti poate
fi atribuit[1 etapelor mijlocii a culturii Wietenberg (probabil faza a II-a
într-un proces de izolare, retardare?). Pe lîngă ceramicc'i au mai fost
descoperite şi alte piese: un disc de piatră cu perforaţie (fig. 5/8); o bilă
mică de lut, uşor oval/; (diametru de 1 cm); un fragment de piatră (mil"lereu?), precum şi un fragment de perete de cuptor cu urme de minereu
·topit. ln colecţia Apaczai există cîteva piese de bronz care provin din zona
Plăieşti, f:ir[1 de alte precizări (fig. 2/7; pl. I/ 4-5, 7), primele dow'i databile în Brom D - Hallstatt A, putînd să facă parte şi din dPpozitul 1
•de la Bădeni-Stejeriş, ior ultima piesă se datează în Hallstatt B 1 7 •
Epoca dacică. Un frngment ceramic din perioada clasic:1 a fost dc'scoperit în obiectivul 8 (S:1, -0.4 m). Este vorba de un fund de strat"'hină
(P. 98480), din categoria semifin,·1, de culoare cenuşie, cu nisip fin şi
rnkii. în nastc'i de aspect fHinos. Această descoperire, împrr->un;'i cu cc>le
•de la Stejeriş (vezi mai jos) contribuie la completarea hărţilor cu locuiri
dacice din jud. Cluj. In colecţia Apaczai mai există astfel de materiale
descoperite atît la Plăieşti cît şi în Stejeriş, ele însă nu pot fi separate,
autorul descoperirilor nu mai reţine exact locul de descoperire.
Evul mediu. Feudalismului timpuriu îi apartin fragmentele ceramice descoperite in obiectivul 4. Un fragment de borcan ornamentat cu
jncizii în val, de culoare brună închisă, este lucrată la roată, avînd h
compoziţie nisip (sec. XII-XIV). Din evul mediu dezvoltat sînt materialele descoperite tot în obiectivul 4, ceramica aparţinînd unor striichini şi oale cu buza evazată, confecţionate dintr-o past[t grosier;\ .f-!,V buie. cu nisip: sau semifină, cărămizie ori nea,o:ră-cenuşie, avînd ca c'tcpr!:'sant nisip ~i uneori mică. Din feudalismul tîrzil1 există un fra(lrrc::t:
Gh. Lazarovici - Z. Milea, op. cit., p. 7-34.
Din ,nna Plăieşti m,1i provin şi alte două piese care sînt înregistrate la
M=eul din Turda (nr. inv. 3775/2539/2; 3776/2539/1 - pierdut). Cele două piese au
fost publicatp de M. Petrescu-Dimboviţa, in Depozitele de bronzuri din România,
Bucureşti, 1977. pl. 314/9-10, amindouă piesele se datează in Hallstatt B 1• Celelaite pie~e publicate de acelaşi autor ca provenind de la Plăieşti (314/7-8, 11-12>
pmYin din Depozitul nr. 2 de la Bădeni-Stejeriş-Apa Sărată (punctul se află
în 110taru1 celor două sate), ace~te piese se află în Muzeul din Turda (nr. inv.
'.JW.'.0 .1 1508; 2826/1509; 2828/1511: 2827 /1510). Piesa de la fig. 314/G face parte din
De.Do,itnl 1 de la Bădeni-Stejeriş-Apa Sărată, se află în Muzeul din Turda
(nr. inv. 2829/1507). PieselE' care 'lU fost publicate ca provenind de la Rf1deni
'{fa;. 299/11-12; 15; 300/1-3) se află în Colecţia Apaczai, la Şcoala generală dia
Pl{1iesti. si provin de la Bădeni-Stejeriş-Apn Sărată cum urmează: piesa de l'l
fii::-. 299/12 = pl. 1/7 (planşa noastri'1) este din depozitul 1: piesele de la fig. W9/11,
15, 300/1-4 = la noi pi. 1/1-3 sint din depozitul nr. 2. Pie~ele de la fig. 299/13-14
fac parte din depozitul nr. 2, dar nu au fost încă identificate. Informaţii amabile
·pen'.ru piesele din Muzeul din Turda de la T. Soroc(':mu.
G
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ceramic descoperit în S 2 , -0,2 m, care aparţine unui vas cu torţi. Face·
parte din specia semifină, cărămizie, nisipoasă, avînd o uşoară alveolare
în partea de jos a torţii, alveolare care a avut rolul de a fixa toarta de
burta vasului, tehnică ce dăinuie şi în zilele noastre.
STEJERIŞ. Localitatea Stejeriş se află la sud de Bădeni, aproape de
hotarele judeţului. In această zonă au fost semnalate 8 obiective arheologice, dintre care o parte sînt periclitate de lucrările de terasare şi nivelare. Cercetarea arheologică s-a mărginit, deocamdată, doar la prospectare, urmînd ca în anii 1988-1989 să se efectueze şi sondaje de salvare.
Urme preistorice. În obiectivul 3 au fost descoperite: un percutor
din amfibolit cu piroxen (fig. 4/11) şi un fragment de piatră cu urme de
prelucrare şi tăiere (fig. 4/10). In obiectivul 1 s-au semnalat 4-5 tumuli
preistorici. Localnicii denumesc acest loc Glîmeie, fiind amplasat pe
drumul şi în hotarul cu localitatea Măhăceni (pl. III/1-3).
Epoca neo-eneolitică. Cultura Starcevo-Criş. Un fragment ceramic,.
aparţinînd fazei a III-a, a fost găsit în obiectivul 3. FraQmentul face
parte din specia grosier,), are culoarea gălbuie, pasta fiind amestecată
cu pleavă şi nisip fin. Fragmentul este ornamentat cu barbotină organizată. Această descoperire este deosebit de importantă, deoarece pentru
faza III A, în zonă, nu se cunosc alte materiale.
Cultura Petreşti. Obiectivul 3 - Izvorul Rece este o terasă de pantă
expusc'i spre sud, ferită de vînturi şi curenţi de aer, avînd în apropiere
un izvor de apă. Partea estică a terasei este abruptă, coborînd brusc spre
un pîrîiaş. Datorită acestor condiţii deosebit de prielnice, obiectivul 3·
are cele mai multe materiale arheologice, din toate epocile istorice. Aici
au fost descoperite şi cîteva fragmente ceramice aparţinătoare culturii
iPetreşti: fragmente de castroane bi tronconice, striichini tronconice largi
şi amforete (fig. 4/3-5), fiind ornamentate cu incizii (fig. 4/4). Aceste
fragmente fac parte din categoriile: semifină, de culoare brună închisă
cu flecuri brune deschise, slip netezit, degresantul utilizat este nisip şi
mică; specia fină, de culoare brună cu flecuri cen11şii în exterior, interiorul este negru lustruit, sau de culoare gălbuie avînd o ardere incompletă, pasta conţine nisip fin şi uneori mîl. Nu a fost descoperit nici un
fragment ceramic pictat. Locuirea de la Stejeriş, după factura ceramicii.
se adaugă descoperirilor de acest fel sesizate şi în aceste pc"irţi ale 1\1:un-ţilor Apuseni 8.
Cultura Coţofeni. În obiectivul 3 au mai fost semnalate şi fragmente
ceramice aparţinînd fazei a II-a (o etapă timpurie), constînd din fragmente ceramice provenind de la vase de diferite tipuri, cele mai multe
:fiind cu buza evazată. Materialele descoperite fac parte din specia semifină de culoare brună, pasta are în compoziţie nisip fin şi cioburi pisate.
Ornamentele constau din: crestături pe buză (fig. 4/13); incizii adînci,
oblice (fig. 4/13); tăieturi scurte în registre, despărţite de zone lustruite
(fig. 4/9). In colecţia Apaczai există fragmente ceramice aparţinînd fazei I, descoperite în zona Plăieşti, obiectiv neidentificat încă.
Epoca metalelor. Epoca bronzului. Ca şi în cazul materialelor de la
Plăicşti, ceramica descoperi.tă în obiectivele 2-3 la Stejeriş este coro·, Dorol~iu, Vl,1ha, Vi?tea, Baciu, Tureni: Z. Kalm:ir, comunicare,
culan.!, E.18-1.
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date\ ornamentele sînt puţine şi au un aspect rudimentar. Speciile întîlnite sînt: grosierei, de culoare brun-deschis sau brună cu flecuri în exterior, iar în interior de culoare cărămizie. Amestecul este cu pietricele,
nisip, cioburi pisate şi mică. Ceramica semifină are culorile: brună, neagră, gălbuie şi brună roşcată, avînd ca degresant nisip, cioburi pisate,
fiind în general bine netezită sau chiar lustruită. Ornamentele întîlnitc
sînt: brîul crestat (fig. 5/3, 13), brîul alveolat (fig. 5/4-5), caneluri
(fig. 5/11) şi striuri cu măturicea (fig. 5/12). După aspectul materialelor, se pare că şi această locuire este secundară, raportînd această descoperire la cea de la Bădeni 9 , fiind vorba, poate, tot de o aşezare Wietenbcrg II în retardare.
Prima vîrstă a fierului. Hallstattul este ilustrat prin existenţa unor
materiale ceramice în obiectivul 3 şi la Apa Sărată 10 , aflată în hotarul cu
Bt1deni. Dintre materialele descoperite se pot reconstitui grafic cîteva
tipuri de vase: ceşti cn toarta supraînălţată, vase cu torţi tubulare sau
late, amforete cu torţi mici şi vase mari de tip „villanovian". Ceramica
aparţine celor trei categorii principale: grosieră, cărămizie, brună-roş
catc'i, brună, cu pasta amestecată cu cioburi pisate (uneori în buc,1ţi mari),
rocii pisat;\ nisip cu bobul mare; semifină, neagră, neagră-cenuşie, brună
cu _fţecuri căr,)mizii sau brune, bine netezită, cu pasta, în general, bine
frJmîntat,'i, cu nisip, cioburi pisate şi mică; specia fină este de culoare
bnmă-cărămizic, brun,1 deschis[! rnu cenuşie deschisă (albicioasă), pasta
este bine frc'imîntatc'1, netezită şi uneori lustruită, iar ca degresant s-a
folosit: nisipul fin, cioburi pisate şi mică. Unele fragmente ceramice aa
clemente care vor evolua spre Latene (după factura ceramicii brune cu
flecuri cărămizii sau roşcate, sau după miezul roşcat de sub slipul brun
al vaselor, constituind, poate, rezultatul unei tehnologii de ardere, care
se va dezvolta în Latene.
Epoca dacică. In obiectivul 3 a fost descoperit un fragment ceramic
aparţinînd perioadei clasice a epocii dacice. Fragmentul face parte din
specia fină, are culoare cenuşie, fiind ornamentat cu benzi orizontale
lustruite şi mate, avînd în compoziţie nisip fin şi mică. Acest fragment,
împreună cu cel de la Plăieşti ne reţine atenţia asupra acestei zone.
Există un punct care se cheamJ Cetatea Mare (care va trebui identificat
şi cercetat).
Epoca romană. In literatura de specialitate este amintitu zona Stejeriş Măhăceni cu vestigii romane, dintre acestea sînt semnalate două
monede aflate în hotarul Stejerişului; un denar roman de la Iulia Macsa
(Mamaea), din argint şi o monedă din bronz din vremea lui Aurelian (?).
Aceste descoperiri se leagă, credem, de locuirile de pe drumul romart
' Supra nota 6.
:u 1J111 zone'.\ provin 2 depozite ele bronzu•·i, care au fost împrCtşliate în muzee
~i colecţii particulare, din cwe cau,:i1 bibliografia de speciaJitate c,te confuz;'(.
1\I. Petrescu-Dîmboviţu, op. cit., p. 126, 132. Aducem urmfitoare!e preciziiri: clepozit11l I cuprinde piesele: fig. 314/6 (muzeul din Turd:1. :~r. in·:. 2829/150i) si
fig, 299/12 (colecţia Apăczai, Plăieşti: dcpozit11l 2 cuprinde piesele: fig. 299/ 11. 1~;
.300/1-2 (colecţia Apaczai, Plăieşti): fii;. 314/i-8, 11-12 (muzeul clin Turda, nr. inv.
2825-2828) şi fig, 299/1:l-l-l (muzeul d1i1 Lui.').
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ce unea Potaissa de Apulum. In zonă este posibil si'1 fi existat villae rusşi puncte de pază 11 •
Evul mediu. Feudalismului timpuriu (sec. IX-XI) îi aparţin cîteva
fragmente ceramice descoperite în obiectivul 3. Aceste mat;:-riale fac
parte din categoria celor semifine de culoare brună închisă la exterior
şi ci'1rămizie în interior, în pastă avînd nisip cu bobul mare, fiind îns~
netezit şi ornamentat cu incizii orizontale rare (fig. 5/16). In obiectivul 5
(Vizuina Lupului) s-a descoperit un mormînt avînd ca inventar o sabie
din fier şi o bucată de fier de la o piesă foarte oxidată, probabil un vîrf
de lance 12 , datate în sec. XII. Pentru sec. XII-XIV sînt materiale şi în
obiectivul 3, constînd mai ales din ceramică grosieră, cenuşie, brună sau,
în exterior brună, şi în interior neagră, avînd un amestec s(1punos. Cîteva
fragmente aparţin şi categoriilor semifină (neagră şi brun,1-deschisă) şi
fină (neagră-brună). Ceramica este ornamentată cu rotiţa (fig. 5/17). cu
piaptănul (fig. 5/18) sau cu incizii în val dispuse sub buzt1 (fig. 5/19).
Cercetările întreprinse în zona Plăieşti Stejeriş au dus la descoperirea unor noi locuiri aparţinind mai multor epoci, materialele adunate au ridicat o serie de probleme în cîteva obiective, care vor fi studiate în viitor.
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ZOIA KALMAR-MAXIM'

DIE ARCHAOLOGISCHEN RETTUNGSGRABUNGEN VON
UND STE.JERIŞ

PLAIEŞTI

(Zusammert<assung)
Vorliegende Arbeit veranschaulicht die Ergebnisse der in em1gen hiesigen·
Zonen gemachten. Oberflăchenforschungen unei Stichprohen. Dabei entdeckte man,
archăologische Materialien aus der Starl:evo-Criş-Kultur. Iclodgrup13e (Ob. 8 Plă
ieşti), Petreştikultur, CoţofPnikultur sowie au~ der Bronzc- und aus cler Hallstattzeit.
i!U~ cier dakischen und ri,mischen Zeit und aus dcm Mittelalter. Es sind diese~
Keramik, GegensUinde au~ Stein und Knochen, Werkzeuge unei Waffen aus Kupfer·
und Dronze.
An cler Stejeriş-,tpa Sc1rată bezeichneten Stelle entdeckte man zwei DronzeJager, die in clie Zeit 1) Bronze D - Hall.~tatt; 2) Hallstatl. 8 1 datiert wurden. Die
Lagc-r wurclen in clar Fachliteratur verschieden, ja sogar falsch lokalisiert. und·
als von Plăieşti odf'I' gar a11<: Bădeni stnmmend angegeben. Auf c!Pm Gebiet des
Dorfes Plăieşti fand man einige GegensWnde aus Bronze, davon befindcn
sich,
einige in cler Sammlung Ap,iczai aus Plăieşti unei andere im Museum aus Turda •.

11 ln fo,'.;: colc-cţie I. Tcgli1s, MAP. 132-133, nr. 19; V. Va~iliev, în Rt;.•<'Ttori11l arheologir al jndet1Ll1ti Clnj, m.s. ~\!te urme romane Ia B,1deni Pc Deal►

informalii amabile Gh. Lazarovici.
1~ ( T,•gl;1~. în Archfrr, 30, l!JlO, p. 62.
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PI . I. flădeui - Sl(_ie riş ( co l ecţia Ap{tczai ) 1- 3 depozitul nr . 2; 7 <lepozitul nr. l ; Plii ieşti'.
- L oc ~,eidenl·ifical -1 - 5 bronz D - Ha ll st att A ; 6 bronz B 1 ; 8 topor tip P locnik (obiecli v·u l 5 )-
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MISCELLANHA

Plă ie şii , colecţia

Apaczai . l..:11elt e şi arme din piatr:L 1- 6, 9 , 11 - l ·'.c'. lT ne alt ă os, 10
Fragmente ceramice Biiden i , cultura Wiet en berg , faza II , 7 - 8 .
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Obiectivul 2.(1) ; Obiectivele 5::...s ("2); Obiectivul 5 (3); Obiectivul 7 (4).

o

CJl

-.;i

,__.
o

c.n

co

~
n

V,

1'11

r-'
r-'

['I.

V!-

flţiiefti

-

P/1iţFlip14{ §.

J-i v~\iere

ienen1Iă;

~-4 sonda 3,

>
~
~

~

rn

~~

>

•

....

Fig. 1. Pl4ieş,i-Ştejer.iş . Plan de ansambl~ ~ :-.obiectivele &{.IÎeologice.
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Fig. 2. Pli1.ieşti. 1-6 profilele sondelor 1-4, 9-10. Legenda 1 - humus recent, g ălbui brun;
2 - brun nisipos, la bază cu urme arheologice; 3 - brun închis, urme arheologice (sol îngropat); 4 - negru, urme ar)leologice; Loc neidentificat pe vale (7-10), 7 celt; 8 v ăscior ; 9
topor piatră; 10 pinten medieval.
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Fig. 3. PltJieşti . 1- 7 fragmente ceramice; 8-10 fusaiole; 11 virf sAgeatll; 12 topor·cupru„
Cultura Star~evo-Criş (1-4); cultura Petreşti (5- 7); cultura Tiszapolgâr (8); cultura Coţo
fe~i I (9); epoca bronzului (10); medieval {11); eneolitic (12).
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• Plg. 4. Pldieşti (2-3, 6-8, 12). 2 aşchi e cuarţit , prei5toric; 6 piatră şlefuită, preistoric; fragmente ceramice: 3 preisto ric; '7 . cultura J>etre şti; 8, 12 preistQric.
Stejeriş (1, 4-S, 9- 11 ,• 13). 10 piatr,i prelucrată, preistoric; 11 fragment peteutor, preistoric; fragmente ceramice : I cultura Starcevo-Cri5; 4- 5 cultura
Petreşti; 9, 13 cultura Coţofeni, faza IIA; 11 preistoric.
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(1-2, 6-10, 20). 8 piatră prelucrat11, epoca bronzului;
fragmente ceramice: 1-2, 6-7, 10 epoca bronzului; 20 medieval. Ste-jeriş (3-5, 11-19). Fragmente ceramice: 3-5, 11-13 epoca bronzului; 14 dacic; 15 medieval timpuriu; 16 sec. IX-XI; 17-19 sec.
XII-XIV.
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