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Săpăturile arheologice din anii 2004-2005 de la Roşiori – Dulceşti1 au confirmat prezenţa
unei aşezări cu două niveluri culturale (dacic şi romanic târziu), fapt indicat încă din 2003 prin
intermediul numeroaselor materiale fragmentare descoperite în timpul unei cercetări de suprafaţă. În
consecinţă, rezultatele acestor campanii au impus continuarea săpăturilor şi descoperirea de noi
artefacte, în straturi şi complexe.
1. Amplasarea sitului
Din punct de vedere fizico-geografic, staţiunea amintită este situată pe terasa superioară a
Râului Moldova, pe axa nord-sudică a satului Roşiori, comuna Dulceşti, judeţul Neamţ (pl. I), în
imediata apropiere a cimitirului din localitate, precum şi a Şcolii cu clasele I-IV, ultima „găzduită”
de fostul conac al familiei Balasan. Distanţa ce desparte această veche aşezare, ca şi cea actuală, de
municipiul Roman este de aproximativ 15 km.
Trecerea timpului a condus la prăbuşirea unei suprafeţe din terasa râului amintit şi implicit
pierderea unor importante date despre sit, a cărui parte estică se întindea către cursul actual al
Moldovei (fapt dovedit prin căzătura rămasă între apă şi terasa râului). Posibil, ca deplasarea de teren să
fi afectat nu doar latura estică a staţiunii ci şi necropola acesteia, ale cărei dovezi nu sunt de găsit.
Astăzi, din terasa rămasă o parte este cultivată agricol, iar alta, situată mai spre margine, este
nelucrată datorită expunerii la alunecări de teren. Întrucât membrii comunităţii actuale deţin această
zonă s-a creat un nou „drum”, o scurtătură, care a împărţit teritoriul terasei în două, pe axa est-vest,
favorizând deplasarea mai rapidă, dintr-un loc în altul (de la nord la sud), precum şi accesul spre
satul din preajmă, de la nord de Roşiori, numit Corhana (pl. I).
Secţiunile transversale efectuate în cele patru campanii arheologice, dublate de cantitatea
ceramică răspândită pe o arie largă, precum şi ridicarea topografică din 2007 au indicat întinderea
acestui sit pe circa 2 ha, din a cărui suprafaţă s-a mai păstrat doar jumătate. Datorită alunecărilor
repetate, cercetările arheologice au vizat descoperirea vestigiilor din terenul situat chiar pe buza
terasei şi aflat oricând în pericol de prăbuşire. Prin desfăşurarea acestor săpături şi posibil prin cele
viitoare urmărim „salvarea” sitului respectiv, distrus de factorii naturali şi umani (climă, alunecări
de teren, lucrări agricole), ale cărui informaţii rămân importante pentru cunoaşterea aspectelor
cotidiene din viaţa respectivei comunităţi antice de pe valea Moldovei.
2. Obiective. Metodă de lucru
Pe parcursul celor două campanii s-a dorit decaparea unei suprafeţe cât mai mari din aria
aşezării dacice, cu scopul depistării complexelor închise (locuinţe, cuptoare, gropi de provizii, cult
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sau menajere) şi al identificării marginilor sitului. În altă ordine de idei, pentru îndeplinirea
obiectivului s-a recurs la trasarea unor secţiuni şi casete (primele dispuse perpendicular pe direcţia
terasei, celelalte paralel cu aceasta), de dimensiuni diferite (majoritatea de 10m lungime x 1,5m
lăţime pentru secţiuni şi 10-15m lungime x 4m lăţime în cazul casetelor) şi de adâncimi variate
(secţiuni – 1,20-1,50m; casete – 2,50-3m).
3. Stratigrafie
În privinţa stratigrafiei s-a constatat menţinerea aceleiaşi situaţii constatată anterior (2004-2005),
adică un nivel consistent (20-60cm), specific dacilor din secolele II-III d.Hr. şi altul firav (5-10cm),
uneori întrerupt, caracteristic populaţiei romanice târzii din veacurile VI-VII d.Hr. În toate locurile
sondate stratul antic s-a dovedit a fi continuu. Cantitativ şi calitativ materialul dacic îl depăşeşte pe
cel romanic târziu, ultimei perioade lipsindu-i pentru moment orice obiect metalic. Totodată,
amintim prezenţa în amestec a ceramicii geto-dacice şi bastarne, datată în intervalul IV-II î.Hr, cu
cea din secolele II-III d.Hr., primele nefiind susţinute stratigrafic.
4. Descrierea săpăturilor
În anul 2006 au fost trasate trei secţiuni (notate SV, SVI şi SVII) şi o casetă (Cas. A), urmate
în 2007 de o altă casetă (cas. B), aflată în preajma celei precedente şi o secţiune nouă (S VIII), toate
având dimensiuni diferite, adaptate la forma terasei.
Înainte de a trece la descrierea pe larg a săpăturii trebuie menţionat că în momentul curăţării
terasei, dinaintea lucrărilor campaniei 2006, s-a descoperit passim, pe locul fostei Casete 1 a SIII
(trasată în 2005) un fragment de jeton (rondelă), decupată din fundul unei căniţe, modelată la roată,
de culoare cenuşie-neagră (nr.inv. 43725), o fusaiolă plată, din pastă fină, de culoare cenuşie
(nr.inv. 43138) şi o piatră rotundă (nr.inv. 43139), sub forma unui proiectil de praştie (pl. XIV/1-3).
Datorită aspectului „secţionat” al terasei, împărţită pe axa est-vest de drumul ce urcă spre
zona agricolă, putem semnala convenţional două părţi ale aşezării, una nordică şi alta sudică. Pe
parcursul campaniilor s-au executat cercetări în ambele părţi amintite: SVII în latura nordică, iar
restul secţiunilor (SV, SVI şi SVIII) şi al casetelor (Cas. A şi Cas. B) în cea sudică.
În ansamblu, toate secţiunile şi casetele au permis descoperirea mai multor complexe închise
(locuinţe, gropi) şi implicit obiecte, depistate în inventarele sau straturile aşezării de pe malul Moldovei:
a) Secţiuni (2006-2007)
Secţiunea V – situată perpendicular pe buza terasei, la 0,50m nord de Secţiunea III (2004),
pe axa ENE 100 – VNV 400. Dimensiuni: 10m lungime x 1,5m lăţime (pl. II/a). Din punct de
vedere stratigrafic, au fost surprinse ambele niveluri culturale, mai slab reprezentat fiind cel
romanic târziu (fragmente de la vase-borcan, din pastă cu pietricele, cu aspect friabil, de culoare
gălbui-cărămizie sau cenuşie-închisă). Stratul dacic este consistent (0,60m) şi cuprinde fragmente
de la căţui (unele în miniatură), vase-borcan, fructiere, vase-urnă, căni, străchini, căniţe ş.a.
Interiorul acestei secţiuni ne-a dezvăluit prezenţa unui cuptor antic, aflat spre capătul vestic, dar
surprins în profilul sudic, la 0,60m adâncime. Diametrul acestuia era de 0,80m, iar pe suprafaţa lui
s-au găsit câteva dovezi arheologice (lama unui cuţit din fier, fragmente de la fructiere, căni,
amfore, oase arse şi pietre de râu din structura instalaţiei). Nivelul redus de înroşire al vetrei indică
o perioadă scurtă de folosire, probabil ocazional, în sezonul cald.
Cel mai important obiectiv este locuinţa adâncită (notată L1), cu cele două gropi de provizii
(Gr.1 şi Gr.2), situate în capătul estic, pe acelaşi profil sudic, distanţa dintre prima groapă şi marginea
terasei fiind de 1m. Ambele gropi fac parte din componenţa unei locuinţe adâncite, deoarece în
apropierea Gr.1 s-a găsit un pat bătătorit de pământ (la 0,50-0,60m de capătul estic al secţiunii),
practic o parte din podeaua amenajată a camerei, de care erau prinse, din cauza presiunii pământului,
cioburi (funduri de urne, amfore, căni) şi oase arse. Dintre laturile locuinţei au fost surprinse două,
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care indică o formă pătrată, dreptunghiulară sau rectangulară pentru acest adăpost, ce avea pe un
perete gropile de provizii şi se prelungea spre nord-est, unde terasa este ruptă. Instalaţia de foc din
preajma locuinţei, construită în aer liber, la circa 5m distanţă de Gr.2., a servit locatarilor respectivi.
Ambele gropi sunt despărţite de 0,50m, iar diametrul lor variază de la 0,75-0,80m pentru
Gr.1, la 0,90-1m la Gr.2. Interiorul primei gropi sugerează depozitarea proviziilor în acest spaţiu,
amenajat prin „arderea pereţilor” (urme de cărbune şi pete negre pe latura vestică). Pe fundul gropii,
la 1,40/1,50m de actualul nivel de călcare, s-a găsit printre alte fragmente de vase şi o amforă
romană. De fapt, conturul Gr.1 a fost surprins la 0,50m iar adâncimea este de 0,90/1m. Ulterior,
asemenea multor gropi de provizii, din diverse motive (umezeală, penetrarea rozătoarelor, neîncăpătoare
cu trecerea timpului) şi aceasta a fost transformată în groapă menajeră (oase arse şi resturi ceramice
de la căniţe, fructiere, ulcioraşe, modelate la roată, dintr-o pastă fină, de culoare cenuşie). A doua groapă
a fost pregătită similar, pe fund identificându-se pete de ardere. Asemănător primei gropi şi acestei
„cămări” i-a fost atribuit mai târziu un rol menajer (oase şi fragmente de la căni, căniţe, vase-urnă,
lucrate la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie şi cărămizie). Gr.2 este adâncă de 0,90m (între
0,60m şi 1,50m). Contemporaneitatea gropilor menţionate şi a patului de pământ cu cioburi (implicit
cu L1) este dovedită de completarea amforei din Gr.1 cu o parte a fundului găsit pe patul respectiv.
Pentru descoperirea integrală a gropilor şi cuptorului au fost deschise trei casete adiacente
(Cas.1-Cas.3), primele două de 3,50m lungime x 1m lăţime (destinate gropilor), iar ultima de 1m
lungime x 0,50m lăţime (pentru cuptor).
Secţiunea VI – dispusă oarecum în preajma secţiunii anterioare, cu aceeaşi orientare şi
direcţionată perpendicular pe buza terasei. Se deosebeşte de precedenta prin dimensiunea mai mică
(8m lungime x 1,5m lăţime), datorată îngustării terasei spre partea estică. Între cele două secţiuni se
află SIII (2004) şi Cas.1 a SIII (2005), astfel că SVI a fost deschisă la 1m sud de ultima casetă
amintită (pl. II/b).
Nivelurile stratigrafice respectă „normele” anterioare, păstrând aceleaşi proporţii pentru
ambele straturi culturale, inclusiv în privinţa tipurilor de obiecte descoperite fragmentar (vaseborcan, specifice secolelor VI-VII şi căni, străchini, căniţe, fructiere, vase-borcan, vase-urnă, datate
în perioada secolelor II-III). În privinţa obiectivelor, sunt prezente aproape aceleaşi vestigii (lipseşte
locuinţa), însă dispuse diferit: cuptorul antic şi prima groapă (Gr.1) se află pe profilul nordic, iar
cealaltă groapă (Gr.2) s-a depistat în profilul vestic.
Obiectivele amintite au fost în totalitate descoperite prin intermediul a trei casete adiacente
(Cas.1-Cas.3), prima pentru cuptor şi celelalte două pentru gropi. Cuptorul antic a fost surprins la
0,60m adâncime, iar diametrul său era de 0,90/1m. Pe vatră s-au găsit fragmente ceramice de la
vase-borcan (modelate la mână), castroane, vase de provizii, căni, amfore (lucrate la roată), resturi
osteologice arse, chirpic şi pietre de râu. Nivelul scăzut de înroşire a vetrei sugerează un timp scurt
de utilizare. Gropile acestei secţiuni sunt dispuse la extreme, Gr.1 la nord, iar Gr.2 la vest. Prima
(0,60m diametru) a servit în scop menajer: oase, pietre, vase-borcan, fragmente de urne, castroane,
căni şi vase mari (amforete) cu una sau două torţi, lucrate la roată, din pastă fină, de culoare
cenuşie. Adâncimea gropii este de 0,60m (depistată între 0,60m-1,20m). A doua groapă pare să fi
avut iniţial un rol cultic, pe fundul ei, la 1,20m, descoperindu-se o vatră de 0,40/0,50m diametru.
Mai târziu, groapa a servit în scop menajer, dar pentru scurt timp, întrucât materialul depus peste
vatră este puţin, reprezentat de câteva oase, vase borcan, fragmente de amfore cărămizii, resturi de
burţi de la căni şi din urne, modelate la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie. Adâncimea gropii
era de 0,50m (surprinsă între 0,70m-1,20m), iar diametrul de 0,65m.
O altă diferenţă între SV şi SVI este dată de prezenţa unei falii de pământ (la 0,40-0,50m),
observată la mijlocul părţii sudice a profilului din SVI, mai exact între 2,50m şi 5,70m, întinsă pe o
lungime de 3,20m. Falia include obiecte contemporane, precum sticlă, sârmă, cuie etc. Acest aspect
este legat de folosirea terasei pentru tranşee, în cel de-al doilea Război Mondial, motiv de
intercalare între stratul vegetal şi nivelurile culturale a câtorva porţiuni cu elemente specifice
evenimentului menţionat (cartuşe şi tuburi de la cartuşe), situaţie întâlnită şi cu alt prilej, la SII
(2004), Cas.1 a SIII (2005) şi Cas. A (2006).
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Secţiunea VII – trasată lângă secţiunea II (2004), paralel cu aceasta şi perpendicular pe
terasă, cu orientarea NE 80 – SV 400. Între cele două secţiuni s-a lăsat un martor de 1m.
Dimensiunile SVII au fost de 10m lungime x 1,5m lăţime (pl. III). Surprinde aspectul stratigrafic
prin consistenţa ambelor niveluri culturale, nu doar a celui dacic. Aşadar, în stratul romanic târziu
(de la 0,20m-0,50/0,60m) s-au găsit multe fragmente osteologice şi ceramice, ultimele de la vaseborcan (unele friabile), făcute la mână, din pastă cu pietricele, arse incomplet şi de culoare gălbuicărămizie sau cenuşie-neagră, majoritatea având fundul gros (o caracteristică a ceramicii din
secolele VI-VII). Printre fragmente s-a descoperit şi o jumătate de tipsie (la 0,40m adâncime),
singura de până acum, modelată cu mâna, din pastă grosieră, de culoare gălbui-cărămizie, având
urme de ardere secundară. Majoritatea materialului ceramic din perioada amintită, descoperit în
această secţiune, dar şi din anii precedenţi, a fost deja valorificat cu prilejul altor studii2.
Nivelul dacic (de la 0,50/0,60 până la 1/1,20m) aduce noutăţi prin descoperirea la 0,60m
adâncime a unei monede romane, emisă de împăratul Traian. Denarul imperial este perforat şi se
afla la 0,90m de capătul estic al terasei şi la 0,40m de marginea nordică a secţiunii. Uşor corodată,
moneda era în stare bună de conservare fiind lizibilă pe ambele părţi. Prima emisiune numismatică
din această aşezare este un argument în plus, care dovedeşte locuirea terasei de o comunitate dacică
din secolele II-III. Alături de monedă s-au găsit fragmente ceramice de la căni, străchini, fructiere,
căniţe (unele aproape întregi), lucrate la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie şi cărămizie. Printre
aceste fragmente din strat a apărut şi o jumătate dintr-un bol, modelat la roată, cu pereţii groşi, din
pastă similară celei de tip ciment (cu pietricele), cu fundul inelar subţire, de culoare gălbui-maronie,
având buza ruptă din vechime (pl. XXIV/1). Caracteristicile acestui exemplar par să indice o
perioadă de trecere, de la ceramica fină, cenuşie şi cărămizie, specifică dacilor liberi, la o nouă
etapă, cunoscută specialiştilor sub denumirea de cultura Sântana de Mureş, din secolul IV d.Hr. În altă
ordine de idei, exemplarul respectiv este un element clar de datare finală a sitului dacic de la
Roşiori, fiind probabil fabricat spre finalul secolului III, poate chiar în ultimul sfert al acestuia. Deşi
coexistă cu restul ceramicii la roată, el indică finalul locuirii aşezării dacice de pe malul Moldovei.
Complexele închise ale SVII sunt foarte interesante şi se completează prin prisma legăturii
cu cele descoperite în secţiunea alăturată (SII), cercetată în 2004. În consecinţă, trebuie remarcate
două gropi (Gr.1 şi Gr.2), situate la extreme (una la est şi alta la vest), pe profilul sudic. Ambele au
conturul surprins din stratul romanic târziu, la 0,40-0,60m adâncime, şi perforează stratul dacic,
până spre finalul lui (la 1-1,20m). Gr. 1 este la 1,40m distanţă de capătul estic şi are 1m diametru,
iar Gr. 2 se află la 0,80m de capătul vestic al secţiunii şi are 0,55m diametru.
În concordanţă cu planul SII/20043 este posibil ca prima groapă să aparţină B2 din
respectiva secţiune, întrucât materialul ceramic indică pentru ambele complexe secolele VI-VII.
Aşadar, atât contemporaneitatea, cât şi apropierea lor (1,20-1,50m) susţin această ipoteză (pl. III).
Pentru ambele gropi interiorul a scos la iveală şi ceramică dacică, de epocă romană, pe lângă
oase şi vase-borcan din perioada veacurilor VI-VII, fapt explicabil prin perforarea stratului antic.
Cât priveşte cea de-a doua groapă, conţinutul inexplicabil de mare al oaselor, de diferite mărimi şi
de la animale diverse (porci mistreţi, cai, bovine, ovine), indică un posibil rol religios, cu alte
cuvinte putem vorbi de o groapă de cult, al cărei conţinut poate fi rezultatul unui ospăţ. Ar mai putea
fi luat în calcul un scop menajer al Gr.2, mai ales că în preajma ei, pe o suprafaţă întinsă de circa
2m s-au găsit oase răzleţe, care poate nu au mai încăput în groapă sau pur şi simplu au fost aruncate
alături. Totuşi, numărul ridicat al oaselor animaliere (unele având tăieturi şi urme de ardere) ne
determină să optăm pentru un caracter ritualic al gropii, ca şi în cazul altor gropi, însă medievale,
descoperite în siturile de tip Dridu de pe teritoriul românesc (Dridu4, Bucov5, Gara-Banca6).
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Posibil ca acest obicei („ospeţele”) să aparţină unei populaţii alogene, în speţă slavii şi să indice
prezenţa unei enclave în preajma comunităţii daco-romane de la Roşiori.
Gropile descrise au fost dezvelite prin intermediul a două casete, cu acest prilej Cas.2 a Gr.2
din capătul vestic a furnizat mai multe informaţii, prin surprinderea unui colţ dintr-un cuptor de
pietre. Ulterior, s-a dovedit existenţa a două instalaţii de foc apropiate (la doar 0,50m una de alta) şi
situate la 1,20m adâncime. Ambele cuptoare aveau în componenţă pietre de râu şi probabil au avut
cupolă, deoarece s-au găsit multe pietre în jur. Diametrul lor este mare de 1-1,20m, fapt de altfel
semnalat încă din 2004 când spre vestul SII a fost surprins colţul unui cuptor (notat simplu C)7.
Mai târziu, după decaparea acestui perimetru, s-a observat că cele două instalaţii din piatră erau
componentele unei locuinţe adâncite (L1). Forma acesteia nu a fost stabilită, însă pe baza unei laturi
surprinse şi a celor două cuptoare credem că se întindea spre nord-vestul secţiunii, unde ruptura
terasei nu a permis continuarea săpăturilor. De asemenea, distrugerea martorului şi unirea
secţiunilor (SVII cu SII), în zona cuptoarelor, a permis delimitarea unei alte laturi a locuinţei (cea
sudică), ce se finaliza după cuptoare (pl. III-linia punctată). În concluzie, camera putea avea o
formă pătrată sau dreptunghiulară iar instalaţiile erau situate pe o singură latură, poate chiar spre
fundul locuinţei. Materialul ceramic din preajma cuptoarelor (funduri de vase borcan, din pastă cu
pietricele, de culoare gălbui-cărămizie) indică secolele VI-VII. Prezenţa acestei noi locuinţe nu ne
surprinde, întrucât în apropiere, cu prilejul trasării SII/2004 s-au descoperit alte două locuinţe
adâncite (B1şi B2, cu câte un cuptor fiecare)8, caracteristice aceluiaşi interval de timp, însă dintre
toate doar L1 (din 2006)9 are în dotare două cuptoare din piatră.
Predominanţa complexelor romanice târzii, în partea de nord a terasei, indică concentrarea
locuinţelor (momentan patru) şi preferinţa membrilor comunităţii din secolele VI-VII pentru această
latură a zonei (poate şi pe baza unor criterii familiale), comparativ cu cea sudică, unde este atestată
doar o singură locuinţă adâncită.
Secţiunea VIII – situată la marginea drumului ce urcă pe terasă, trasată paralel cu buza
terasei şi orientată N-NV 400 – S-SE 400. Comparativ cu restul secţiunilor descrise aceasta are
dimensiuni mai mari 25m lungime x 1,5m lăţime (pl. IV). Aspectul stratigrafic se schimbă,
deoarece la nivelul romanic târziu s-a remarcat pe lângă inconsistenţă şi o întrerupere momentană,
posibil datorată prăbuşirii unei falii de pământ, mai înclinată în zona respectivă. Într-un nivel de
doar 5-7cm grosime s-au găsit foarte puţine materiale din secolele VI-VII (câteva buze de vaseborcan, modelate la mână, cu pietricele în pastă, de culoare gălbui-cărămizie), iar între carourile
2-6, stratul este întrerupt pe aproximativ 7,50m. Nivelul dacic (0,25-0,35m) cuprinde obiecte
diferite: fragmente de la vase-borcan, căţui (modelate la mână), amfore, căniţe, castroane, vase-urnă
(lucrate la roată), o fusaiolă, chirpic, oase, cui fier, tijă de balanţă din fier ş.a. La doar 0,50m
adâncime nivelul antic dispare fiind înlocuit de stratul steril.
Deşi mai subţire decât în alte cazuri, stratul secolelor II-III conţine un interesant şi nou vestigiu
pentru aşezarea de la Roşiori, constând într-un cuptor amenajat în aer liber şi la baza căruia se afla o
groapă de tip clopot. Acest complex a fost surprins între carourile 7-9, cuptorul fiind pe profilul
român, Bucureşti, 1967, p. 76 (oase de bovine, cal şi măgar).
M. Comşa, Cultura materială veche românească (Aşezările din secolele VIII-X de la Bucov-Ploieşti),
Bucureşti, 1978, p. 137 (oase de bovine, porcine, ovicaprine).
6
R. Maxim-Alaiba, Consideraţii preliminare cu privire la viaţa spirituală a locuitorilor aşezării de la Gara
Banca – Vaslui din secolele IX-X, în Arh. Mold., XII, 1988, p. 260 (46 resturi osteologice de taurine).
7
G. D. Hânceanu, Primele rezultate……, în Arh. Mold., XXIX, 2006, p. 164, planşa II (capăt dreapta), vatră
considerată atunci ca fiind antică, însă cercetările ulterioare au indicat apartenenţa la un cuptor din secolele VI-VII.
8
Ibidem, p. 164, planşa II (B1, B2).
9
După cercetarea exhaustivă a sitului de la Roşiori, toate locuinţele, atât cele din secolele VI-VII, cât şi cele
dacice, vor fi renumerotate (ţinându-se cont de anii descoperirii lor) cu prilejul publicării lor într-o
monografie arheologică. Până atunci, aceste complexe au primit şi vor primi numere aleatorii, deoarece nu se
poate stabili de la început ordinea lor în staţiune, mai ales în situaţia când vestigiile a două secţiuni (una mai
veche şi alta mai nouă, cazul SII/2004 şi SVII/2006) se completează reciproc.
5
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estic, iar groapa pe cel vestic. Pentru descoperirea lor integrală s-au trasat două mici casete (notate
Cas.1 şi Cas.2).
Descoperit la 0,20-0,25m adâncime, cuptorul avea circa 0,90-1m diametru iar pe suprafaţa
lui s-au găsit multe fragmente de vase borcan, căţui (modelate la mână), castroane, un fragment de
amforă, căni şi căniţe (lucrate la roată). Vasele-borcan au în compoziţia pastei multe pietre, iar la
exterior câteva sunt decorate cu brâuri de alveole şi prezintă urme de ardere secundară. Căţuile sunt
mici şi mari, cu pietricele în compoziţie, de culoare cărămizie şi cenuşie-neagră. Cănile şi căniţele
sunt din pastă fină, cenuşii şi nedecorate.
Crusta vetrei de 0,10-0,15m denotă utilizarea intensă, însă sezonieră a instalaţiei de foc, de
către membrii comunităţii dacice de pe malul Râului Moldova. În susţinerea acestei ipoteze vin
argumentele oferite de groapa de tip clopot, aflată la baza cuptorului (0,40m adâncime) şi care
conţinea o mare cantitate de cenuşă şi cărbune, pietre de râu, oase dar şi resturi ceramice (vaseborcan, căţui şi căni), o parte provenite de la vasele distruse de foc în urma preparării hranei.
Din fragmentele descoperite în groapa de deservire a cuptorului s-a reconstituit un vas-borcan.
Adâncimea gropii era de 0,60m (surprinsă între 0,40-1m).
Potrivit dovezilor10 considerăm acest cuptor, amenajat în aer liber şi la care aveau acces toţi
membrii comunităţii sau doar o parte dintre ei (cei din apropiere), o „bucătărie de vară” ce
permitea fiecăruia să-şi prepare hrana, nu doar pe timpul zilei ci şi seara, fapt susţinut de căţuile
găsite la faţa locului.
*
În afara celor patru secţiuni descrise, pe parcursul celor două campanii arheologice au mai
fost deschise şi două casete, de dimensiuni mari, al căror conţinut a permis completarea
informaţiilor ştiinţifice despre acest sit:
b) Casete (2006-2007)
Cas. A – situată în apropierea SVI, de care o desparte un martor de 0,50m (pl. V/a), a fost
dispusă paralel cu buza terasei, pe axa N-NE 40 – S-SV 360. Dimensiunile casetei au fost de 10m
lungime x 4m lăţime (pl. V/b). Vecinătatea secţiunii amintite este dovedită şi prin perpetuarea faliei
de pământ cu obiecte contemporane, printre care şi din timpul celei de-a doua conflagraţii mondiale
(două gloanţe). Cu excepţia acestei falii, situată la 0,40-0,50m adâncime, nici un factor nu a mai
deranjat stratigrafia casetei, care după nivelul vegetal este urmat de cel romanic târziu, marcat prin
fragmente de vase-borcan (modelate la mână, cu pietricele în compoziţie, de culoare gălbuicărămizie), dispuse de la 0,10-0,30m adâncime. Mult mai consistent este stratul antic, care de la
0,30-0,40m surprinde printr-o cantitate mare de ceramică, lucrată la roată, dintr-o pastă fină, de
culoare cenuşie (vase-urnă, străchini, căniţe, fructiere). Interesant că pe lângă obiectele comune
acestui sit au apărut şi noi dovezi privind ocupaţiile localnicilor, precum un cârlig de pescuit, din
fier, foarte bine conservat şi de dimensiuni apreciabile (7,5cm). În nivelul antic, de circa 0,90-1m
grosime (surprins între 0,30/0,40-1,20/1,40m), au fost găsite multe fragmente ceramice (vaseborcan, castroane, căni şi căniţe), fusaiole, cute, bucăţi de zgură din ceramică şi din fier, oase ş.a.
Vestigiile acestei casete sunt reprezentate de patru gropi şi o vatră deschisă. Ultima a fost
surprinsă spre capătul sudic, la 0,50m adâncime şi avea 0,90m diametru. Grosimea crustei era de
0,10m. Secţiunea pe verticală a vetrei a confirmat intensa ei utilizare, prin nivelul ridicat de ardere
şi prin cărbunii găsiţi în interior (pl. VII). Pe chirpicul ars şi deteriorat al vetrei s-au găsit mai multe
fragmente de la vase-borcan, modelate la mână, cu microprundişuri în compoziţie, de culoare gălbuicărămizie, fărâmicioase şi pe alocuri cu urme de ardere secundară (pl. VIII/1-3, 6). În amestec cu
acestea erau şi fragmente lucrate la roată, din pastă fină, de culoare gălbui-cărămizie, provenind de
la căni, un castron şi un vas-urnă (pl. VIII/7-14). De asemenea, amintim şi două pietre de ascuţit
fragmentare (pl. VIII/4, 5), necesare în preajma unei asemenea instalaţii de foc. Conform dovezilor
10

Pentru mai multe amănunte vezi G. D. Hânceanu, Rolul unei instalaţii de foc pentru membrii comunităţii
dacice de la Roşiori-Neamţ, în AMT, VI, 2011, p. 16-34.
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şi această vatră, dispusă în aer liber, asemenea cuptorului din SVIII, a servit unor membri ai
aşezării, în vederea preparării hranei.
Gropile erau dispuse pe trei laturi, două spre nord, una la est şi alta la vest. Prima era situată
la nord, de formă circulară (diametru de 1,15m) şi adâncă de 1m (de la 1,20-2,20m). Umplutura
gropii, compusă din resturi de la urne, căni, fructiere (toate lucrate la roată) şi oase, denotă clar
caracterul menajer al acesteia. Gr.2 era ovală şi avea dimensiuni mai mari (diametru de 1,80-2m),
fiind şi cea mai bogată în material arheologic. Adâncă de 0,80m (de la 1-1,80m) aceasta conţinea
ceramică făcută la mână şi la roată (vase-borcan, fructiere, străchini, căni şi căniţe), zgură metalică,
o lamă de cuţit şi oase. Pentru dezvelirea completă a gropii s-a trasat o casetă (Cas.1) care a surprins
pe lângă conturul gropii menajere şi un colţ dintr-o vatră, alături de care se afla un creuzet, puternic
exfoliat datorită temperaturii ridicate. Probabil vatra respectivă era din componenţa unui cuptor
improvizat pentru redus minereul din fier, însă alunecările repetate de teren din partea estică nu au
permis păstrarea acestei instalaţii de foc. Totuşi, zgura metalică, o lupă din fier şi fragmentul unui
alt creuzet, din Gr.2, precum şi urmele de metal din interiorul creuzetului întreg fac plauzibilă ipoteza
emisă11. Gr.3 era situată la vest şi opusă ca dispunere celei precedente, fiind de 0,60m adâncime
(între 1-1,60m). Dacă primele două aveau specific menajer, aceasta (cu diametru de 1,30m) pare să
fi avut iniţial un rol cultic, pe fundul ei găsindu-se un fragment de vatră. Mai târziu, caracterul iniţial s-a
pierdut fiind transformată pentru scurt timp într-o groapă menajeră (puţine fragmente de vase şi
oase) – situaţie similară la Gr.2 a SVI (pe plan se observă că între cele două gropi – Gr.2/SVI, Gr.3/
Cas.A – dispuse spre vest, există o distanţă apropiată, de maxim 1,50-2m). Ultima groapă (Gr.4) a
fost găsită în momentul distrugerii martorului dintre Cas.A şi SVI, pe latura nordică a casetei şi
avea o formă rotundă (diametru de 0,50m) şi adâncă de 0,30m (de la 0,50-0,80m). Inventarul
conţinea câteva fragmente de oase animaliere şi resturi de la vase-borcan, modelate la mână, din
pastă cu microprundişuri, de culoare cărămizie, care indică rolul menajer al gropii respective.
Cas. B – separată printr-un martor (de un metru) de caseta anterioară şi amplasată similar
acesteia, paralel cu buza terasei. Iniţial, dimensiunile Cas. B au fost identice cu ale precedentei,
adică 10m lungime x 4m lăţime, însă complexele descoperite au determinat lărgirea ei (cu excepţia
laturii nordice, dinspre martor), ajungându-se la 17,50m lungime x 6,50m lăţime. Caseta a fost
orientată N-NV 200 – S-SE 200 (pl. VI).
După înlăturarea stratului vegetal au apărut cele două nivele culturale: romanic târziu (10cm
grosime) şi dacic (60-80cm grosime). Primul (surprins de la 0,10-0,20m) este slab reprezentat prin
câteva fragmente de la vase-borcan, modelate cu mâna, din pastă cu pietricele şi scoică pisată, de
culoare cărămizie-brună. În privinţa celui de-al doilea strat (de la 0,20-0,80/1m) sunt multe
asemănări cu situaţia descrisă în caseta precedentă. Astfel, la doar 0,40-0,60m adâncime, spre latura
nordică s-a descoperit un cârlig de pescuit, din fier, mai slab conservat decât cel găsit în Cas. A şi
ceva mai mic (7cm). Pe lângă acest obiect, în strat s-a găsit o fusaiolă mare, bitronconică, o cană
cenuşie (aproape întreagă) şi multe fragmente de la vase ceramice, lucrate la mână şi la roată (vaseborcan, căţui, urne, fructiere, căniţe ş.a.). Consistenţa nivelului cultural este dată atât de fragmentele
ceramice, obiectele din metal, piatră şi os, cât şi de complexele închise descoperite în perimetrul
respectiv: cele două gropi (Gr.1 şi Gr.2), locuinţa de suprafaţă (notată L1), identificată spre sudul
casetei şi locuinţa adâncită (L2) găsită pe latura estică.
Conturul gropilor din strat a fost surprins la 0,60m. Diametrul Gr.1 era de 1m iar la Gr.2 de
2,20m. Adâncimea lor diferă, prima avea 0,40m (de la 0,60 la 1m) iar a doua era de un metru (de la
0,60m la 1,60m). Pentru dezvelirea Gr.2 a fost necesară deschiderea unei casete (Cas.2), de mari
dimensiuni (3m lungime x 2m lăţime). Umplutura Gr.1 era compusă din oase şi resturi ceramice, de
la urne şi căni lucrate la roată, de culoare cenuşie. Inventarul Gr.2 consta în fragmente de vase,
modelate la mână (vase-borcan, căţui), din pastă grosieră, de culoare cărămizie, uneori cu urme de
ardere secundară, la care se adaugă diversitatea ceramicii la roată, lucrată din pastă fină, de culoare
11

Pentru detalii a se vedea G. D. Hânceanu, Argumente arheologice privind existenţa unui cuptor pentru
reducerea minereului din fier în aşezarea dacică, de epocă romană, de la Roşiori-Dulceşti (jud. Neamţ), în
Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova, Chişinău, 10, 2011 (în curs de publicare).
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cenuşie şi cărămizie (strecurători, urne, amforete, străchini, fructiere, căni, căniţe). Printre alte
obiecte descoperite amintim cute din piatră, cuie, cuţite şi o dăltiţă din fier.
Interesant de remarcat că la adâncimea de 1-1,20m s-a găsit o cană cu o toartă (nr.inv.
43701), din pastă fină, de culoare cărămizie, răsturnată, dar care conţinea pământ, cenuşă şi cărbuni.
Alături de acest vas, pe circa 10-15cm se cunoşteau urme de ardere (pete negre şi resturi de
cărbuni). Aceste detalii ne indică amenajarea specială a locului respectiv (pentru evitarea umezelii)
şi utilizarea lui pentru depozitarea proviziilor (iniţial, iar ulterior transformat în groapă menajeră).
Ipoteză susţinută şi de analiza conţinutului cănii12, care demonstrează prezenţa unei noi gropi de
provizii, similară celei găsită în 200513, unde o altă cană (nr.inv. 42817) avea un conţinut cerealier
mai consistent. Pentru secolele II-III, o situaţie similară s-a identificat la Dragomireşti – Neamţ14, în
vatra satului descoperindu-se o aşezare din care făcea parte un vas cu grâu carbonizat.
Deasupra Gr.2, în cadrul nivelului antic, la 0,30m adâncime, s-a găsit o vatră antică de mici
dimensiuni (0,30m) folosită pe timp scurt (5cm grosime crusta). Ulterior, după cercetarea celor două
locuinţe s-a ajuns la ideea că vatra era contemporană cu L1 de suprafaţă, ipoteză susţinută de aceeaşi
adâncime, apropierea dintre ele, dar şi scurta ei utilizare, datorată folosirii temporare, iar Gr.2 a fost
contemporană cu L2, cele două fiind cuprinse între aceleaşi adâncimi (0,60-1,60m). De asemenea,
multe dintre obiectele Gr.2 au putut servi membrilor L2 (vasele şi obiectele metalice menţionate).
Locuinţa 1 (L1) intră în categoria locuinţelor de suprafaţă fiind prima de acest tip
descoperită în situl de la Roşiori. Conturul ei a fost surprins la 0,30-0,40m adâncime, iar pentru
dezvelirea completă s-a recurs la deschiderea unei casete (Cas.1), de mari dimensiuni (2,50m x
2,50m). De formă trapezoidală, locuinţa avea podeaua bătătorită şi nu dispunea de gropi pentru pari.
În consecinţă scheletul de lemn al casei putea fi aşezat pe tălpici din lemn. Intrarea a fost identificată
pe latura estică, opusă vetrei şi permitea accesul spre apă. Vatra era situată oarecum spre centru şi
protejată printr-un ring de pietre, menit să înlăture răspândirea jarului. Diametrul ei era de 0,60m,
iar crusta avea 0,10m. Demontarea ei a confirmat prezenţa mai multor oase decât a ceramicii
(câteva fragmente de la vase-borcan şi căni). În apropierea vetrei se afla o groapă ovală (Gr.1), de
0,20m adâncime şi goală, probabil folosită pentru şederea în faţa focului a celui care-l alimenta.
În interiorul locuinţei s-au găsit fragmente de la vase-borcan (modelate la mână), căni, fructiere,
căniţe (lucrate la roată), cute, iar în jurul vetrei o căţuie întreagă (nr.inv.43704), cu intense urme de
ardere secundară şi un sâmbure de curmal15, probabil ajuns în urma unor schimburi comerciale.
Locuinţa 2 (L.2) era adâncită, iar conturul a fost surprins la 0,60m, pe latura estică a Cas. B.
Întrucât este situată spre buza terasei o mare parte nu s-a păstrat. Totuşi, pentru dezvelirea ei, atât cât a
permis marginea terasei, s-a deschis o casetă (Cas. 3 – 9m lungime x 0,50m lăţime). Posibil rectangulară şi
păstrată doar pe jumătate locuinţa avea podeaua bătătorită şi fără gropi de pari. Aşadar, scheletul
casei putea fi clădit pe tălpici din lemn. Intrarea nu a fost depistată, însă s-au găsit patru gropi (Gr.1Gr.4) cu material puţin. Ultimele au diametre diferite (Gr.1-0,50m; Gr.2-1m; Gr.3-1,50m; Gr.41,20m), dar aceiaşi adâncime, cuprinsă între 1,20-1,60m. Gr. 1 şi Gr. 3 erau goale, iar în celelalte
două s-au găsit câteva oase şi fragmente de buze şi funduri de la vase-borcan executate la mână.
În cadrul locuinţei s-au descoperit fragmente de vase-borcan (modelate la mână), urne, căni,
strecurători, un buton de capac (lucrate la roată), oase, o mică fusaiolă piramidală, întreagă (nr.inv.
43709) şi un fragment de la o greutate de ţesut.
12

Conform determinărilor efectuate de dr. Felicia Monah, de la Centrul Internaţional de Cercetare a Culturii
Cucuteni, din cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ, vasul conţinea boabe de orz (Hordeum
vulgare), grâu comun (Triticum aestivum), fructe cu rol furajer (achene şi nuculă) şi câteva plante, precum
hrişca urcătoare (Fagopyrum convolvulus), măzăriche (Vicia sp.) şi lobodă sălbatică (Chenopodium album).
Pentru toate aceste informaţii dorim să-i mulţumim d-nei dr. Felicia Monah.
13
G. D. Hânceanu, Cercetările arheologice……, în Mem. Antiq., XXIV, 2007, p. 423, inclusiv nota 3.
14
Şt. Cucoş, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Neamţ, în Mem. Antiq., XVIII, 1992, p. 23
(nr. 19. 1. a).
15
Fragmentul de sâmbure de curmal (Phoenix dactilifera) a fost determinat de cercetător dr. Felicia Monah,
de la Centrul Internaţional de Cercetare a Culturii Cucuteni, din cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie
Piatra-Neamţ. Mulţumiri pentru ajutor şi colaborare.
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**
A) Inventarul arheologic din strat
În cele două niveluri culturale au fost găsite obiecte diverse, din os, piatră, lut şi metal,
caracteristice secolelor II-III şi VI-VII, ultimul conţinând doar fragmente ceramice, de la o tipsie,
vase-borcan şi nici un obiect metalic, fapt constatat şi în campaniile anterioare. Această situaţie ar
putea restrânge intervalul de datare doar la secolul VI, problemă ce va fi rezolvată pe viitor, prin
extinderea cercetărilor. De asemenea, au continuat să apară materiale ceramice specifice secolelor
IV-II î.Hr., de tradiţie geto-dacică sau de factură bastarnă, care nu sunt susţinute stratigrafic, poate
datorită inconsistenţei respectivului nivel.
Dintre vestigiile descoperite se detaşează obiectele din lut ars, în speţă ceramica, care
domină inventarul arheologic, din strat ori din complexe. Unele fragmente au permis restaurarea
unor tipuri de vase sau reconstituirea lor în desen16, deoarece au fost găsite parţial întregi.
1. Ceramica modelată la mână (secolele IV-II î.Hr.)
Această categorie este reprezentată prin intermediul fragmentelor ceramice, de origine getodacică şi bastarnă, fără un suport stratigrafic. Comparativ cu anii precedenţi (2004-2005), materialul
descoperit în 2006-2007 nu a permis restaurarea unuia sau mai multor vase. Însă, fragmentele alese
indică menţinerea aceleiaşi tipologii ceramice, specifică perioadei respective: căni, vase de provizii,
castroane, străchini, vase-borcan, executate din pastă grosieră cu pietricele în compoziţie, incomplet
arsă şi friabilă, de culoare cărămizie, gălbui-cărămizie sau cenuşie. Vasele de tip borcan sunt
bitronconice ori au formă de clopot, cu buza dreaptă, alteori spre interior sau uşor evazată şi dispun
de ornamente, precum butoni, proeminenţe şi brâuri alveolate ori crestate, simple sau duble (pl. IXXI). Analogii în multe situri dacice din Moldova, precum la Poiana – Galaţi17, Brad – Bacău18,
Tămăşeni – Neamţ19, Răcătău – Bacău20, Cucorăni – Botoşani21, Botoşana – Suceava22, Buneşti –
Vaslui23, care indică datarea acestui material, descoperit în straturile SV, SVI, SVII şi al Cas.A
(câteva şi în Gr.2), în secolele IV-II î.Hr.
În cazul ceramicii bastarne24 domină, din punct de vedere cantitativ şi tipologic, următoarele
forme de vase: căni, străchini, vase-urnă şi căniţe, modelate la mână, din pastă fină, de culoare
neagră (pl. XII-XIII). Interesant de remarcat este ornamentul sub forma unei torţi în X lipită pe un
fragment, din pastă semifină (pl XII/7), precum şi tortiţa-decor situată pe gâtul unei căniţe, din pastă
fină (pl XII/8). Tipurile de vase menţionate prezintă similarităţi cu altele descoperite la Poieneşti –
Vaslui25, Drăgeşti – Vaslui26, Boroseşti – Iaşi27, Moreşti – Mureş28, Şeuca – Alba29, Dolineni
16

Toate desenele au fost realizate cu deosebită atenţie, urmărind atât normele arheologice cât şi pe cele
artistice, de către desenatorul Muzeului de Istorie Roman, muzeograf Dan Spătariu.
17
R. Vulpe, S. Teodor, Piroboridava. Aşezarea geto-dacică de la Poiana, Bucureşti, 2003, p. 70-71, 637
(fig. 158/7, 9), 643 (fig. 164/1), 648 (fig. 169/1, 3, 8).
18
V. Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de la Brad, Bucureşti, 1995, p. 149-152, 154-156, 159-161, 423
(pl. 51/2, 4; 52/1, 22), 424 (pl. 54/8), 425 (pl. 55/5; 56/1, 9, 12), 426 (pl. 57/1, 4, 6-9); în continuare,
prescurtat Zargidava.
19
Idem, Cercetările arheologice de la Tămăşeni-„La Silişte”, jud. Neamţ, în Mem. Antiq., XXII, 2001, p. 232
(pl. III/8, 11, 13); în continuare, prescurtat Cercetările arheologice de la Tămăşeni.
20
V. Căpitanu, V. Ursachi, O nouă cetăţuie dacică pe valea Siretului, în Carpica, II, 1969, p. 103 (fig. 8/2) –
în continuare, prescurtat O nouă cetăţuie dacică; V. Căpitanu, Principalele rezultate ale săpăturilor
arheologice în aşezarea geto-dacică de la Răcătău (judeţul Bacău), în Carpica, VIII, 1976, p. 55-57,
fig. 5/1, 3-5; 6/1; 8/1, 2, 4; 11/1, 4-7.
21
S. Teodor, Regiunile est-carpatice ale României în secolele V-II î. Hr. Consideraţii generale şi repertoriu
arheologic, Bucureşti, 1999, p. 65-69, 214 (fig. 28/5).
22
Ibidem, p. 65-69, 217 (fig. 31/5).
23
Ibidem, p. 65-69, 215 (fig. 29/1, 3).
24
Pentru detalii vezi G. D. Hânceanu, Ceramica bastarnă din aşezarea de la Roşiori-Dulceşti (jud. Neamţ),
în Arh. Mold., XXX, 2007, p. 277-286.
25
R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949, în Materiale, I, 1953, p. 320 (fig. 112), 347 (fig. 170), 362
(fig. 209), 365 (fig. 217), 392 (fig. 287, 288), 412 (fig. 338).
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(Ucraina)30 şi care sunt caracteristice perioadei secolelor III-II î.Hr.
2. Ceramica făcută la mână (secolele II-III d.Hr.)
Din punct de vedere cantitativ, inventarul arheologic din strat şi complexe este dominat de
ceramica modelată la mână, din pastă cu microprundişuri, de aspect grosier şi culoare gălbuicărămizie, cărămizie, cenuşie şi cenuşie-neagră. Principalele obiecte descoperite în stratul antic sunt
vasele-borcan, căţuile, cănile şi lingurile, decorate sau nedecorate31. Pornind de la funcţionalitatea
acestora le putem împărţi pe categorii: vase pentru gătit şi de păstrat hrana (2.1.), tacâmuri
(2.2.) şi corpuri de iluminat (2.3.).
2.1. Vase borcan din pastă grosieră cu pietricele, nisip şi scoică pisată în compoziţie, de
aspect friabil, unele arse neuniform, iar altele cu urme de ardere secundară, de culoare gălbuicărămizie şi cărămizie. Miniaturale sau mari, fragmentele au buza evazată, corpul bombat şi fundul
drept, simple ori decorate cu crestături sau alveole pe buze, brâuri simple ori duble cu alveole,
butoni şi nervuri pe corp (pl. XV-XVI). Similitudini se găsesc la Butnăreşti32, Poiana-Dulceşti33,
Tămăşeni34, Pânceşti35, Gâdinţi36, Rocna – Neamţ37, Şirna – Prahova38, Obreja – Alba39 şi în multe
alte staţiuni dacice al căror inventar este caracteristic secolelor II-III d.Hr.
2.2. Linguri făcute dintr-o pastă semifină, cu nisip şi scoică pisată în compoziţie. Ambelor
exemplare (pl. XIV/4, 5) nu li s-au păstrat torţile iar capătul opus are marginea uşor ridicată şi trasă
spre interior, cu scopul păstrării conţinutului. Asemănări se pot stabili cu câteva exemplare mai
vechi descoperite în aşezarea de la Brad – Bacău40.
2.3. Căţui (ceşti dacice) din pastă cu microprundişuri, nisip şi scoică pisată în compoziţie,
arse neuniform, de culoare gălbui-cărămizie. Tronconice, mari sau mici, căţuile sunt fragmentare ori
întregi, majoritatea simple şi mai rar ornamentate cu crestături pe buze sau nervuri în zona torţii (pl.
XVII). Toarta este lipită ori prinsă de corpul şi fundul ceştilor dacice, care prezintă pe alocuri urme
de ardere secundară, fapt ce indică utilizarea lor sub forma unor opaiţe. Analogii în siturile de la
26

Gh. Coman, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Bucureşti, 1980, p. 249,
337 (fig. 127/9, 10).
27
M. Babeş, Die Poieneşti-Lukaševka-Kultur, Bonn, 1993, p. 185 (planşele 2-M9/b, M13/b; 3-M16/b; 4-M15,
M27/a).
28
I. V. Ferencz, Relaţii interetnice în spaţiul românesc. Populaţii şi grupuri etnice (sec. II î. Hr. – V d. Hr.),
Editura „Altip”, Alba Iulia, 2006, p. 54, 70 (pl. IV/1-4).
29
Ibidem, p. 55, 71 (pl. V/4).
30
M. Babeş, op. cit., p. 219 (planşa 47/1).
31
În privinţa decorurilor ceramicii lucrată la mână din aşezarea de la Roşiori vezi G. D. Hânceanu,
Ornamentele ceramicii modelată cu mână din situl de la Roşiori – Neamţ, în RA, S. N., vol. VII, nr. 1-2,
2011, p. 230-239.
32
Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p. 260 (pl. XLIV/2-4); în continuare, prescurtat Cultura.
33
Ibidem, p. 271 (pl. LV/1-5).
34
V. Ursachi, Cercetările arheologice de la Tămăşeni……, în Mem. Antiq., XXII, 2001, p. 235 (pl. V/8, 11),
236 (pl. VI/10-12), 242 (pl. X/3, 6).
35
Idem, Aşezarea dacică de la Pânceşti, com. Poienari, jud. Neamţ, în Carpica, XXIX, 2000, p. 104 (pl. VII/2-4),
110 (pl. XIX/3, 7, 9), 112 (pl. XXIII/2, 4, 6); în continuare, prescurtat Aşezarea dacică de la Pânceşti.
36
Idem, Aşezarea dacică de la Gâdinţi, com. Sagna, jud. Neamţ, în Carpica, XXX, 2001, p. 17 (pl. III/5, 6);
în continuare, prescurtat Aşezarea dacică de la Gâdinţi.
37
Idem, Aşezarea dacilor liberi de la Rocna, în Stvdia-Bibliotheca Cumidavae (In honorem Florea Costea),
2007, p. 249 (pl. I/3-5, 7-11, 13), 250 (pl. II/1, 4, 6, 7-9, 11, 12), 254 (pl. VI/2-6, 10); în continuare,
prescurtat Aşezarea dacilor liberi.
38
Şt. Olteanu, N. Grigore, V. Nicolae, Comunitatea sătească de la Şirna, judeţul Prahova (secolele II-X d. H.), în
lumina izvoarelor arheologice, Bucureşti, 2007, p. 193-195 (pls. I-III), 196 (pls. IV/2).
39
D. Protase, Obreja. Aşezarea şi cimitirul daco-roman secolele II-IV. Dovezi ale continuităţii în Dacia,
Editura Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2002, p. 264 (pl. XIX/2-4), 265 (pl. XX/10), 269 (pl. XXIV/7),
272 (pl. XXVII/9), 275 (pl. XXX/1, 2, 4-6), 280 (pl. XXXV/5, 6), 283 (pl. XXXVIII/2, 6, 7, 9).
40
Obiecte inedite.
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Poiana-Dulceşti41, Tămăşeni42, Pânceşti43, Rocna – Neamţ44, Zvorâştea – Suceava45 şi Obreja – Alba46.
3. Ceramica lucrată la roată (secolele II-III d.Hr.)
Mai slab reprezentată cantitativ, ceramica la roată se caracterizează prin diversitatea
formelor, pasta fină, bine frământată, de culoare cenuşie. Tipologic s-au identificat următoarele
vase: căni, căniţe, strecurători, fructiere, castroane, străchini, amforete, boluri şi vase-urnă,
ornamentate sau neornamentate47. Funcţional, ele reprezintă recipiente pentru păstrarea şi
consumarea lichidelor (3.1-3.4.), vase pentru păstrarea şi servitul alimentelor (3.5-3.8.), vase
de strecurat (3.9.).
3.1. Căni modelate dintr-o pastă fină, de culoare cenuşie, gălbui-cărămizie şi cărămizie.
Întregi şi fragmentare, vasele sunt bitronconice cu buza evazată, dreaptă, guşată sau cu prag (ultimele
două variante pentru cănile de lux), gâtul prelung, corpul bombat şi fundul inelar (pl. XVIII/1, 2, 410; XIX/2, 5, 6; XXI/3, 4, 6). Torţile care s-au păstrat sunt prinse de buza şi corpul cănilor, uneori
fiind strâmbe din fabricaţie (XIX/5, 6). O parte sunt lustruite sau ornamentate cu linii, simple
orizontale, duble vălurite sau cu haşuri (pl. XVIII/4, 8; XIX/6; XXI/6). Similitudini se observă la
vasele din inventarele siturilor de la Poiana-Dulceşti48, Tămăşeni49, Gâdinţi50, Rocna – Neamţ51,
Podeni52, Zvorâştea – Suceava53, Vârteşcoiu – Vrancea54 şi Obreja – Alba55.
3.2. Căniţe din pastă fină de culoare cenuşie sau cărămizie. Recipientele sunt întregi ori
fragmentare, cu buza dreaptă, mai rar evazată, gâtul drept unit cu corpul bombat, iar fundul este
inelar (pl. XIX/3, 4; XX/ 1-8; XXI/1, 2, 5, 7). Bitronconice, vasele nu au torţile păstrate, iar unele
sunt lustruite uniform pe suprafaţa exterioară (pl. XIX/3, 4; XX/5, 7, 8). Analogii întâlnite la
Poiana-Dulceşti56, Butnăreşti57, Tămăşeni – Neamţ58, Zvorâştea – Suceava59, Ţifeşti – Vrancea60 şi
Poieneşti – Vaslui61.
3.3. Amforete modelate din pastă fină, de culoare cenuşie. Fragmentare, aceste recipiente au
buza guşată, gâtul prelung, corpul uşor bombat şi fundul inelar. De obicei dispun de câte două torţi,
41

Gh. Bichir, Cultura……, p. 254 (pl. XXXVIII/4, 6), 255 (pl. XXXIX/1, 6).
V. Ursachi, Cercetările arheologice de la Tămăşeni……, în Mem. Antiq., XXII, 2001, p. 239 (pl. VIII/11),
244 (pl. XII/5).
43
Idem, Aşezarea dacică de la Pânceşti……, în Carpica, XXIX, 2000, p. 104 (pl. VII/5, 6).
44
Idem, Aşezarea dacilor liberi……, în Stvdia, 2007, p. 254 (pl. VI/14), 265 (pl. XVII/8).
45
M. Ignat, Dacii liberi din Moldova. Contribuţii arheologice-necropolele de la Podeni şi Zvorâştea, Editura
Helios, Iaşi, 1999, p. 171 (pl. 9/2-M24), 178 (pl. 16/2-M70).
46
D. Protase, op. cit., p. 269 (pl. XXIV/6), 276 (pl. XXXI/1-3), 277 (pl. XXXII/1, 2), 278 (pl. XXXIII/3, 5),
279 (pl. XXXIV/3), 280 (pl. XXXV/2), 281 (pl. XXXVI/4).
47
În privinţa ornamentelor ceramicii lucrate la roată, din situl de la Roşiori, vezi G. D. Hânceanu, Decorurile
ceramicii la roată din aşezarea dacică de la Roşiori-Dulceşti (jud. Neamţ), în AMT, V, 2010, p. 76-87.
48
Gh. Bichir, Cultura……, p. 338 (pl. CXXII/4), 342 (pl. CXXVI/3), 359 (pl. CXLIII/4, 5).
49
V. Ursachi, Cercetările arheologice de la Tămăşeni……, în Mem. Antiq., XXII, 2001, p. 243 (pl. XI/5).
50
Idem, Aşezarea dacică de la Gâdinţi……, în Carpica, XXX, 2001, p. 18 (pl. IV/1), 19 (pl. V/2, 3), 20
(pl. VI/7), 26 (pl. XII/2, 4).
51
Idem, Aşezarea dacilor liberi……, în Stvdia, 2007, p. 255 (p. VII/1, 2, 5, 11-13), 262 (pl. XIV/2, 3), 266
(pl. XVIII/ 9), 270 (pl. XXII/5).
52
M. Ignat, op. cit., p. 167 (pl. 5-M30).
53
Ibidem, p. 176 (pl. 14/4-M51), 178 (pl. 16/1-M70), 179 (pl. 17-M80).
54
V. Bobi, Civilizaţia geto-dacilor de la curbura Carpaţilor (sec. VI î. Chr. – II d. Chr.), Bucureşti, 1999,
p. 151, 377 (pl. LXV/1).
55
D. Protase, op. cit., p. 285 (pl. XXXIX/2, 4).
56
Gh. Bichir, Cultura……, p. 339 (pl. CXXIII/1-5).
57
Ibidem, p. 280 (pl. LXIV/3).
58
V. Ursachi, Cercetările arheologice de la Tămăşeni……, în Mem. Antiq., XXII, 2001, p. 243 (pl. XI/6).
59
M. Ignat, op. cit., p. 176 (pl. 14/5-M51).
60
Gh. Bichir, Descoperiri carpice în regiunea Galaţi, în Danubius, I, 1967, p. 124 (fig. 2/1); în continuare,
prescurtat Descoperiri carpice.
61
R. Vulpe, op. cit., în Materiale, I, 1953, p. 348 (fig. 174).
42
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dar care nu s-au păstrat. De dimensiuni mari, unele exemplare prezintă motive decorative, precum
brăduţi ori linii verticale lustruite (pl. XVIII/3; XIX/1). Astfel de vase sunt similare celor găsite la
Gâdinţi62, Tămăşeni63, Rocna64, Butnăreşti – Neamţ65, Pădureni – Vrancea66, Poieneşti – Vaslui67,
Podeni – Suceava68 ş.a.
3.4. Vase-urnă executate dintr-o pastă fină, de culoare cărămizie. Fragmentare, recipientele
sunt friabile şi au angoba exfoliată. Bitronconice, vasele au de regulă buza plată (nepăstrată) şi
fundul inelar (pl. XXII/4). Similitudini la Pânceşti69, Gâdinţi70, Tămăşeni71, Rocna – Neamţ72,
Poieneşti – Vaslui73, Podeni74, Zvorâştea – Suceava75 etc.
3.5. Fructiere lucrate dintr-o pastă fină, de culoare cenuşie şi cărămizie. În stare fragmentară,
vasele au cupele mari şi picioarele scurte. Conice, cupele au buza plată, trasă spre exterior (pl.
XX/9, 10; XXIII/1-5). Uneori suprafaţa lor este lustruită simplu sau prezintă pe picioare un decor de
linii circulare lustruite (pl. XXIII/3, 4). Analogii în siturile de la Poiana-Dulceşti76, Gâdinţi77, Tămăşeni78,
Rocna – Neamţ79, Pădureni – Vrancea80, Obreja – Alba81, specifice perioadei respective.
3.6. Boluri din pastă semifină, de culoare maronie. Fragmentare, vasele au pereţii groşi, iar
buzele şi fundurile sunt drepte (pl. XXIV/1, 2). Unul din recipiente (pl. XXIV/1) prezintă caracteristicile
pastei ciment a culturii Sântana de Mureş, fapt ce ajută la stabilirea limitei cronologice superioare a
sitului de la Roşiori, a cărui existenţă s-a finalizat în ultimele decenii ale secolului III. Asemănări cu
exemplarele descoperite la Poiana-Dulceşti82, Pânceşti – Neamţ83 şi Zvorâştea – Suceava84.
3.7. Străchini/străchinuţe modelate din pastă fină, de culoare cenuşie şi cărămizie.
Recipientele fragmentare au buzele drepte sau uşor trase spre exterior, pereţii subţiri şi fundul inelar
(pl. XXIV/3-7). Nu sunt ornamentate. Similitudini întâlnite în siturile de la Butnăreşti85, PoianaDulceşti86, Pânceşti87, Gâdinţi88, Tămăşeni89, Rocna – Neamţ90, Pădureni – Vrancea91, Zvorâştea –
62

V. Ursachi, Aşezarea dacică de la Gâdinţi……, în Carpica, XXX, 2001, p. 20 (pl. VI/2, 5), 26 (pl. XII/8),
28 (pl. XIV/3, 6)
63
Idem, Cercetările arheologice de la Tămăşeni……, în Mem. Antiq., XXII, 2001, p. 239 (pl. VIII/4), 246
(pl. XIII/15).
64
Idem, Aşezarea dacilor liberi……, în Stvdia, 2007, p. 266 (pl. XVIII/1).
65
Gh. Bichir, Cultura……, p. 331 (pl. CXV/2), 333 (pl. CXVII/1).
66
Ibidem, p. 331 (pl. CXV/3, 4).
67
R. Vulpe, op. cit., în Materiale, I, 1953, p. 334 (fig. 144), 366 (fig. 221).
68
M. Ignat, op. cit., p. 164 (pl. 2-M1), 166 (pl. 4-M23).
69
V. Ursachi, Aşezarea dacică de la Pânceşti……, în Carpica, XXIX, 2000, p. 107 (pl. XIII/9), 108 (pl. XIV/3).
70
Idem, Aşezarea dacică de la Gâdinţi……, în Carpica, XXX, 2001, p. 21 (pl. VII/2-4, 7, 8), 27 (pl. XIII/4, 5),
31 (pl. XVII/5).
71
Idem, Cercetările arheologice de la Tămăşeni……, în Mem. Antiq., XXII, 2001, p. 239 (pl. VIII/12), 252
(pl. XVIII/10, 13).
72
Idem, Aşezarea dacilor liberi……, în Stvdia, 2007, p. 252 (pl. IV/12), 255 (pl. VII/12, 13).
73
R. Vulpe, op. cit., în Materiale, I, 1953, p. 342 (fig. 159), 394 (fig. 290), 407 (fig. 326), 410 (fig. 334).
74
M. Ignat, op. cit., p. 165 (pl. 3/1-M17), 166 (pl. 4-M24).
75
Ibidem, p. 174 (pl. 12-M39, M42), 175 (pl. 13-M49).
76
Gh. Bichir, Cultura……, p. 316 (pl. C/3, 4), 319 (pl. CIII/1, 5, 6).
77
V. Ursachi, Aşezarea dacică de la Gâdinţi……, în Carpica, XXX, 2001, p. 18 (pl. IV/10), 19 (pl. IV/7, 11).
78
Idem, Cercetările arheologice de la Tămăşeni……, în Mem. Antiq., XXII, 2001, p. 240 (pl. IX/6-11), 244
(pl. XII/1, 3, 4, 6, 7, 9).
79
Idem, Aşezarea dacilor liberi……, în Stvdia, 2007, p. 251 (pl. III/3), 259 (pl. XI/2, 5-10), 270 (pl. XXII/1, 8).
80
Gh. Bichir, Descoperiri carpice……, în Danubius, I, 1967, p. 124 (fig. 2/7); Idem, Cultura…. ..., p. 318
(fig. CII/6).
81
D. Protase, op. cit., p. 288 (pl. XLIa/5).
82
Gh. Bichir, Cultura……, p. 305 (pl. LXXXIX/8).
83
V. Ursachi, Aşezarea dacică de la Pânceşti……, în Carpica, XXIX, 2000, p. 112 (pl. XXIII/10).
84
M. Ignat, op. cit., p. 173 (pl. 11/22).
85
Gh. Bichir, Cultura……, p. 312 (pl. XCVI/1, 3).
86
Ibidem, p. 308 (pl. XCII/5, 6).
87
V. Ursachi, Aşezarea dacică de la Pânceşti……, în Carpica, XXIX, 2000, p. 106 (pl. XI/4), 107 (pl. XII/1, 2).
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Suceava92 şi în multe altele.
3.8. Castroane făcute din pastă fină, de culoare cenuşie. Fragmentare, vasele au formă
tronconică, buzele evazate (simple, cu prag ori guşate) şi fundul inelar. Exemplarele sunt fie lipsite
de torţi fie cu câte două-trei torţi (pl. XXII/1-3). Asemănări în staţiunile de la Pânceşti93, Gâdinţi94,
Rocna – Neamţ95 etc.
3.9. Strecurători făcute din pastă fină, de culoare cenuşie, cărămizie sau roşie. Fragmentare,
vasele sunt bitronconice cu buza dreaptă sau evazată iar perforaţiile sunt mari sau mici, dispuse
imediat sub buză ori în partea lor inferioară (pl. XXV). Fundul recipientelor este conic sau oval.
Uneori au pe corp un decor lustruit (pl. XXV/2). Similitudini în inventarele siturilor de la PoianaDulceşti96, Săbăoani – Neamţ97, Şirna – Prahova98 ş.a.
Majoritatea tipurilor ceramice descrise prezintă mai multe variante, datorate formei buzelor,
a umerilor, a modului de prindere a torţii (torţilor) etc. Însă, o astfel de catalogare a recipientelor,
inclusiv cu toate variantele ce derivă din tipul principal, va fi realizată abia după cercetarea completă a
sitului de la Roşiori, întrucât acum nu avem o imagine generală a tuturor formelor de vase.
4. Ceramica de import (secolele II-III d.Hr.)
În amestec cu ceramica autohtonă amintită (exceptând-o pe cea bastarnă) s-au descoperit
numeroase fragmente de amfore romane: buze, gâturi, burţi, torţi, inele de funduri lucrate la roată,
fie dintr-o pastă fină, mai puţin nisipoasă şi fără pigmentaţie, de culoare gălbui-cărămizie, cărămizie
sau roşie (reduse numeric) ori având un aspect mai zgrunţuros, cu pigmentaţii negre în compoziţie,
de culoare albicioasă (importante cantitativ). Dintre ele, cele mai multe sunt burţile, gâturile şi
torţile, ultimele cu nervură mediană sau canelură largă, dispusă în acelaşi sens, iar cele mai puţine
sunt buzele îngroşate (sub forma unui colac) şi fundurile tronconice, ascuţite, terminate cu inele
pline sau scobite99. Fusiforme şi cu două torţi, prinse de gâtul cilindric înalt şi de umăr, amforele din
aşezarea de la Roşiori sunt fragmentare (exceptând exemplarul din SV, Gr.1/2006), situaţie ce nu a
permis restaurarea lor. Destinaţia recipientelor era una clară, pentru depozitarea şi transportarea pe
mare a vinului şi uleiului de măsline. De regulă, gurile amforelor erau înfundate cu dopuri din lut,
prevăzute cu două perforaţii laterale, care ajutau la scos. Chiar dacă la Roşiori nu s-au găsit astfel de
dopuri, prezenţa lor în alte staţiuni dacice (Brad – Bacău)100 confirmă această idee.
Potrivit caracteristicilor, majoritatea acestor fragmente de amfore, inclusiv exemplarul întreg
(spart doar de presiunea pământului, iar ulterior reîntregit) aparţin tipului a1, varianta târzie,
specifică celei de-a doua jumătăţi a secolului II şi îndeosebi secolului III101. Nu vom insista asupra
acestei categorii ceramice şi nu o vom exemplifica grafic întrucât a făcut subiectul altui studiu.

88

Idem, Aşezarea dacică de la Gâdinţi……, în Carpica, XXX, 2001, p. 19 (pl. V/10), 25 (pl. XI/1, 5, 10).
Idem, Cercetările arheologice de la Tămăşeni……, în Mem. Antiq., XXII, 2001, p. 239 (pl. VIII/7), 248
(pl. XV/5).
90
Idem, Aşezarea dacilor liberi……, în Stvdia, 2007, p. 251 (pl. III/7), 256 (pl. VIII/10), 267 (pl. XIX/6, 8, 9).
91
Gh. Bichir, Cultura……, p. 310 (pl. XCIV/3, 5, 9).
92
M. Ignat, op. cit., p. 171 (pl. 9/1-M1), 173 (pl. 11/2-M34).
93
V. Ursachi, Aşezarea dacică de la Pânceşti……, în Carpica, XXIX, 2000, p. 107 (pl. XIII/4).
94
Idem, Aşezarea dacică de la Gâdinţi……, în Carpica, XXX, 2001, p. 25 (pl. XI/2, 3, 7, 8).
95
Idem, Aşezarea dacilor liberi……, în Stvdia, 2007, p. 267 (pl. XIX/5).
96
Gh. Bichir, Cultura……, p. 351 (pl. CXXXV/3).
97
V. Ursachi, Săbăoani. Monografie arheologică (vol. I), Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2007, p. 493
(pl.
224/3); în continuare, prescurtat Săbăoani (vol. I).
98
Şt. Olteanu, N. Grigore, V. Nicolae, op. cit., p. 197 (pls. V/2).
99
Detalii privind statisticile fragmentelor de amfore (numărul lor, tipuri, proporţii strat/complexe, culori) pot
fi găsite la G. D. Hânceanu, Obiecte romane în situl dacic de la Roşiori-Neamţ, în Carpica, XXXIX, 2010,
p. 32-65.
100
V. Ursachi, Zargidava……, p. 418 (pl. 42/17, 22-25), 517 (pl. 240/15-19).
101
Gh. Bichir, Cultura……, p. 90-91.
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5. Ceramica modelată la mâna (secolele VI-VII d.Hr.)
Ceramica aparţinând populaţiei romanice târzii este puţină cantitativ şi totodată slabă
calitativ, comparativ cu cea descrisă anterior. În stratul specific perioadei amintite s-au descoperit
fragmente de buze şi funduri de la vase-borcan, precum şi o tipsie fragmentară. Ambele categorii au
fost întrebuinţate la pregătirea hranei şi implicit au urme de ardere secundară, fapt ce le atribuie
rolul de vase pentru bucătărie. Întrucât acestea au fost deja valorificate în cadrul unor articole102
nu vom mai insista asupra lor.
Starea fragmentară a recipientelor nu a permis restaurarea vreunui exemplar. Aşezarea pare
să aibă mai multă consistenţă spre partea nordică, zona SI, SII/2004 şi SVII/2006, unde nivelul
arheologic este mai gros şi conţinutul ceramic este semnificativ, inclusiv prin prezenţa complexelor
(4 locuinţe şi 5 gropi) şi mai slab spre sud, doar în SIV/2005 s-a descoperit o singură locuinţă,
parţial adâncită, însă cu destul material ceramic. Spre estul şi vestul staţiunii nu s-au identificat încă
locuinţe, iar stratul este mai slab reprezentat.
*
În nivelul antic al sitului de la Roşiori (în cadrul celor patru secţiuni şi două casete) s-au
găsit şi alte obiecte, fabricate din lut, os, piatră sau metal. Diversitatea acestor piese ne-a determinat
să le împărţim tot pe criteriul funcţionalităţii şi doar secundar să avem în vedere materialul de
fabricaţie sau cantitatea. Astfel, au rezultat următoarele categorii de obiecte: unelte casnice/arme
(a-c, f), agricole (d, e), pescăreşti (g), meşteşugăreşti (h, i), însemne numismatice (j):
a) Fusaiole din lut modelate la mână, din pastă grosieră compusă din nisip, microprundişuri
şi scoică pisată, de culoare gălbui-cărămizie şi cărămizie. Bitronconice, întregi şi fragmentare,
acestea au carena pronunţată şi urme de ardere secundară. Din cele trei fusaiole (nr.inv. 43199,
43707, 43708 – pl. XXVI/3-5), exemplarul mai mare (43707) s-a descoperit împreună cu un cârlig
de undiţă (nr.inv. 43745), în stratul Cas. B, la 0,60m adâncime (pl. XXVI/5). Întrucât fusaiolele se
numără printre obiectele cele mai des întâlnite în mediul dacic ne vor limita la menţionarea doar a
câtorva analogii, întâlnite în inventarele siturilor de la Poiana103, Borşeni104, Pânceşti105,
Tămăşeni106, Rocna107 şi Săbăoani – Neamţ108.
b) Cute din piatră sau gresie de mărimi şi forme diverse (ovale, dreptunghiulare), de culori
diferite (gri, negre, albicioase). Din cele 11 exemplare, doar cinci sunt întregi, restul fragmentare
(pl. XXVII/7-11). Nelipsite din aşezările dacice, cele de la Roşiori seamănă cu exemplarele de la
Poiana109, Tămăşeni110, Săbăoani – Neamţ111, Brad – Bacău112 ori din alte situri dacice.
c) Proiectile din piatră de mărimi şi forme diferite (rotunde, ovale). Cele şase obiecte sunt
întregi (pl. XXVII/1-6). Similitudini la Brad – Bacău113.
d) Seceră din os, fragmentară, ruptă la ambele capete. Uşor curbat, obiectul are o zonă a coastei
neprelucrată, care servea de mâner, în timp ce capătul opus este ascuţit prin şlefuire (pl. XXVI/1).
Datorită stării fragmentare nu putem să ne pronunţăm asupra dimensiunilor iniţiale ale piesei.
Forma ei nu permite analogii cu alte seceri specifice dacilor, lipsite de zimţi, dar ascuţite şi prevăzute de
102

Pentru alte amănunte vezi G. D. Hânceanu, Ceramica prefeudală……, în Carpica, XXXVII, 2008, p. 222-231;
Idem, La céramique des VIe-VIIe siècles……, în Studia Antiqua et Medievalia, 2009, p. 227-235.
103
Gh. Bichir, Cultura……, p. 246 (pl. XXX).
104
I. Mitrea, Gh. Dumitroaia, El. Ciubotaru, Cercetările arheologice de la Borşeni-Neamţ, în Mem. Antiq.,
XXI, 1997, p. 144 (fig. 8/6-9).
105
V. Ursachi, Aşezarea dacică de la Pânceşti……, în Carpica, XXIX, 2000, p. 109 (pl. XVI/1-3, 8, 9).
106
Idem, Cercetările arheologice de la Tămăşeni……, în Mem. Antiq., XXII, 2001, p. 234 (pl. IV/7), 239
(pl. VIII/10), 251 (pl. XVII/15, 16).
107
Idem, Aşezarea dacilor liberi……, în Stvdia, 2007, p. 265 (pl. XVII/6).
108
Idem, Săbăoani (vol. I), p. 302 (pl. 33/1, 2), 306 (pl. 37/1-14).
109
Gh. Bichir, Cultura……, p. 251 (pl. XXXV/9, 11).
110
V. Ursachi, Cercetările arheologice de la Tămăşeni……, în Mem. Antiq., XXII, 2001, p. 234 (pl. IV/8),
251 (pl. XVII/18), 267 (pl. XXX/18).
111
Idem, Săbăoani (vol. I)……, p. 305 (pl. 36/6).
112
Idem, Zargidava……, p. 134-135, 512 (pl. 229/1-26).
113
Ibidem, p. 135, 512 (pl. 230/1-9).
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regulă cu o gaură pentru agăţat. Obiectul a fost descoperit în SV/2006, la 0,60m adâncime. Ca formă nu
are analogie în literatura de specialitate, însă are aceeaşi utilitate ca multe alte exemplare din os,
unele perforate, descoperite în spaţiul dacic.
e) Chitonag (plantator) din os, fragmentar la capătul ce era ţinut în mână de lucrător iar
vârful păstrează încă urmele de ascuţire, fapt normal pentru o unealtă agricolă (pl. XXVI/2a). Rupt
din antichitate, asemenea secerii descrise, se pare că unealta era destul de lungă şi prevăzută la capăt
cu o perforaţie pentru agăţat. Această ipoteză rezultă din fragmentele găsite în apropierea lui însă
legătura dintre cele două părţi lipseşte (pl. XXVI/2b-d). Întrucât, piesa este fragmentară nu-i ştim
dimensiunile iniţiale. Obiectul a fost găsit tot în SV/2006, între 0,80-1m adâncime. Prezintă
asemănări cu obiectul de la Brad – Bacău114.
f) Cuţite din fier la care s-au păstrat doar lamele, de regulă fragmentare (pl. XXVIII/5-8).
Dreptunghiulare ca formă, dar triunghiulare în secţiune, cele patru exemplare s-au găsit în stratul
SV, între 0,20-0,40m adâncime şi în Cas. A la 1m adâncime. Exemplarele sunt într-o stare avansată
de degradare fapt ce nu permite încadrarea lor în vreun tip anume, deoarece nu prezintă urme de la
niturile mânerelor ori de la limba de înmănuşare. Similitudini la Săbăoani115, Tămăşeni – Neamţ116,
Pădureni – Vrancea117.
g) Cârlige de pescuit din fier păstrate într-o stare bună de conservare, comparativ cu lamele
de la cuţite. Ca dovadă, se poate observa menţinerea activă a vârfurilor, încă ascuţite şi implicit,
pentru exemplarul din 2006, a spinului de prindere şi al capătului întors, sub forma unui inel, cu
scopul agăţării de firul uneltei de pescuit. Pentru cârligul din 2007, ultimele două elemente amintite
(spinul şi inelul de prindere) nu se mai regăsesc. Ambele obiecte (pl. XXVIII/3, 4) s-au găsit în
stratul antic al casetelor A/2006 şi B/2007, la 0,60m adâncime, ultimul fiind în apropierea unei
fusaiole. Cele două cârlige (nr.inv. 43162, 43745) sunt lungi (de 7,5 cm, cel din 2006 şi respectiv 7 cm),
fapt ce indică prezenţa unor specii mari de peşte, în apa Moldovei, din acea vreme. Probabil,
obiectele erau identice ca mărime însă lipsa capătului întors de prindere explică micşorarea
exemplarului din 2007, care este şi uşor deviat din fabricaţie. Asemănări în aşezările dacilor liberi
de la Poiana118, Tămăşeni119, Săbăoani – Neamţ120, ori în cele mai vechi, geto-dacice, de la Poiana –
Galaţi121, Răcătău122, Brad – Bacău123. Totodată, astfel de obiecte se păstrează şi mai târziu, în Evul
Mediu timpuriu, la Izvoare-Bahna124, Davideni – Neamţ125 şi în alte situri specifice perioadei.
h) Tijă de balanţă din fier păstrată fragmentar (nr.inv. 43741) şi descoperită în SVIII, la
0,40m adâncime, împreună cu un fragment de cui. Dreptunghiular în secţiune, obiectul are
extremităţile rupte şi un nit la mijlocul tijei (pl. XXVIII/2), de unde pornea braţul vertical central al
balanţei sau inelul ce ţinea cârligul de care ulterior se agăţau lanţurile şi talerul cu pondul utilizat.
Piesa este singura de acest gen din situl de pe malul Moldovei şi s-a găsit la circa 4m distanţă de
cuptorul amenajat în aer liber. Prezenţa ei nu ne surprinde, întrucât trocul era forma de schimb
frecvent utilizată între membrii comunităţilor dacice, iar relaţiile comerciale cu negustorii străini
114

Ibidem, p. 137, 410 (pl. 26/3).
Idem, Săbăoani (vol. I)……, p. 301 (p. 32/9-12, 16, 19), 308 (pl. 39/9).
116
Idem, Cercetările arheologice de la Tămăşeni……, în Mem. Antiq., XXII, 2001, p. 244 (pl. XII/2), 251
(pl. XVII/12).
117
Gh. Bichir, Cultura……, p. 243 (pl. XXVII/7-11).
118
Ibidem, p. 50, 381 (pl. CLXV/17).
119
V. Ursachi, Cercetările arheologice de la Tămăşeni……, în Mem. Antiq., XXII, 2001, p. 237.
120
Idem, Săbăoani (vol. I)……, p. 301 (p. 32/17).
121
R. Vulpe, S. Teodor, op. cit., p. 521 (fig. 42/26), 522 (fig. 43/1, 2, 6, 8, 21); S. Teodor, Cetatea getodacică de la Poiana, în volumul Geto-dacii dintre Carpaţi şi Nistru (secolele II a. Chr. – II p. Chr.), vol. I
(editori S. Sanie, Tamilia Elena Marin), Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2011, p. 234 (fig. 8/1, 2).
122
V. Căpitanu, V. Ursachi, O nouă cetăţuie dacică……, în Carpica, II, 1969, p. 125 (fig. 31/2).
123
V. Ursachi, Zargidava……, p. 124, 400 (pl. 6/1-8).
124
I. Mitrea, Aşezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna. Realităţi arheologice şi concluzii istorice,
Piatra-Neamţ, 1998, p. 172 (fig. 56/10).
125
Idem, Comunităţi săteşti la est de Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea de la Davideni din secolele V-VIII,
Piatra-Neamţ, 2001, p. 323 (fig. 63/5).
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erau intense şi impuneau necesitatea unui sistem de cântărire a mărfurilor mici sau mari.
Datorită varietăţii tipurilor de balanţe romane (staterae) şi a stării avansate de degradare a
obiectului de la Roşiori (pe care nu se poate distinge dacă era trecută vreo gradaţie) nu putem stabili
cărui tip aparţine, însă cu certitudine este de factură romană. De asemenea, aceste unităţi de măsură erau
fabricate din bronz, fier sau din componente diferite, tija din lemn şi restul elementelor din bronz sau
fier. Potrivit materialului din care este confecţionat, exemplarul de la Roşiori se încadrează la categoria
balanţe din fier şi prezintă unele similitudini cu cel găsit la Brad – Bacău126, cu diferenţa că celui din
urmă i s-a păstrat unul dintre capete şi este mai lung cu circa 10 centimetri: 19,4cm (Brad), faţă de doar
9,5cm (Roşiori). De această tijă, practic corpul principal al balanţei, se agăţa un taler circular prevăzut
cu trei inele de prindere, asemenea celui descoperit la 2,20m adâncime, într-o locuinţă romană de secol
II, din Colonia Aurelia Apulensis, cu prilejul unei cercetări preventive din 2007 de la Alba Iulia127.
i) Cui din fier aflat în preajma tijei de balanţă. Rebut, datorat folosirii (vârful şi floarea sunt
rupte), cuiul (pl. XXVIII/1) este pătrat în secţiune şi îndoit (nr.inv. 43742). Datorită stării de uzură
este dificil să-i stabilim unele analogii şi să cunoaştem dimensiunile iniţiale.
j) Denar imperial roman din argint, perforat, descoperit la 0,60m adâncime şi situat la
0,90m de capătul estic al terasei şi la 0,40m de marginea nordică a secţiunii (pl. XXIX/1). Uşor
corodată, moneda (nr.inv. 43229) era în stare bună de conservare fiind lizibilă pe ambele părţi.
După curăţarea, conservarea şi determinarea ei128 au rezultat informaţiile privitoare la provenienţă şi
cronologie. În consecinţă, moneda este un denar roman emis la Roma, în timpul împăratului
Traian, între anii 103-111 d.Hr (pl. XXIX/2).
Din punct de vedere al descrierii sale (pl. XXIX/3), pe avers avem IMP TRAIANO AVG
GER DAC P M TR P, Capul laureat al împăratului spre dreapta, drapat, iar pe revers COS V P P
SPQR OPTIMO PRINC, Trofeu de arme, două scuturi, unul rotund şi altul oval; la bază, două
săbii, două suliţe şi două scuturi129.
Dimensiunile monedei: 17 x 19 mm, greutatea de 2,43 g, înainte de curăţare, iar ulterior a
scăzut la 2,35g. De regulă, greutatea acestor emisiuni monetare variază între 2,97 – 3,35g însă acest
denar are o greutate mult scăzută sub limită, chiar înainte de curăţare, situaţie ce se poate explica (în
afară de cantitatea pierdută în urma perforării) printr-o circulaţie îndelungată. În sprijinul ultimei
idei putem remarca uzura monedei.
Titlul (cantitatea de argint) emisiunilor de acest tip variază între 815 ‰ – 932, 5 ‰, însă
după reforma monetară a lui Traian cantitatea de argint din aceste monede scade.
Denarul dispune de o perforaţie rotundă, intenţionată, care indică purtarea lui ca medalion
(obiect de podoabă), ulterior ieşirii din circulaţie. Recent, în 2008, cu prilejul unei cercetări de
suprafaţă la Gâdinţi – Neamţ, unde am identificat o staţiune din secolele II-III, s-a descoperit un
denar roman imperial din argint (nr.inv. 43815)130 emis tot de Traian, dar mai târziu, între anii 114117 d.Hr. Similare, moneda de la Gâdinţi este ulterioară celei de la Roşiori. Acelaşi lucru fiind
valabil şi pentru exemplarul găsit la Târpeşti131 şi care este identic cu cel amintit, de la Gâdinţi.
Privind în ansamblu, denarul de la Roşiori nu este singura descoperire monetară de pe raza
comunei Dulceşti, în zonă găsindu-se un tezaur de denari romani, a cărui perioadă de final
corespunde cu sfârşitul secolului II/început de secol III d.Hr132. De asemenea, două emisiuni de
126

V. Ursachi, Zargidava……, p. 130-131, 405 (pl. 15/7).
A. Timofan, Un taler de balanţă roman descoperit în Colonia Aurelia Apulensis, în P. A., IX, 2009, p. 57-64
(fig. 1-3, 5).
128
Mulţumesc pe această cale colegei ing. dr. Otilia Mircea (din cadrul laboratorului Muzeului de Istorie
Roman) pentru efortul depus la curăţarea-conservarea acestei monede şi colegului numismat dr. Lucian
Munteanu, de la Institutul de Arheologie Iaşi, pentru amabilitatea de a determina piesa respectivă.
129
Informaţii din catalog: RIC, vol. II, p. 254, nr. 147.
130
G. D. Hânceanu, Aşezări dacice descoperite în judeţul Neamţ prin periegheze arheologice, în Suceava,
XXXVII, 2010, p. 101, 111 (pl. VIII/8).
131
S. Marinescu-Bîlcu, Un torques geto-dacic, de argint, descoperit în Moldova, în SCIV, t. XIII, 1962, 1, p. 112
(fig. 2).
132
V. Mihăilescu-Bîrliba, Circulaţia monetară la triburile libere de la răsărit de Carpaţi (sec. II-IV), în
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argint (din timpul împăraţilor Traian şi Marcus Aurelius-Lucius Verus) au fost găsite la mică
distanţă, una de cealaltă (cca. 300m), de către cetăţeanul Ion Marcu pe teritoriul aceleiaşi comune,
în punctul Valea Neagră133. La momentul respectiv (1969) s-a considerat că cele două emisiuni fac
parte dintr-un tezaur, răsfirat de lucrările agricole. Totodată, la Poiana-Dulceşti cu ocazia
cercetărilor arheologice (conduse de Gh. Bichir) s-a descoperit un denar roman, de la Antoninus
Pius, perforat şi acoperit pe avers de o patină verde134.
Aceste analogii permit alăturarea monedei de la Roşiori-Dulceşti la celelalte, deja
cunoscute, iar numărul lor confirmă ideea unei circulaţii monetare în bazinul Moldovei, de la răsărit
de Carpaţi. Totodată, respectivele descoperiri numismatice oferă cunoaşterea situaţiei economice
din spaţiul geografic menţionat.
**
Analiza arheologică a materialului descoperit în stratul antic indică prezenţa în amestec a
ceramicii autohtone cu cea bastarnă, specifică secolelor IV-II î.Hr., chiar şi în lipsa unui strat
caracteristic acestei perioade şi existenţa unei cantităţi numeroase a ceramicii modelată la mână şi a
celei lucrate la roată, din perioada secolelor II-III d.Hr, cu menţiunea că prima categorie domină
inventarul staţiunii. Nu lipseşte ceramica de import, de factură romană, prezenţă normală datorită
contactelor cu Imperiul Roman. De asemenea existenţa altor obiecte, îndeosebi din fier, susţine
ideea fabricării acestora în cuptoare locale. În lipsa descoperirii momentane a unor astfel de
instalaţii ne bazăm argumentaţia pe câteva bucăţi de zgură metalică, la care se adaugă un creuzet
întreg, exfoliat la exterior, datorită temperaturilor ridicate şi cu urme metalice în interior. În privinţa
celuilalt strat de cultură, din perioada secolelor VI-VII, ceramica rămâne singurul element de datare,
întrucât nu s-au descoperit încă piese metalice.
Prelucrarea materialului ceramic din stratul aşezării dacice, de epocă romană, a permis
întocmirea unor statistici cantitative între cele două categorii de vase autohtone:
Fig.1 Statistica ceramicii
lucrată la mână sau la roată
din stratul SV/2006
38%

62%

Fig.2 Statistica ceramicii
modelată la mână sau la roată din
stratul SVI/2006

68 vase
modelate la
mână

23%

113 vase
lucrate la
roată
77%

11 vase lucrate
la mână
36 vase
modelate la
roată

În cazul celor două secţiuni de mai sus s-a luat în calcul şi materialul provenit din martorii
distruşi dintre secţiuni, întrucât nefiind surprins vreun complex închis aceştia se integrează stratului
secţiunilor amintite. Conform statisticii în nivelul SV (inclusiv martorul distrus) s-a descoperit un
număr de 68 vase modelate la mână (61 vase borcan, 4 căni, 1 căţuie, 1 vas de provizii, 1 bol) şi 113
lucrate la roată (27 fructiere, 20 căni, 18 vase-urnă, 18 străchini, 16 căniţe, 9 castroane, 2 căni de
lux, 1 vas de provizii, 1 ulcioraş, 1 vas borcan/oală). În privinţa ceramicii executată la roată s-a
constatat prezenţa unui număr de 85 vase cenuşii, 22 cărămizii, 3 roşii, 2 maronii şi 1 negru.
Numărul total de vase (modelate la mână şi la roată) este de 181.
În nivelul antic al SVI (inclusiv martorul distrus) s-au găsit mai puţine recipiente, doar 11
modelate la mână (6 vase borcan, 3 căţuie, 1 cană, 1 strachină) şi 36 executate la roată (15 fructiere,
10 căniţe, 5 căni, 3 străchini, 2 vase-urnă, 1 vas-borcan/oală). Pentru ceramica la roată s-au
identificat 24 vase cenuşii, 9 cărămizii, 2 roşii şi 1 maroniu. Totalul recipientelor se ridică la 47.

Mem. Antiq., II, 1970, p. 319.
Idem, Descoperiri de monede antice şi bizantine, în Mem. Antiq., I, 1969, p. 426; Idem, Descoperiri de
monede antice şi bizantine (III), în Mem. Antiq., III, 1971, p. 585.
134
Idem, Descoperiri de monede antice şi bizantine (III), în Mem. Antiq., III, 1971, p. 587.
133
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Fig.3 Statistica ceramicii lucrată
la mână sau la roată din stratul
SVII/2006

51%

49%

Fig.4 Statistica ceramicii
modelată la mână sau la roată din
stratul SVIII/2007

35 vase
modelate la
mână

28%

37 vase lucrate
la roată

17 vase lucrate
la mână
43 vase
modelate la
roată

72%

Pentru aceste secţiuni s-a avut în vedere şi materialul din martorul distrus al SVII, întrucât
cealaltă secţiune nu dispune de el fiind cercetată izolat. Potrivit statisticii în stratul SVII (inclusiv
martorul) s-au strâns fragmente de la 35 de vase făcute la mână (26 vase borcan, 6 căţui, 2 căni,
1 strachină) şi 37 lucrate la roată (10 fructiere, 9 castroane, 7 vase-urnă, 6 căni, 4 căniţe, 1 vas de
provizii). Ceramica la roată este reprezentată prin 23 de vase cenuşii, 12 cărămizii şi 2 maronii.
Totalul ceramicii se ridică la 72 de recipiente.
În nivelul dacic al SVIII s-au descoperit 17 vase lucrate la mână (12 vase borcan, 3 căţui,
1 cană, 1 vas de provizii) şi 43 modelate la roată (13 fructiere, 7 străchini, 7 vase-urnă, 6 castroane,
5 căni, 3 căniţe, 2 căni de lux). Ceramica la roată cuprinde 29 vase cenuşii şi 14 cărămizii. Numărul
total de recipiente se ridică la 60.
Fig.5 Statistica ceramicii lucrată
la mână sau la roată din stratul
Cas. A/2006

38%
62%

Fig.6 Statistica ceramicii
modelată la mână sau la roată din
stratul Cas. B/2007
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La totalul materialului din stratul casetelor s-a luat în consideraţie şi cel de la martorii
distruşi. Astfel, statistica indică pentru stratul cas. A (inclusiv martorul) un număr de 66 vase făcute
la mână (53 vase borcan, 11 căţui, 1 cană, 1 castron) şi 108 executate la roată (26 fructiere, 26 căni,
19 castroane, 12 căniţe, 9 amforete, 8 vase-urnă, 5 străchini, 2 ulcioraşe, 1 vas borcan/oală).
Ceramica la roată este reprezentată prin 78 vase cenuşii, 26 cărămizii, 2 negre, 1 roşu şi 1 maroniu.
În total sunt 174 de recipiente.
În nivelul antic al Cas. B (inclusiv martorul) s-au găsit 83 vase lucrate la mână (65 vase
borcan, 14 căţui, 2 vase provizii, 1 castron, 1 căniţă) şi 90 vase modelate la roată (24 fructiere, 21 vase
urnă, 19 castroane, 13 căni, 6 căniţe, 6 străchini, 1 amforetă). În cazul ceramicii la roată s-au identificat
62 vase cenuşii, 25 cărămizii, 2 maronii şi 1 negru. Totalul recipientelor însumează 173 de vase.
Din punct de vedere cantitativ, în stratul antic al secţiunilor şi casetelor deschise în
campaniile amintite, domină ceramica lucrată la roată (427 vase), comparativ cu cea modelată la
mână (280). De asemenea, ceramica cenuşie este mai numeroasă (301 vase) faţă de cea cărămizie
(108), celelalte variante coloristice (maronie, roşie, neagră) ale categoriei lucrată la roată fiind infim
reprezentate. Ca tipologie predomină vasele borcan (223), căţuile (38) şi cănile (9) pentru ceramica
făcută la mână, iar fructierele (115), cănile (75), castroanele (63), vasele-urnă (62), căniţele (51),
străchinile (39) şi amforetele (10), în cazul ceramicii la roată. Aceste vase indică preocuparea
locuitorilor de la Roşiori pentru prepararea şi păstrarea hranei în recipiente adecvate, inclusiv pentru
depozitarea şi folosirea lichidelor (ulei, apă, vin).
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B) Inventarul arheologic din complexe
Cercetările arheologice din anii 2006-2007 au scos la iveală existenţa mai multor complexe
închise în aşezarea de la Roşiori (locuinţe adâncite şi de suprafaţă, cuptoare, vetre, gropi de provizii,
cult şi menajere), fapt ce ne-a determinat să optăm pentru o prezentare a inventarului pe complexe.
Totuşi, există situaţii în care materialul găsit este prea puţin, fragmentar şi în consecinţă
inconsistent, motiv pentru care va fi doar amintit nu şi descris. În privinţa analogiilor, acestea vor fi
mai rare (doar pentru obiectele importante), deoarece materialul din complexe se aseamănă cu cel
din strat (care a fost comparat) şi are trăsături comune cu ceramica siturilor dacice, de epocă
romană, descoperite în număr mare pe teritoriul Moldovei.
I. Secţiuni (2006-2007)
a) Secţiunea V – în cadrul acesteia s-a identificat o locuinţă adâncită (L1) cu două gropi de
provizii (Gr. 1, Gr. 2), ulterior cu rol menajer. În exteriorul locuinţei, la circa 5m distanţă se afla un
cuptor, la 0,60m adâncime, care probabil a servit locatarilor din apropiere. Pe vatra de 0,80m, în
diametru, s-au găsit pietre de râu, din structura cuptorului, fragmente de vase borcan (modelate la
mână), fructiere, căni, castroane cenuşii (lucrate la roată), de la amfore, oase arse şi o lamă de cuţit
din fier, triunghiulară în secţiune şi cu limbă de înmănuşare. Unealta (nr.inv. 43163) are L = 7cm şi
l = 1,7cm. Îngustimea crustei vetrei cuptorului indică utilizarea sa ocazională, poate vara, fiind o
alternativă pentru membrii L1 sau pentru restul comunităţii.
Conform statisticii s-au găsit 4 fragmente de vase lucrate la mână (3 vase borcan şi o
fructieră) şi 7 fragmente de la recipiente făcute la roată (3 amfore, 2 fructiere, o cană şi un castron).
Ceramica fragmentară de pe cuptor are următoarele caracteristici:
1. Fructieră făcută la mână, din pastă cu aspect grosier, de culoare gălbui-cărămizie. Buza
păstrată este evazată (pl. XXX/1).
2. Vase borcan modelate la mână, din pastă cu microprundişuri, de culoare gălbuicărămizie. Cele 3 fragmente găsite (2 buze şi un fund) sunt prea mici pentru o prezentare.
3. Fructiere lucrate la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie. Din cele trei exemplare s-au
păstrat doar două fragmente de la cupe şi unul de picior (pl. XXX/2, 3).
4. Cană făcută la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie. Din vas s-a găsit doar fundul
inelar (pl. XXX/4).
5. Amforă modelată la roată, din pastă fină, de culoare roşie. S-a descoperit doar buza, uşor
plată şi o parte din gât (pl. XXX/5). De provenienţă romană, recipientul era de tip a3135.
Surprinde numărul redus al ceramicii la mână, utilizată îndeosebi la prepararea hranei, însă
este prezent un fragment de cuţit (pl. XXX/6). Probabil, materialul arheologic găsit a rămas în urma
abandonării instalaţiei de foc.
În L1 podeaua s-a păstrat fragmentară (doar un pat dreptunghiular de pământ), fiind
amenajată prin bătătorire, iar pe suprafaţa ei erau câteva fragmente de la funduri de vase-urnă (3),
căni (2) făcute la roată, cenuşii, o toartă de amforă albicioasă, o lamă de cuţit din fier (nr.inv.
43164), triunghiulară în secţiune, cu vârful şi mânerul rupt (L = 7,5cm; l = 1,5cm), un corn cu urme
de prelucrare (suprafaţa retezată, şlefuiri), oase arse (pl. XXXI/1, 3, 4). De asemenea, merită
amintită şi prezenţa unui fund inelar de amforă, care ulterior s-a dovedit a fi de la o amforă romană
aflată în interiorul Gr. 1.
În prima groapă de provizii, amenajată corespunzător prin „arderea pereţilor” (urme de
cărbuni şi pete negre pe latura vestică), s-au descoperit printre fragmentele lucrate la roată, de la
căniţe, căni, fructiere, străchini, castroane, urne şi o amforă romană, de tipul a1, varianta târzie,
specifică celei de-a doua jumătăţi a secolului II şi îndeosebi secolului III.
1. Amforă romană (nr.inv. 43150), din pastă fină, nisipoasă, de culoare cărămizie, lucrată
la roată, fusiformă, cu două torţi prinse de gâtul cilindric înalt şi de umăr. Gura recipientului are
buza sub forma unui colac, iar fundul este de tip inelar, scobit. Corpul este bombat iar diametrul
135
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maxim este mai jos de locul prinderii torţilor (pl. XXXI/2). Dimensiuni: H = 52 cm şi Dmax = 22cm.
Spart datorită presiunii pământului sau în urma deselor utilizări, vasul a fost restaurat şi s-a constatat că
nu dispune de semne/litere incizate în pasta moale sau zgâriate după ardere. De asemenea, nu
prezintă nici semne pictate cu roşu ori ştampile ale proprietarului atelierului de produs amfore aşa
cum s-au descoperit pe alte recipiente. Lipsa răşinei din interiorul vasului, care izola recipientele ce
transportau vinul, indică utilizarea acestui exemplar la depozitarea uleiului de măsline, ipoteză
susţinută şi de similitudinile (formă, dimensiuni) cu amfora găsită la Schela – Galaţi136 şi care avea
ulei carbonizat.
Alte recipiente, însă fragmentare, care completează tipurile de vase aflate în Gr.1 sunt 2 vase
borcan lucrate la mână şi 14 recipiente la roată (inclusiv o toartă de amforă roşie – pl. XXXII/4), cu
următoarele caracteristici:
2. Vase borcan făcute la mână, din pastă cu microprundişuri de culoare cărămizie. Ambele
funduri sunt drepte.
3. Căniţe din pastă fină, modelată la roată, de culoare cenuşie şi cărămizie. Unul dintre cele
3 recipiente este restaurat (nr.inv. 43193). Vasul este bitronconic, cu fundul inelar şi posibil buza
evazată (nepăstrată). Toarta ruptă din vechime păstrează locul de prindere. Suprafaţa exterioară
dispune de un decor lustruit (pl. XXXII/3). Dimensiuni: H = 6,5cm; Dg = 6cm; Df = 5,5cm.
4. Cană lucrată la roată, din pastă fină de culoare cărămizie. Buza este evazată şi gâtul prelung.
5. Fructieră din pastă fină, lucrată la roată, de culoare cărămizie. Fragmentară, cupa este
tronconică, cu buza plată, iar fundul şi piciorul îi lipsesc (pl. XXXII/1).
6. Străchini din pastă fină, modelate la roată, de culoare cărămizie şi cenuşie. Fragmentare,
ambele vase au formă tronconică cu buza dreaptă şi fundul lipsă (pl. XXXII/2).
7. Castroane executate la roată, din pastă fină de culoare cenuşie şi cărămizie. De dimensiuni
mari, cele trei recipientele sunt fragmentare, cu buza de tip colac, tronconice şi fără fund (pl. XXXII/5).
8. Urne modelate la roată, din pastă fină de culoare cenuşie şi cărămizie. Cele trei funduri
sunt inelare.
Toate recipientele descrise, din inventarul Gr.1 fac parte din categoriile obiectelor necesare
depozitării ori servirii alimentelor (1, 2, 5-8) şi băuturilor (3, 4). Cele 17 recipiente (2 făcute la
mână şi 15 lucrate la roată-un recipient întreg), reprezintă 8 tipuri de vase. În cazul ceramicii
obţinută la roată proporţia este aproximativ egală: 7 cenuşii şi 8 cărămizii (dintre care unul de
culoare roşie).
Cea de-a doua groapă de provizii a L1 avea pe fund şi pereţi resturi de cărbuni şi pete de
arsură. Conţinutul acesteia era format din 12 fragmente de vase borcan şi căţui, la care se adaugă 18
recipiente, reprezentând căni, căniţe, vase-urnă, străchini fructiere, castroane, la roată, inclusiv trei
fragmente de amfore, cărămizii (printre care o toartă cu şanţ median) şi oase arse. Recipientele
folosite la iluminat (2), pentru păstrarea-servirea alimentelor (1, 7-10) şi a băuturilor (3-6, 11) au
următoarele caracteristici:
1. Vase borcan făcute la mână, din pastă cu microprundişuri, de culoare gălbui-cărămizie şi
cărămizie. Cele 11 recipiente au buza evazată, corpul uşor bombat şi fundul drept.
2. Căţuie lucrată la mână, din pastă similară de culoare cărămizie. S-a păstrat doar o mică tortiţă.
3. Căniţe din pastă fină, modelată la roată, de culoare cenuşie. Unul dintre cele două exemplare
a fost restaurat. Vasul este bitronconic (nr.inv. 43247) cu fundul inelar iar buza dreaptă. Locurile de
prindere ale torţii, gâtul şi burta recipientului, au permis restaurarea ei. Suprafaţa exterioară dispune
de un decor lustruit (pl. XXXIII/4). Dimensiuni: H = 8,5cm; Dg = 6cm; Df = 4,5cm.
4. Căni lucrate la roată, din pastă fină cenuşie. Ambele recipiente sunt fragmentare şi dispun
doar de buzele evazate şi fundul prelung.
5. Cană de lux din pastă fină, lucrată la roată, de culoare cărămizie. În stare fragmentară,
din recipient s-a păstrat doar gura, cu buza plată, asemenea fructierelor şi prevăzută cu un prag
special pentru capac (pl. XXXIII/3).
136
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43

www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

6. Ulcioraş din pastă fină, modelată la roată, de culoare cărămizie. S-a găsit doar buza
vasului respectiv.
7. Fructiere din pastă fină, făcută la roată, de culoare cenuşie şi cărămizie (pl. XXXIII/2).
Fragmentare, cele 4 exemplare au cupa tronconică cu buza dreaptă, plată, iar fundul şi piciorul lipsesc.
8. Străchini din pastă fină, executată la roată, de culoare cenuşie. Fragmentare, ambele vase
sunt tronconice cu buza evazată şi fără fund (pl. XXXIII/1).
9. Castroane modelate la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie. Ambele vase sunt
fragmentare, cu buza de tip colac, corpul tronconic şi lipsite de fund.
10. Urne din pastă fină, realizată la roată, de culoare cenuşie. Cele 3 funduri sunt inelare.
11. Amfore din pastă fină, modelată la roată, de culoare cărămizie. S-au păstrat 3 fragmente,
dintre care şi o toartă cu canal median (pl. XXXIII/5-7).
Cele 30 de vase (12 făcute la mână şi 18 modelate la roată) reprezintă 11 tipuri de recipiente.
Pentru ceramica obţinută la roată 14 sunt cenuşii şi doar 4 cărămizii. În total, în inventarul L1 a SV
s-a găsit un număr de 13 vase borcan şi o căţuie (lucrate la mână), 9 vase-urnă (3 de pe podea), 5 căni
(2 de pe podea), 5 căniţe, 5 castroane, 5 fructiere, 4 amfore (una de pe podea), 4 străchini, un ulcioraş şi
o cană de lux (modelate la roată). Ceramica la roată este dominată de cea cenuşie (26), apoi cărămizie
(11), albicioasă (1) şi roşie (1). În total s-au descoperit 14 vase lucrate la mână şi 39 făcute la roată.
Celor 53 de recipiente, care reprezintă 11 tipuri de vase, li se alătură o lama de cuţit, oase arse ori cu
urme de prelucrare.
Fig.8 Statistică privind culorile
ceramicii făcută la roată
din L1-SV

Fig.7 Ceramica lucrată la mână
sau la roată din L1-SV
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b) Secţiunea VI – situată în paralel cu cea precedentă, cuprinde o vatră şi două gropi (Gr. 1
şi Gr. 2), prima menajeră iar cealaltă de cult, mai târziu transformată tot cu scop menajer.
Vatra cuptorului antic a fost găsită tot la 0,60m adâncime, asemenea instalaţiei anterioare, cu
diametrul de 0,90-1m. Pe suprafaţa vetrei erau fragmente ceramice de la vase-borcan (modelate la
mână), buze de castroane, vase de provizii, corpuri de căni, căniţe, un gât de amforă (toate lucrate la
roată), resturi osteologice arse, chirpic şi pietre de râu. Nivelul scăzut de înroşire a vetrei sugerează
un timp scurt de folosire, probabil ocazional sau poate fi explicat prin renunţarea devreme la
utilizarea ei. Fragmentele de pe vatră prezintă următoarele trăsături:
1. Vase borcan modelate cu mâna, din pastă cu microprundişuri, de culoare cărămizie.
Din cele 5 vase (buze şi funduri) patru au o pastă sfărâmicioasă (pl. XXXIV/1, 2).
2. Căniţă lucrată la roată, din pastă fină de culoare cenuşie. Din vas s-a păstrat doar gâtul
(pl. XXXIV/4).
3. Căni din pastă fină, modelată la roată, de culoare cărămizie şi cenuşie. Ambele corpuri de
căni sunt fragmentare.
4. Castron lucrat la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie. S-a descoperit doar buza de tip
evazat (pl. XXXIV/6).
5. Vase de provizii făcute la roată, din pastă fină de culoare cenuşie. Din cele două recipiente
(de păstrat apa sau alimentele) s-a găsit o buză evazată plată şi un fund inelar (pl. XXXIV/5, 7).
6. Amforă lucrată la roată, din pastă fină de culoare cărămizie. S-a păstrat doar un fragment
din gât (pl. XXXIV/3).
Cele 12 recipiente reprezintă 5 tipuri de vase. În cazul ceramicii obţinută la roată, 5 sunt
cenuşii şi 2 cărămizii. Conform utilităţii, ele erau pentru gătit-servit alimente (1, 4) şi pentru
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depozitat-servit băuturi (2, 3, 5, 6).
În cele două gropi nu s-au descoperit prea multe materiale: Gr. 1 avea oase, pietre,
fragmente de vase-borcan (modelate la mână), urne, castroane, căniţe şi o amforetă, cu una sau două
torţi (lucrate la roată). În Gr. 2, iniţial cu rol cultic, deoarece pe fundul ei, la 1,20m adâncime, s-a
descoperit o vatră (0,40/0,50m diametru), au fost depistate câteva oase, fragmente de vase-borcan
(lucrate la mână), de la o amforă cărămizie şi corpuri de căni, urne (modelate la roată). Din
materialul gropilor SVI, de altfel redus numeric, descriem următoarele tipuri de vase:
1. Vase borcan făcute la mână, din pastă cu microprundişuri (inclusiv scoică pisată), de
culoare cărămizie. Din ambele vase s-au păstrat doar fragmente de burţi, unul fiind ornamentat cu
un brâu alveolat (pl. XXXV/7).
2. Amforetă din pastă fină, modelată la roată, de culoare cenuşie. Fragmentar, recipientul
are dimensiuni mari, cu corpul bombat, gura dreaptă, plată şi lipsit de fund. Vasul este prevăzut cu
două torţi late, cu şănţuire mediană, prinse de gâtul şi umerii exemplarului (pl. XXXV/1).
3. Vase-urnă din pastă fină, lucrată la roată, de culoare cenuşie. Fragmentare, din cele trei
recipiente s-a păstrat un gât terminat cu o buză dreaptă, plată şi două funduri, unul subţire iar altul
gros, inelare (pl. XXXV/3-5).
4. Castron modelat la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie. S-a descoperit doar buza, de
tip colac (pl. XXXV/2).
5. Căniţă la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie. Din recipient s-a găsit doar un
fragment de burtă (pl. XXXV/6).
Cele 8 recipiente ale Gr. 1 indică 5 tipuri de vase ce fac parte din inventarul Gr.1. Toate cele
6 exemplare lucrate la roată sunt cenuşii. Obiectele au fost utilizate la gătit (1), păstrat
alimente/băuturi (2-4) şi băut (5). Următoarele 4 tipuri descrise sunt din Gr.2 a SVI:
1. Vase borcan modelate la mână, din pastă cu microprundişuri de culoare cărămizie. Din
cele 4 vase s-au păstrat două buze evazate (una având crestături), un fund şi un fragment de corp,
ultimul decorat cu alveole (pl. XXXVI/1, 2).
2. Căni din pastă fină făcută la roată de culoare cenuşie. Cele 3 vase sunt reprezentate printrun fragment de burtă nedecorat, un gât ornamentat cu linii verticale realizate printr-o lustruire
accentuată, delimitate cu o nervură orizontală pronunţată, care totodată face legătura între gât şi
corpul bombat al cănii respective şi o toartă simplă (pl, XXXVI/3, 5, 7).
3. Vas-urnă executat la roată dintr-o pastă fină de culoare cenuşie. Fragmentul păstrat are
un decor obţinut prin lustruire şi format din combinaţia unor linii orizontale şi verticale drepte,
situat pe gât, iar pe burtă se află un ornament lustruit, constituit dintr-o linie orizontală vălurită (pl.
XXXVI/4).
4. Amforă făcută la roată, din pastă fină de culoare cărămizie. Din recipient s-a păstrat un
fragment din burtă (pl. XXXVI/6).
Din cele 9 vase, doar 5 sunt modelate la roată, dintre care 4 sunt cenuşii şi unul cărămiziu.
Exemplarele se încadrează categoriilor privind depozitarea alimentelor/băuturilor (3, 4), gătit (1) şi
pentru băut (2).
În cele două gropi s-au descoperit 17 de vase, reprezentând 7 tipuri de recipiente. Ceramica
cenuşie, modelată la roată, domină printr-un număr de 8 vase, iar cea cărămizie este reprezentată
prin 3 vase, restul de 6 fiind lucrate la mână.
Fig.9 Ceramica modelată la mână
sau la roată din Gr.1-2/SVI

Fig.10 Statistică între ceramica
cenuşie şi cărămizie
din Gr. 1-2/SVI
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c) Secţiunea VII – trasată paralel cu SII/2004 şi perpendicular pe buza terasei, surprinde
prin bogăţia straturilor arheologice şi prin complexele închise. Dacă nivelul dacic a oferit prezenţa
unei monede romane şi a diverselor tipuri de vase, cel romanic târziu a surprins prin consistenţa
ceramică (vase-borcan, tipsie), care anunţa prezenţa unui complex închis. De asemenea s-au găsit şi
două gropi (Gr. 1, Gr. 2) în cadrul aceluiaşi nivel.
Sub Gr. 2 s-a descoperit la 1-1,20m o locuinţă adâncită (L1) având în interior două cuptoare
din piatră, probabil cu cupolă, deoarece în componenţa lor şi alături de vetre s-au găsit multe pietre
de râu.
Atât gropile cât şi locuinţa din SVII au spart nivelul dacic fapt explicat prin prezenţa
fragmentelor din secolele II-III (fructiere, străchini, amforete, căni, căniţe) în interiorul complexelor
amintite.
Ceramica specifică secolelor VI-VII din inventarul L1 şi poziţionarea Gr.2 în acelaşi nivel
denotă contemporaneitatea lor, însă fără o legătură între cele două vestigii, precum în situaţia
precedentă, când Gr. 1 şi L2/2004 s-au găsit alăturate, la acelaşi nivel. De altfel, Gr. 2 a fost făcută
ulterior L1, întrucât conturul ei nu a fost surprins în podeaua locuinţei amintite, ci la 0,40-0,60m iar
la 1-1,20m se termină şi nu atinge L1.
Starea fragmentară a ceramicii din cele două gropi nu a permis selectarea unor fragmente
reprezentative (majoritatea fiind burţi de vase-borcan) însă din inventarul L1, de lângă cuptoare
(C1, C2), s-au strâns câteva fragmente (10 în total, câte cinci de la fiecare cuptor) pentru această
perioadă, care au permis şi descrierea lor:
Vase borcan modelate dintr-o pastă grosieră, cu nisip, pietricele şi scoică pisată în
compoziţie, de culoare gălbui-cărămizie şi cenuşie-neagră. Arse incomplet, fragmentele sunt uşor
friabile şi au aspect zgrunţuros. Principala caracteristică este fundul gros, care le conferă stabilitate,
întrucât pereţii sunt subţiri. Fragmentele din L1 sunt de la buze şi funduri de vase-borcan
(pl. XXXVII). Unul dintre ele, descoperit în preajma cuptorului 1 are urme de ardere secundară, în
interior şi exterior, fapt ce denotă scopul întrebuinţării lui (pl. XXXVII/4), ca vas uzual, casnic.
Pe lângă datarea cronologică a complexelor închise din SVII, aceste fragmente ceramice sunt
importante deoarece le completează pe cele descoperite în inventarul locuinţei SII/2004, fapt ce permite
stabilirea unor legături, care vor contura imaginea finală asupra comunităţii din secolele VI-VII d.Hr.
d) Secţiunea VIII – amplasată la capătul drumului care urcă pe terasă şi trasată paralel pe
buza ei.
Cel mai important şi interesant vestigiu al secţiunii este vatra unui cuptor, amenajat în aer
liber şi la baza căruia se afla o groapă de tip clopot, care deservea instalaţia de foc137.
Materialul ceramic descoperit în cele două locaţii (pe vatra cuptorului şi în groapă) se
completează reciproc. Pe vatră s-au găsit fragmente de la 43 de vase, dintre care trei au fost
reîntregite, iar în groapă s-au identificat fragmente de la 29 de recipiente, dintre care unul a fost
restaurat. Cele 72 de vase erau însoţite şi de două fragmente de cute şi un rest din lama unui cuţit
din fier. Vasele au fost folosite pentru strecurat, depozitat, preparat-încălzit alimente, băut sau ca
suport de iluminat. Întrucât acestui vestigiu i s-a acordat un alt spaţiu şi a fost descris amănunţit în
paginile altui articol, amintit deja, nu mai insistăm asupra lui.
II. Casete (2006-2007)
e) Caseta A – trasată în preajma SVI, la distanţă de 0,50m una de cealaltă, paralel cu buza
terasei. Laturile casetei au surprins patru gropi şi o vatră deschisă, care au fost descrise în amănunt
la subcapitolul privind descrierea săpăturilor, motiv pentru care vom insista doar pe inventarul lor.
Din complexul arheologic închis, decopertat de Cas. A, cele mai importante dovezi au fost găsite
în Gr. 2, însă şi celelalte vestigii completează informaţiile despre activităţile cotidiene ale comunităţii.
137

Pentru toate detaliile vezi G. D. Hânceanu, Rolul unei instalaţii de foc pentru membrii comunităţii dacice
de la Roşiori – Neamţ, în AMT, VI, 2011, p. 16-34.
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Din inventar descriem ce este reprezentativ, ca formă, decor (chiar dacă este fragment) şi implicit ca
stare de conservare (întreg ori restaurat):
1. Creuzet (nr.inv. 43148) din pastă grosieră, cu microprundişuri în compoziţie, de culoare
cenuşie-neagră. Întreg, vasul are gura rotundă, pereţii groşi şi fundul drept (pl. XXXVIII/1). În interior şi
la exterior se observă intense urme de exfoliere şi crăpături, datorate expunerilor repetate la temperaturi
ridicate. În interior păstrează urme de înroşire, de la topirea minereului din fier. Dimensiuni: H = 7cm,
Dg = 6cm şi Df = 4,8cm. Găsit între Gr.2 şi vatra unui cuptor, la 1-1,20m adâncime. Posibil ca
vasul să fi fost întrebuinţat la topirea unor minereuri locale şi la fabricarea câtorva unelte casnice,
uzuale, cum ar fi cuţitele, în număr de 12 până în prezent. De asemenea, în groapa din apropiere s-a
descoperit un fragment de fund drept, din pastă similară recipientului amintit, probabil de la un alt
creuzet (pl. XXXVIII/3. Modelat tot la mână, fragmentul are o pastă cu aspect zgrunţuros-poros şi
cu urme de ardere secundară. Nu excludem posibilitatea utilizării acestui vas în acelaşi scop ca şi
exemplarul descoperit întreg, iar în urma deselor utilizări să se fi spart. Similitudini, îndeosebi
pentru exemplarul întreg, ca pastă, formă, mod de fabricare, pot fi stabilite cu recipientele de la
Barboşi – Galaţi138, Poiana – Neamţ (punctele Silişte139 şi Varniţă140) şi Dumbrava-Ciurea (Iaşi)141.
De altfel, prezenţa creuzetului, a bucăţilor de zgură metalică şi a lupei din fier, fac posibilă
atribuirea vetrei respective unui cuptor improvizat pentru redus minereul din fier şi în vederea
prelucrării şi fabricării unor unelte casnice, precum cuţitele, care sunt de mai multe tipuri, cu limbă
de înmănuşare sau cu mânere plate cu nituri, lama triunghiulară sau dreptunghiulară în secţiune,
ascuţită la interior ori curbată şi cu tăişul drept.
Deşi marginea terasei nu ne-a permis să observăm dacă vatra avea amenajări speciale,
necesare unui cuptor care să atingă temperaturi ridicate sau era doar un cuptor improvizat, de
moment, celelalte dovezi (zgura, lupa şi creuzetul puternic exfoliat la exterior şi cu urme de oxizi
din fier, care domină compoziţia roşietică interioară a pereţilor, potrivit analizelor efectuate de
fizician dr. Gh. Niculescu142, de la Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi
Restaurării) ne indică destinaţia clară a instalaţiei respective.
2. Jeton dintr-un vas borcan cu microprundişuri şi scoică pisată în compoziţie, de culoare
cărămiziu-maronie. Descoperit în Gr. 2, la 1m adâncime, fragmentul decupat dintr-un perete sau de
la fundul vasului are incizat, uşor ilizibil, forma unui X simplu, cu braţele drepte, care aminteşte de
crucea Sfântului Andrei. Semnul a fost executat ulterior arderii recipientului, după spargerea acestuia şi
decuparea sub forma unui jeton, deoarece este făcut pe partea interioară şi nu pe cea exterioară
(pl. XXXIX/3.). Această descoperire nu este singura de acest fel, din aşezarea de la Roşiori, dar
prima găsită pe un fragment lucrat la mână, de 5cm lungime şi 4cm lăţime (braţele semnului au 2,
respectiv 2,5cm lungime). Anterior, în campania din 2005 s-au găsit două căniţe, executate la roată,
din pastă fină, una de culoare cenuşie, având un semn zgâriat sub forma literei X (crux decussata),
crucea Sfântului Andrei, dar cu capetele întoarse spre exterior, iar cealaltă de culoare cărămizie, cu
un semn sub formă de X (decussata). Ambele semne sunt poziţionate pe burta vasului, unul fiind
mai aproape de toartă şi au fost executate după ardere143. Asemenea semne s-au găsit în număr
138

S. Sanie, Şeiva Sanie, Cetăţuia geto-dacică de la Galaţi-Barboşi, în volumul Geto-dacii dintre Carpaţi şi
Nistru (secolele II a. Chr. – II p. Chr.), vol. I (editori S. Sanie, Tamilia Elena Marin), Iaşi, 2011, p. 110
(pl. XXXIV/6).
139
Gh. Bichir, Cultura……, p. 51, 254 (pl. XXXVIII/7). Creuzetul din punctul Silişte, de la Poiana-Dulceşti,
se diferenţiază de cel găsit la Roşiori prin gura triunghiulară.
140
Ibidem, p. 377 (pl. CLXI/6). Exemplarul de la Roşiori este aproape identic cu cel din punctul Varniţă de
la Poiana-Dulceşti (ambele având gura rotundă).
141
S. Sanie, Ş. Sanie, Cercetările arheologice de la Dumbrava (comuna Ciurea, jud. Iaşi), în C. I., IV, 1973,
p. 73 (fig. 10/8).
142
Tehnicile de investigare (microscopia şi fluorescenţa de raze X) au vizat creuzetul menţionat şi obiectele
din fier (cuţite, cârlige de pescuit, lupa şi bucăţile de zgură, inclusiv moneda de argint) descoperite la
Roşiori, în campaniile 2006-2007. Pentru amănunte vezi O. Mircea, Restaurarea şi conservarea pieselor
arheologice. Catalog de expoziţie, Roman, 2007, p. 19-23, 70-71 (pl. 32).
143
G. D. Hânceanu, Căniţele cu semne din aşezarea de la Roşiori-Dulceşti, în Carpica, XXXIV, 2005, p. 115-122.
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mare, într-o staţiune a dacilor liberi, la Poiana-Dulceşti144, situată la doar 2 km distanţă de situl de la
Roşiori, dar şi la Săbăoani – Neamţ145. Anterior perioadei secolelor II-III, astfel de semne apar pe
fragmente ceramice lucrate la mână sau la roată din inventarul cetăţilor dacice de la Barboşi146 şi
Poiana147 – Galaţi.
Simbolurile respective nu pot fi interpretate ca semne de olar (deoarece sunt făcute ulterior
arderii, prin zgârierea vaselor), nu indică nici cantitatea (precum cele pictate pe amfore) sau ca
însemne magico-religioase de tip sarmat, cum au fost multă vreme considerate de unii specialişti
din a doua jumătate a secolului XX. Prezenţa lor trebuie pusă în legătură cu perioada de frământări
religioase, din a doua jumătate a secolului III, dinaintea recunoaşterii oficiale a religiei creştine de
la începutul secolului IV d.Hr.
3. Cană fabricată la roată, din pastă fină de culoare cenuşie. S-a păstrat doar fundul inelar,
care are pe laterala unui perete un decor din linii oblice lustruite (pl. XXXVIII/4).
4. Cană modelată la roată, din pastă fină de culoare cenuşie. Fragmentar, recipientul are
burta puternic bombată, decorată cu o linie vălurită orizontală şi un brăduţ, ambele motive executate
prin lustruire (pl. XXXIX/2).
5. Cană lucrată la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie. Fragmentul de burtă are un decor
de haşuri, obţinut prin lustruire (pl. XXXIX/1). Ultimele trei căni descrise sunt din Gr. 2.
6. Fusaiolă (nr.inv. 43136) modelată la mână, din pastă cu microprundişuri de culoare
cenuşie (pl. XXXIX/5). Întreg, obiectul este bitronconic şi a fost găsit în Gr. 2, la 0,80-1m
adâncime. Dimensiuni: H = 3cm; Dmax = 3cm.
7. Fusaiolă (nr.inv. 43137) făcută la mână, din pastă cu pietricele de culoare gălbuicărămizie. Întreg, obiectul este rotund şi are un aspect zgrunţuros. Totodată, pe suprafaţa exterioară
prezintă o serie de crăpături, iar unul din capete este turtit (pl. XXXIX/6). Credem că aceste
caracteristici se datorează unei expuneri la o temperatură ridicată, degajată de vatra cuptorului din
apropiere, lângă care s-a identificat şi creuzetul amintit. Piesa a fost găsită între Gr. 2 şi vatra
menţionată, la 1,60m adâncime. Dimensiuni: H = 2,5 cm; Dmax = 2,5 cm.
8. Proiectil din piatră, rotund, de culoare gri (pl. XXXIX/4). Descoperit în Gr. 2 alături de
alte diverse piese, precum o lupă, mai multe fragmente de zgură metalică (pl. XXXIX/8-12) şi un
fragment de zgură ceramică, de culoare neagră (pl. XXXIX/7).
Potrivit vaselor din Gr.2 a Cas.A ele au servit cu scopul păstrării alimentelor şi pentru băut.
Un rol aparte l-a avut creuzetul folosit la topirea minereurilor din fier. Inventarul Gr.2 conţinea mai
multe vase însă starea lor este extrem de fragmentară, motiv pentru care nu le-am putut descrie.
În celelalte trei gropi ale casetei nu s-au găsit prea multe dovezi arheologice, iar dintre ele
menţionăm:
1. Cană (nr.inv. 43246) făcută la roată, din pastă fină de culoare cenuşie. Restaurat, recipientul
are gura foarte puţin evazată, gâtul scurt şi corpul puternic bombat, terminat cu un fund inelar. Toarta
este arcuită şi prinsă de gâtul şi burta vasului. La exterior are un decor lustruit (pl. XXXVIII/2.).
Dimensiuni: H = 7,5cm, Dg = 6cm şi Df = 4,5cm. Obiect descoperit în Gr.1, la 1,60-1,80m adâncime.
2. Amforă lucrată la roată, din pastă fină de culoare cărămizie. S-a păstrat doar gâtul
recipientului (pl. XXXVIII/5). Descoperită în Gr. 1.
3. Fructieră lucrată la roată, din pastă fină, de culoare cărămizie. S-a păstrat doar un
fragment din cupă, cu buza plată şi corpul tronconic (pl. XXXVIII/6). Descoperită în Gr. 3.
4. Piatră de ascuţit fragmentară, dreptunghiulară în secţiune, de culoare cenuşie
(pl. XXXVIII/7). Descoperită în Gr. 3.
5. Proiectil din piatră, oval, de culoare gri (pl. XXXVIII/8). Descoperit în Gr. 4.
144

Gh. Bichir, Cultura……, p. 89, 338 (pl. CXXII/3), 304 (pl. LXXXVIII/3), 347 (pl. CXXXI/2), 366 (pl. CL/3),
367 (pl. CLI/1), 368 (pl. CLII/4), 369 (pl. CLIII/5).
145
V. Ursachi, Săbăoani (vol. I)……, p. 170, 476 (pl. 207/5), 486 (pl. 217/10).
146
S. Sanie, Şeiva Sanie, op. cit., în volumul Geto-dacii dintre Carpaţi şi Nistru (secolele II a. Chr. – II
p. Chr.), vol. I (editori S. Sanie, Tamilia Elena Marin), Iaşi, 2011, p. 80 (pl. XIII/2, 4), 104 (pl. XXVIII/6).
147
S. Teodor, op. cit., în volumul Geto-dacii dintre Carpaţi şi Nistru (secolele II a. Chr. – II p. Chr.), vol. I
(editori S. Sanie, Tamilia Elena Marin), Iaşi, 2011, p. 240 (fig. 14/2).
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6. Nucleu din silex de culoare neagră şi de formă neregulată (pl. XXXVIII/9). Posibil folosit
ca amnar. Descoperit în Gr. 4.
Pe vatra deschisă din Cas.A s-au găsit mai multe fragmente ceramice de la vasele utilizate la
prepararea ori încălzirea alimentelor:
1. Vase borcan făcute la mână, din pastă cu microprundişuri, de culoare gălbui-cărămizie.
Fragmentele de la cele 4 vase (trei corpuri şi un fund) prezintă urme de ardere secundară (pl. VIII/1,
3, 6) şi unul este decorat cu o nervură orizontală (pl. VIII/1).
2. Căni lucrate la roată din pastă fină de culoare cenuşie ori cărămizie. Cele 6 recipiente
fragmentare (cinci corpuri şi un fund) au pe alocuri urme de lustruire (pl. VIII/7-10, 12, 13).
3. Castron modelat la roată din pastă fină, de culoare cenuşie. S-a păstrat doar o parte din
corpul recipientului, cu pereţii groşi (pl. VIII/11).
4. Vas-urnă lucrat la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie. Din vas s-a păstrat doar
fundul inelar (pl. VIII/14).
5. Pietre de ascuţit de formă ovală, cenuşii. Cele două exemplare sunt rupte (pl. VIII/4, 5)
Din descrierea materialului de pe vatră (14 obiecte) remarcăm utilizarea vaselor făcute la
mână (4), grosiere, la gătit, iar cele lucrate la roată (8), la încălzitul preparatelor, servit sau pentru
păstrarea lichidelor (apă, vin, ulei). Pietrele de ascuţit (2) erau necesare pentru uneltele metalice
întrebuinţate de membrii comunităţii.
Statisticile pe întreg materialul ceramic provenit din complexele casetei A (proporţii
ceramica lucrată la mână şi cea modelată la roată sau care categorie-cenuşie/cărămizie, domină
inventar ceramicii făcută la roată) rămân să fie definitivate cu alt prilej (într-o monografie) întrucât
cantitatea descoperită în cuprinsul celor patru gropi amintite este foarte mare.
f) Caseta B – deschisă în apropierea casetei anterioare şi tot paralel pe buza terasei.
În privinţa complexelor amintim două locuinţe, două vetre de foc şi şapte gropi (două în
strat, una în locuinţa de suprafaţă şi alte patru în cealaltă locuinţă, de tip adâncit), detaliate la
compartimentul descrierii săpăturilor. Din inventarul complexelor vom descrie cea mai mare parte a
obiectelor, a căror stare de conservare a permis acest fapt. Pentru început va fi specificat materialul
celor două gropi din strat:
1. Vas borcan executat la mână, din pastă cu microprundişuri de culoare cărămizie. Din vas
s-a găsit doar fundul (pl. XL/7).
2. Căni de lux lucrate la roată, din pastă fină de culoare cenuşie şi cărămizie. Din cele două
exemplare s-a descoperit o toartă şănţuită cenuşie şi o buză cu prag, de culoare roşie (pl. XL/4, 6).
3. Amforă la roată, din pastă fină de culoare cărămizie. Din recipient s-a păstrat doar o parte
a gâtului (pl. XL/5).
Acestor 4 fragmente ale Gr.1, reprezentând 3 tipuri de vase (unul făcut la mână şi două
lucrate la roată) li se adaugă o piatră de râu, de formă ovală, albicioasă, de care s-au prins bucăţi de
scoică (pl. XL/8), precum şi un fragment de chirpic, cărămiziu, cu linii pe suprafaţa exterioară
(pl. XL/9), probabil de la o vatră. Comparativ cu inventarul acestei gropi, cel din Gr.2 este mult mai
bogat şi variat:
1. Vase-borcan modelate cu mâna, din pastă cu microprundişuri de culoare cărămizie gălbuicărămizie sau cenuşie. S-au descoperit câteva fragmente de buze cu decor crestat sau alveolat
(pl. XLI/1, 2, 4). Un singur recipient a putut fi restaurat (nr.inv. 43781), având formă bitronconică şi
de talie mijlocie. Cu buza evazată, vasul are corpul uşor bombat şi fundul drept. În zona de legătură
dintre umeri şi burtă are ca ornament o nervură circulară orizontală, uşor strâmbă din fabricaţie. De
culoare gălbui-cărămizie, exemplarul are puternice urme de ardere secundară (pl. XLI/6).
Dimensiuni: H = 19 cm; Dg = 13,5cm; Df = 10 cm.
2. Căţui făcute la mână, din pastă cu microprundişuri de culoare gălbui-cărămizie, cărămizie
şi cenuşie-neagră. Fragmentare, ceştile de formă tronconică sunt mici, mijlocii şi mari, cu buzele,
pereţii şi fundurile drepte. Torţile sunt mici, lipite de corp ori sub forma unui semicerc, prinse de corp şi
buză. Majoritatea vaselor prezintă urme de ardere secundară şi sunt lipsite de decor (pl. XLI/3, 5, 7-10).
Un singur exemplar este întreg (nr.inv. 43705), de dimensiuni mici, tronconic, cu buza şi fundul
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drept, iar toarta lipită de corp (pl. XLI/9). De culoare gălbui-cărămizie, obiectul este ultimul
descoperit în Gr.2, la 1,40m adâncime. Dimensiuni: H = 3,5cm; Dg = 4,5cm; Df = 1,5cm.
3. Căni executate la roată, din pastă fină de culoare cenuşie sau cărămizie. Cele trei
exemplare restaurate (nr.inv. 43701, 43782, 43789) sunt bitronconice, cu buzele drepte, gâtul
prelung, corpul bombat şi fundul inelar. Torţile sunt prinse de gâtul şi burta vaselor (la un exemplar,
nr. 43789, nu i s-a păstrat toarta şi partea de sus a buzei, însă are o nervură circulară orizontală pe
corp – pl. XLII/3). Toate recipientele sunt lustruite la exterior (pl. XLII/1-4). De asemenea,
menţionăm existenţa unui fragment dintr-o cană de culoare roşie, ornamentat cu o linie vălurită
lustruită (pl. XLII/4). Dimensiunile cănilor: H = 13cm, Dg = 8cm, Df = 5,5cm (43701); H = 14cm,
Dg = 8,5cm, Df = 6cm (43782); H = 11,5cm, Dg = 7cm, Df = 5cm (43789).
4. Fructiere lucrate la roată, din pastă fină de culoare cărămizie şi cenuşie(pl. XLII/5-7).
Fragmentare, cele trei recipiente au cupele mari, iar buzele plate sunt înguste sau late (nu li s-au
păstrat picioarele-suport). La exterior prezintă un decor lustruit (pl. XLII/5), iar uneori au găuri de
reparaţie (pl. XLII/7).
5. Amfore modelate la roată, din pastă foarte fină de culoare roşie, albicios-gălbuie, gălbuicărămizie sau cărămizie. Potrivit caracteristicilor (pastă, formă), fragmentele (gât, fund scobit, torţi
cu nervură mediană) sunt de origine romană (pl. XLIII).
6. Fusaiolă (nr.inv. 43706) modelată la mână, din pastă cu microprundişuri în compoziţie,
de culoare cenuşie. Uşor restaurat, obiectul este bitronconic (pl. XLIV/1). Dimensiuni: H = 4,5cm şi
Dmax = 4cm. Piesa a fost găsită printre ultimele, alături de căţuia întreagă de la 1,40m adâncime.
7. Piatră de ascuţit (nr.inv. 43739) de formă ovală, de culoare maronie (pl. XLIV/6).
Dimensiuni: L = 14 cm şi l = 3,5cm.
8. Cuie din fier obţinute prin turnare. Ambele exemplare sunt întregi, circulare în secţiune şi
cu ţintele intacte (una dintre ele este triunghiulară în secţiune). Vârfurile sunt îndoite (pl. XLIV/2,
3). Descoperite la 0,60-0,80m adâncime. Dimensiuni: L = 9,7 şi 6,5cm, iar Dmax = 0,4 şi 0,3cm.
Analogie în situl de la Moineşti – Bacău148.
9. Dăltiţă din fier (nr.inv. 43744) obţinută prin turnare. Întreg, obiectul este de dimensiuni
mici şi are o formă triunghiulară. Vârful ascuţit iniţial este acum uşor tocit. Capătul opus este
dreptunghiular în secţiune, iar de la mijloc spre vârf exemplarul este puţin arcuit (pl. XLIV/4).
Dimensiuni: L = 6cm şi l = 0,6cm. Descoperit la 0,60m adâncime. Mică, piesa a fost probabil
folosită la prelucrarea lemnului, ori pentru alte materiale fragile (os). Similitudini în cetatea dacică
de la Moineşti – Bacău149.
În completarea acestui inventar adăugăm un fragment de zgură ceramică, de culoare neagră
(pl. XLIV/5), coarnele cu urme de prelucrare (pl. XLIV/7-9) şi oasele perforate în scopuri diverse
(pl. XLIV/10, 11). Obiectele descrise au fost găsite între 0,60 – 1,60m adâncime, în inventarul Gr.
2, destinată proviziilor, însă ulterior transformată în scopuri menajere.
Conţinutul Gr.2 mai avea multe fragmente ceramice, de aceleaşi tipuri, însă starea
fragmentară nu ne-a permis descrierea lor.
*
Aminteam la începutul descrierii materialului din cas. B că s-au identificat două instalaţii de
foc, una în interiorul L1, iar alta deasupra Gr.2, din stratul antic, unde materialul găsit este rar şi
fragmentar:
1. Fructieră lucrată la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie. Din ea s-a păstrat doar un
fragment de cupă, cu buza evazată, lată (pl. XL/1).
2. Cană de lux modelată la roată, din pastă fină de culoare cenuşie. Din recipient s-a
descoperit doar buza, prevăzută cu prag (pl. XL/2).
3. Cană făcută la roată, din pastă fină de culoare cenuşie. Din vas s-a găsit doar fundul
inelar (pl. XL/3).
Adâncimea identică (0,40m) şi materialul asemănător denotă contemporaneitatea acestui mic
148

V. Căpitanu, V. Ursachi, Cetatea dacică de la Moineşti, în Carpica, XVIII-XIX (1986-1987), 1987, p. 59,
fig. 11/2.
149
Ibidem, p. 59, fig. 11/1.
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cuptor, din aer liber, cu locuinţa menţionată.
Pentru evitarea confuziilor am preferat să descriem piesele din cele două locuinţe separat şi
nu împreună cu cele de mai sus. Astfel, în interiorul L1 s-au găsit următoarele obiecte:
1. Vase borcan făcute la mână, din pastă cu pietricele şi scoică pisată în compoziţie, de
culoare cenuşie şi cărămizie. Mici şi mijlocii, cele 18 vase au buzele evazate, corpul profilat, terminat cu
un fund drept. Majoritatea sunt simple, nedecorate, însă altele dispun de motive ornamentale,
precum alveole, crestături, linii incizate şi butoni, situate pe buze ori pe corp (pl. XLV/1-4, 7, 9-11).
2. Căţui modelate la mână, din pastă cu pietricele, de culoare cenuşie. Între cele 8
exemplare fragmentare s-a găsit şi o toartă, ca un semicerc, de la o căţuie mai mare (pl. XLV/12).
Lângă vatră s-a descoperit o căţuie (nr.inv. 43704), de dimensiuni medii, uşor deformată din
fabricaţie. Întreg, recipientul era tronconic, cu gura dreaptă, iar fundul drept şi gros. Toarta este
mică şi subţire, uşor atipică, în neconcordanţă cu restul vasului, destul de greu de utilizat, fiind
incomodă. Ceaşca are intense urme de ardere fiind folosită ca opaiţ, fapt dovedit prin înnegrirea
suprafeţei interioare şi exterioare (pl. XLV/13). Descoperit la 0,30-0,40m adâncime, exemplarul are
H = 5cm, Dg = 7cm şi Df = 4,5cm. Alături de respectiva căţuie şi în preajma vetrei s-a găsit şi un
sâmbure de curmal (pl. XLVIII/8), probabil ajuns pe cale comercială, prin intermediul negustorilor
romani. Provenienţa sa ar putea fi Africa de Nord care în acea perioadă era sub stăpânire romană.
3. Căniţe făcute la mână, din pastă cu microprundişuri, de culoare cenuşie şi cărămizie. De
la ambele recipiente s-au păstrat doar buzele, uşor evazate şi nedecorate (pl. XLV/5, 6).
4. Castron realizat la mână, din pastă fină, de culoare cărămizie. Fragmentar, obiectul are
buza de tip colac, trasă spre exterior, continuată cu un corp tronconic lipsit de fund (pl. XLV/8).
5. Fructiere lucrate la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie şi cărămizie. Fragmentare,
cele 15 exemplare au cupa mare şi buza plată scurtă sau lată. La exterior sunt lustruite (pl. XLVI/7-10).
6. Căni executate la roată, din pastă fină de culoare cenuşie sau cărămizie(pl. XLVI/1-6).
Pe lângă fragmentele celor 6 căni s-a restaurat şi un recipient bitronconic cenuşiu (nr.inv. 43702),
cu gura dreaptă, gâtul prelung, burta bombată şi fundul inelar (pl. XLVI/1). Toarta este prinsă de
gâtul şi burta vasului. Exteriorul este lustruit iar la buză are o linie adâncită, dispusă orizontal.
Dimensiuni: H = 14cm; Dg = 9cm; Df = 5cm. Alte două fragmente de corp prezintă decoruri
lustruite, unul cu linii verticale, iar altul cu o linie vălurită orizontală (pl. XLVI/5, 6).
7. Castroane obţinute la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie. Chiar şi fragmentare, cele
7 exemplare au buza dreaptă sau evazată, corpul tronconic şi fundul inelar. Totodată sunt lipsite de
ornamente (pl. XLVII/1).
8. Străchini lucrate la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie sau cărămizie. Cele 3 vase
fragmentare au buza evazată, corpul tronconic şi sunt lipsite de fund (pl. XLVII/3).
9. Vas de provizii lucrat la roată, din pastă fină, cărămizie. Fragmentar, vasul avea buza
plată şi gâtul larg (pl. XLVII/2).
10. Amfore modelate dintr-o pastă foarte fină, cu mult nisip în compoziţie, de culoare
gălbui-cărămizie ori roşie. Fragmentele celor 3 vase (de la gât şi burtă) au un aspect poros
(pl. XLVII/4-6).
Totalul celor 62 de vase, 29 modelate la mână şi 33 lucrate la roată, din inventarul L1,
denotă un număr de 9 tipuri de vase întrebuinţate de membrii acestei case. În cazul ceramicii la
roată s-au depistat 24 de recipiente cenuşii, 6 cărămizii, 2 gălbui-cărămizie şi 1 roşu. Ceramicii i se
adaugă alte obiecte diverse:
1. Pietre de ascuţit (nr.inv. 43728, 43730, 43977) diferite ca formă (ovale, alungite),
culoare (gălbuie, cenuşie) şi dimensiune: L = 7,5; 10; 12cm şi l = 1,7; 2,5; 1,8cm (pl. XLVIII/3-5).
2. Proiectile (nr.inv. 43729, 43738) din piatră, ovale în secţiune şi de culoare gri (pl. XLVIII/
1, 2). Dimensiuni: Dmax = 4,5 şi 4,2 cm.
3. Cuţit (nr.inv. 43743) din fier fabricat prin turnare. În stare fragmentară, din obiect s-a
păstrat o parte a lamei (pl. XLVIII/7). Dimensiuni: L = 4,3 cm; l = 1,2cm.
4. Cui din fier fabricat prin turnare. Obiectul are ţinta păstrată şi este uşor arcuit în urma
folosirii (pl. XLVIII/6). Dimensiuni: L = 8,2 cm; Dmax = 0,5cm.
De asemenea, mai pot fi amintite oase arse (multe măsele şi oase de cai – pl. L/1-6, probabil
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carnea de cal fiind un aliment preferat) şi cărbuni de la vatra interioară, precum şi două fragmente
de zgură ceramică (pl. XLIX/9, 10). Totodată, la demontarea vetrei s-au descoperit fragmente de la
un vas miniatură modelat la mâna, din pastă cu microprundişuri, de culoare cenuşie. Fragmentar,
vasul are buza dreaptă, decorată cu o linie circulară, incizată orizontal, iar pe corpul bombat
prezintă câteva linii ornamentale (pl. L/7-10). Potrivit caracteristicilor, exemplarul poate fi mai
vechi (secolele IV-II î.Hr.), fapt explicat prin răscolirea suprafeţei când s-a construit locuinţa şi
instalat vatra. De asemenea, de pe vatră şi în urma demontării s-au găsit şi alte fragmente de vase,
specifice secolelor II-III:
1. Căţui modelate la mână, din pastă cu pietricele, de culoare gălbuie sau cenuşie. Cele 3
exemplare sunt reprezentate prin buze, două evazate, iar alta dreaptă (pl. XLIX/2-4). O buză
prezintă intense urme de ardere secundară (pl. XLIX/2).
2. Vase borcan lucrate la mână, din pastă cu microprundişuri, de culoare gălbui-cărămizie
ori cenuşie. Din ambele vase s-a păstrat corpul unuia şi fundul celuilalt (pl. XLIX/5, 6).
3. Cană făcută la mână, din pastă grosieră, de culoare cenuşie. Din recipient s-a păstrat doar
buza dreaptă (pl. XLIX/1).
4. Strachină executată la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie. Fragmentar (pl. XLIX/8),
exemplarul are formă tronconică, cu buza evazată, gâtul drept, corpul bombat şi probabil finalizat
cu un fund inelar, care nu s-a mai păstrat.
5. Amforă lucrată la roată, din pastă fină, de culoare gălbui-cărămizie. S-a găsit doar un
fragment din corpul vasului (pl. XLIX/7).
Cele 8 recipiente denotă 5 tipuri folosite în preajma vetrei. Remarcăm prezenţa în număr mare,
în L1, a ceramicii modelată la mână (35 vase de pe vatră şi din locuinţă), dublată de o cantitate identică
de vase lucrate la roată (35), fapt ce demonstrează preocuparea locatarilor pentru depozitarea,
prepararea şi păstrarea hranei şi a lichidelor. Cele 70 de vase susţin o intensă activitate casnică
pentru membrii locuinţei amintite, mai ales în condiţiile unui adăpost sezonier, de suprafaţă.
Fig.11 Ceramica modelată la
mână sau la roată din L1-Cas.B

Fig.12 Statistică pe culori a
ceramicii la roată din L1-Cas.B
25 vase
cenuşii

9% 3%
50%

6 vase
cărăm izii

50%
17%

3 vase gălbuicărăm izii

35 vase făcute la m ână

71%

35 vase lucrate la roată

1 vas roşiatic

Inventarul L2 este mai slab cantitativ, deoarece mai bine din jumătatea casei nu s-a păstrat
fiind poziţionată pe buza terasei, care s-a prăbuşit în timp. În consecinţă, s-au găsit următoarele obiecte:
1. Vase borcan făcute la mână, din pastă cu pietricele şi scoică pisată, de culoare, gălbuicărămizie sau cărămizie. Cele 10 exemplare s-au păstrat fragmentar. Potrivit trăsăturilor, recipientele
aveau buza evazată, corpul uşor bombat şi fundul drept. Unele vase dispuneau de ardere secundară
(pl. LI/1, 4). De asemenea, la câteva vase se observă şi ornamente, constituite din nervuri, brâuri de
crestături, alveole ori canale pe verticale, executate în pasta crudă, cu ajutorul degetelor (pl. LI/2-4,
6, 10).
2. Căni executate la roată, din pastă fină, de culoare cărămizie, roşie sau cenuşie. Cele 3
exemplare prezintă decoruri, fie lustruit simplu, fie cu motive, precum haşuri sau linii mici, drepte,
orizontal lustruite (pl. LII/2, 5, 8).
3. Căniţe lucrate la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie şi cărămizie. Din cele 4 recipiente,
un fragment de burtă este acoperit de angobă, exfoliată în timp şi prezintă un decor incizat, cu o
linie orizontală vălurită (pl. LII/7).
4. Castroane făcute la roată, din pastă fină, de culoare cărămizie. Păstrate fragmentar, cele 3 vase
aveau buza de tip colac, trasă la exterior, corpul tronconic şi fundul inelar (pl. LII/3, 4, 6).
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5. Fructiere modelate la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie şi cărămizie. Cele 2 buze
groase erau evazate şi plate (pl. LII/10).
6. Vase-urne lucrate la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie şi cărămizie. Ambele
funduri păstrate sunt inelare (pl. LIII/5).
7. Strecurătoare modelată la roată, din pastă fină, de culoare roşie. Fragmentar, obiectul are
buza evazată, îngroşată la exterior, formă tronconică şi perforaţii ce pornesc de la jumătate spre
partea inferioară (pl. LII/1). Acest exemplar este identic cu cel de culoare cenuşie, întâlnit în multe
situri dacice din Moldova, care prezintă şi o toartă lată. Pentru vasul de la Roşiori nu s-a păstrat
toarta respectivă.
8. Capac făcut la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie. Din obiect s-a păstrat doar
butonul circular şi o parte din corp (pl. LIII/1). Nu ştim dacă dispunea de prag sau era simplu.
Acest exemplar fragmentar este primul descoperit în aşezarea de la Roşiori.
9. Vas de provizii făcut la roată, din pastă fină cenuşie. Fragmentar, vasul avea buza plată,
evazată şi gâtul larg (pl. LII/9).
10. Amfore lucrate din pastă foarte fină, de culoare albicios-gălbuie ori cărămizie. Fragmentele
(gât, toartă, fund scobit) denotă prin trăsături (pastă, formă) originea lor romană (pl. LIII/6-8).
Cele 30 de vase (10 modelate la mână, 20 făcute la roată), din L2 a Cas.B, denotă utilizarea
a 10 tipuri de recipiente. Ceramica lucrată la roată este compusă din 9 vase cenuşii, 8 cărămizii, 2 roşii
şi unul albicios-gălbui. Alături de ceramică s-au descoperit şi alte obiecte, care merită amintite:
1. Fusaiolă (nr.inv. 43709) din pastă cu microprundişuri, modelată la roată, de culoare
cenuşie. Întreg, obiectul este mic şi are o formă piramidală (pl. LIII/2). Dimensiuni: H = 1,6cm,
D părţii sup. = 1,3cm şi D. părţii inf. = 2,7cm.
2. Greutate de ţesut făcută la mână, din pastă semifină, de culoare gălbui-cărămizie.
Fragmentar, obiectul avea o formă piramidală (pl. LIII/3) din care s-a găsit doar partea superioară,
cu capătul turtit şi gaura transversală150. Datorită stării fragmentare nu putem stabili dimensiunile
iniţiale ale obiectului.
3. Piatră de ascuţit de mici dimensiuni (L = 6,2 cm; l =1,3cm), plată, de culoare cenuşie
(pl. LIII/4).
Potrivit obiectelor din această locuinţă, membrii ei se ocupau cu creşterea animalelor
(probabil bărbaţii) şi cu treburile casnice, tors-ţesut (femeile).
Din cele patru gropi ale L2 doar două au avut inventar (Gr. 2 şi Gr. 4) şi anume fragmente
ceramice, modelate la mână şi la roată, chirpic de locuinţă cu urme de la trestia folosită, precum şi
un nucleu din silex, de culoare neagră (pl. LIV/4). În continuare, descriem ceramica din ambele gropi:
1. Vase borcan făcute la mână, din pastă cu microprundişuri, de culoare gălbui-cărămizie.
Din ambele vase s-au păstrat doar fundurile drepte (pl. LIV/1, 2).
2. Cană realizată la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie. Din recipient s-a păstrat doar
toarta lată (pl. LIV/3).
La cele trei fragmente ale Gr. 2 adăugăm nucleul amintit deja. În Gr. 4, din interiorul
aceleiaşi locuinţe, s-au găsit următoarele:
1. Vas borcan lucrat la mână, din pastă cu pietricele, de culoare gălbui-cărămizie. Din vas s-a
găsit doar fundul (pl. LIV/8).
2. Strachină făcută la mână, din pastă cu pietricele, de culoare gălbui-cărămizie.
Fragmentar, recipientul are buza uşor evazată iar corpul este bombat (pl. LIV/5). Profilul tronconic
al vasului este incomplet prin lipsa fundului.
Cană lucrată la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie-neagră. Din vas s-a găsit doar toarta
lată (pl. LIV/6).
Pe lângă cele trei fragmente ale Gr.4, mai amintim şi o bucată de chirpic (pl. LIV/7),
150

Piesă publicată şi în articolul Ocupaţiile locuitorilor din aşezarea dacică de la Roşiori-Dulceşti (jud.
Neamţ), în Mem. Antiq., XXV-XXVI (2008-2009), 2010, p. 367-368, unde s-a strecurat o mică neatenţie la
sistematizarea întregului material al revistei, planşa respectivă fiind întoarsă (fapt sugerat şi de poziţia
scărilor) şi implicit trimiterea din text la ilustraţie a devenit greşită; astfel, în loc de p. 370 (pl. VI/6) trebuie
acceptată o altă variantă (pl. VI/4).
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probabil căzută şi aruncată din structura locuinţei.
Conform întregului material arheologic descoperit în interiorul L2, inclusiv în cele două
gropi menţionate, rezultă utilizarea de către membrii familiei respective a unui număr de 36 de vase
(14 făcute la mână şi 22 lucrate la roată). În cazul ceramici la roată, domină recipientele cenuşii (11)
şi cărămizii (8), urmate de cele roşii (2) şi albicios-gălbui (1).
Recipientele descrise din ambele locuinţe ale Cas.B fac parte din categoria vaselor pentru
depozitat (amfore, vase-urnă, fructiere, castroane, străchini, vas de provizii), pregătit mâncare
(vase-borcan), acoperit (capac), strecurat (strecurătoare), băut (căni, căniţe) şi iluminat (căţui).
Totodată, în complexele menţionate s-au găsit şi obiecte pentru treburile casnice (cuţit, fusaiolă,
greutate de ţesut, piatră de ascuţit).
Ceramica lucrată la mână sau la
roată din L2-Cas.B

Statistica pe culori a ceramicii
lucrată la roată din L2-Cas.B
11 vase
cenuşii

9%
39%

5%

61%

8 vase
cărămizii
50%

36%

14 vase modelate la mână

1 vas albiciosgălbui
2 vase roşii

22 vase făcute la roată

Statisticile generale (proporţii ceramica lucrată la mână şi cea modelată la roată sau care
categorie-cenuşie/cărămizie, domină inventar ceramicii făcută la roată) pe tot materialul ceramic din
complexele casetei B rămân să fie definitivate cu altă ocazie (într-o monografie) deoarece cantitatea
descoperită în gropile şi locuinţele menţionate este foarte mare.
***
Descrierea cercetărilor arheologice, din campaniile 2006-2007, de la Roşiori, din situl
amplasat pe malul Moldovei, permite câteva ipoteze legate de modul de viaţă, ocupaţiile
locuitorilor, factorul etnic şi cronologie.
Cadrul geografic în care se află aşezarea de la Roşiori, pe terasa superioară a Râului
Moldova, cu teren bun pentru agricultură, pădurile din preajmă (la Corhana şi Dulceşti) care ofereau
lemn pentru construcţii, foc, diferite soiuri de ciuperci, folosite în alimentaţie, dar şi ca mediu
ambiant (adăpost) pentru animalele sălbatice, vânate pentru hrană şi blană, apa necesară traiului,
agriculturii, olăritului ori pescuitului, pajiştile din împrejurimi pentru creşterea animalelor sunt
argumente în favoarea ideii că în zonă s-a stabilit o populaţie locală, autohtonă, de origine dacică151.
Potrivit materialului din secolele IV-II î. Hr. (geto-dacic şi bastarnic), chiar şi în lipsa unui
strat arheologic specific acestei perioade, credem că anterior prezenţei dacilor liberi zona a fost
locuită de o populaţie geto-dacică, în paralel cu o enclavă de origine germanică. Cele două niveluri
culturale păstrate în situl de la Roşiori indică cu certitudine existenţa a două aşezări suprapuse în
timp, una din secolele II-III şi alta din veacurile VI-VII d. Hr.
Distanţa mică dintre comunitatea dacilor liberi de la Roşiori şi a celor din aşezările
cunoscute de la Dulceşti, din punctele La Silişte şi Varniţă, indică anumite legături politice,
economice, religioase, poate şi familiale între locuitorii respectivi. Posibil, un argument în sprijinul
acestei ipoteze fiind şi ocupaţiile comune, precum numărul mare al vaselor cu semne, de factură
religioasă, acele X-uri, diferit reprezentate, fie simple (decussata), fie cu braţele întoarse (crux
decussata) şi care amintesc de crucea Sfântului Andrei, unul din primii apostoli creştini din zona
Scythiei Minor. Totodată, existenţa numeroaselor fragmente de amfore romane împreună cu denari
romani imperiali denotă practicarea comerţului naval cu negustorii din Imperiu, Moldova şi Siretul
151

Pentru mai multe amănunte, privind îndeletnicirile locuitorilor de la Roşiori, vezi G. D. Hânceanu,
Ocupaţiile locuitorilor din aşezarea dacică de la Roşiori-Dulceşti (jud. Neamţ), în Mem. Antiq., XXV-XXVI
(2008-2009), 2010, p. 359-393.
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fiind căi accesibile la acea dată.
În vederea stabilirii unei datări restrânse a sitului, putem să ne bazăm pe obiectele de
import, întrucât cele două variante ale tipului de amforă, prezente în aşezarea de la Roşiori, permit
fixarea limitei inferioare şi superioare a intervalului de timp locuit de comunitatea dacilor de pe
malul Moldovei. Astfel, variantele a1 şi a3152 indică o circulaţie a amforelor romane pentru a doua
jumătate a secolului II – respectiv întreg secolul III d. Hr. În acest interval de timp optăm să credem
că şi-au desfăşurat activitatea membrii comunităţii amintite. Pentru staţiunea specifică antichităţii
târzii nu avem elemente sigure de cronologie, de aceea continuăm să optăm pe o încadrare grosso
modo (secolele VI-VII) şi mai puţin pe una restrânsă, chiar dacă prezenţa tipsiei şi lipsa metalului ar
indica doar secolul VI, rămânem rezervaţi în a da un răspuns clar (în lipsa unor dovezi mai
concludente) privind datarea celui mai recent nivel de locuire de la Roşiori.
Pentru precizarea datării aşezării dacice de la Roşiori s-au folosit anumite materiale care au
căpătat, pe baza caracteristicilor lor, calitate de repere cronologice, fiind bine datate datorită
asocierii lor în cadrul complexelor închise (elemente autohtone cu cele de factură romană), fapt ce
le-a dat valoare de repere cronologice pentru întreaga zonă locuită de populaţia ce producea sau
folosea aceste piese. Spre exemplu, asocierea vaselor autohtone (fructiere, căni, căniţe, străchini şi
castroane) cu cele de origine romană (amfora întreagă sau altele fragmentare), datate cu exactitate
în a doua jumătate a secolului II şi îndeosebi în secolul III, constituie un punct de reper stabil.
Abrevieri
AMT – Acta Musei Tutovensis. Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad.
Arh.Mold. – Arheologia Moldovei. Institutul de Arheologie Iaşi.
Carpica – Carpica. Anuarul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
C.I. – Cercetări Istorice. Complexul Naţional Muzeal „Moldova” Iaşi.
Danubius – Danubius. Muzeul Judeţean de Istorie Galaţi.
Materiale – Materiale şi Cercetări Arheologice. Comisia Naţională de Arheologie Academia Română, Bucureşti.
Mem.Antiq. – Memoria Antiqvitatis, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Piatra-Neamţ.
Muzeul Naţional – Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti.
P.A. – Patrimonivm Apvlense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Alba Iulia.
RA – Revista Arheologică. Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul
Arheologie, Chişinău, Republica Moldova.
SCIV – Studii şi Cercetări de Istorie Veche. Institutul de Arheologie, Bucureşti.
Stvdia – Stvdia-Bibliotheca Cumidavae. Muzeul Judeţean de Istorie Braşov.
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LA RECHERCHE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE DE ROŞIORI-NEAMŢ (2006-2007).
CONTRIBUTIONS À LA CULTURE DES DACES LIBRES DE LA RIVE DE MOLDOVA
Apres les fouilles archéologiques de 2004-2005 qui (nous) ont permis la découverte d’un
établissement dace du IIème – IIIème siècles superpose par un niveau romain tardif (VIème – VIIème siècles) on a
continué la recherche systématique du site de Roşiori, commune Dulceşti, dép. de Neamţ. L’emplacement
sur le bord de la terrasse de la rivière Moldova, la présence des forêts aux alentours, les pâturages et la qualité du
sol, propice pour l’agriculture, représentent des conditions favorables pour la stabilisation d’une communauté,
prémisse nécessaire pour rechercher et mieux connaître leur occupations et d’autres aspects de leur vie.
Par conséquence, les fouilles de 2006-2007, nous ont révèle l’existence d’un grand nombre de
complexes (habitations, trous, foyers) et artefacts provenant soit de la couche archéologique soit de
l’inventaire des complexes.
Pendant les recherches de 2006 on a découvert 2 habitations (la première attribuée aux II-IIIème
siècles et la seconde aux VI-VIIème siècles), 2 fours et un âtre antiques, 10 trous (2 de provisions, 3 de culte
et 5 ménagers – huit d’elles datées II-IIIème siècles et deux autres provenant du VI-VIIème siècles).
Les fouilles de 2007 ont mis en évidence l’existence des 2 habitations, un four, 2 âtres et 8 trous
spécifiques pour la période des II-IIIème siècles (un trou de provisions, un trou de "şezut", un trou de
"deservire" et 5 trous ménagers).
Au site de Roşiori on a identifié la première habitation de surface qui contenait parmi les objets de
l’inventaire un noyau de dattier, exemplaire unique pour les établissements des daces libres. Dans la couche
antique on a trouve aussi la première monnaie du site, un denier impérial romain, émis par l’empereur Traian.
L’inventaire riche témoigne sur les occupations divers des habitants: vase à semences carbonisées,
plantoirs et une petite faucille en os (agriculture), passoires et os d’animaux domestiques (l’élevage), des
harpons en fer (la pèche), pointes de flèche en fer, des projectiles en pierre et des os d’animaux sauvages (la
chasse), céramique (la poterie), fusaïoles et un poids pour tisser (filage et tissage), creuset en argile, une
loupe et scorie en fer (métallurgie).
Les artefacts de facture locale indiquent l’existence d’un commerce intérieur mais la présence de la
monnaie romaine, du noyau de dattier et des nombreuses fragments d’amphore romaines (214 fragments
mais aussi une amphore entière brisée a cause de la pression de la terre) soutiennent l’idée de l’existence des
relations d’échange avec l’extérieur. Les marchands romains ayant comme point de départ la région du Danube
montaient sur la rivière de Siret et puis en suivant le cours de Moldova arrivaient aux habitants de Roşiori; en
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ce contexte on doit aussi rappeler la présence (à une distance de deux kilomètres, toujours sur le bord de la
rivière de Moldova) des deux établissements contemporains d’époque romaine à Poiana-Dulceşti. Ainsi,
dans cette région existaient des communautés avec lesquelles les marchands romains pouvaient réaliser des
échanges de produits sous la forme du troc ou bien vendre et puis acheter les produits nécessaires pour
l’Empire – des fourrures et peaux d’animaux, miel et surtout du vin.
Il est nécessaire de continuer les recherches systématiques au site de Roşiori parce qu’elles peuvent
offrir d’autres preuves archéologiques en vue d’une perspective complète de la vie des communautés des
daces libres sur la rive de Moldova.
Explication des planches
Planche I – la position l' établissement archéologique de Roşiori – Neamţ.
Planche II: a) plan et profil du sud de la section V/2006.
b) plan et profil du nord de la section VI/2006.
Planche III: plan et profil du sud de la section VII/2006.
plan de la section II/2004
Planche IV: plan et profil du est de la section VIII/2007.
Planche V: a) plan de la section VI/2006.
b) plan et profiles du nord et sud de la cassette A/2006.
Planche VI: plan et profiles du est, sud et vest de la cassette B/2007.
Planche VII: plan et profil de l’âtre de la cassette A/2006
Planche VIII. Objets découverts sur la surface de l’âtre de la cassette A/2006 : 1-3, 6, fragments de vasessac travaillés à la main, pâte avec des micro-graviers, couleur jaunâtre-rougeâtre (1, décore avec
nervure; 1, 3, 6, brûlement secondaire); 4, 5, pierres a aiguiser, fragmentaires, ovales, couleur grise; 7-14,
fragments de vases travaillés à la roue du potier en pâte fine, couleur grisâtre ou rougeâtre (7-10, 12,
13, tasses; 11, terrine; 14, base d’un vase-urne). II-IIIème siècle ap. J.C.
Planche IX. Céramique geto-dace travaillée à la main, du niveau antique: 1, tasse en pâte grossière, lèvre
vers l’intérieur, couleur jaunâtre-rougeâtre (S V/2006); 2, 3, écuelles en pâte grossière, lèvres vers
l’intérieur, couleur jaunâtre-rougeâtre (S VI, cas. A/2006); 4, 5, terrines en pâte grossière, lèvres
droites, couleur jaunâtre-rougeâtre (S VII/2006). IV-IIème siècles av. J.C.
Planche X. Céramique geto-dace travaillée à la main, du niveau antique: 1-6, vases-sac en pâte grossière,
couleur rougeâtre, marron ou grisâtre, lèvres vers l’intérieur, droites ou évasées, corps bombé, simples
ou avec un décor de chaînes d’alvéoles (1, 5, 6-S V/2006; 2-cas. A/2006; 3, 4-S VII/2006). IV-IIème
siècles av. J.C.
Planche XI. Céramique geto-dace travaillée à la main, du niveau antique: 1-6, fragments de vases-sac en
pâte grossière, couleur rougeâtre ou marron, lèvres droites, décorés avec des boutons ou d’alvéoles et
ayant des anses sous la forme des boutons ou bien des proéminences (1, 2, 5, 6-SVII, cas.A/2006; 3, 4SV/2006). IV-IIème siècles av. J.C.
Planche XII. Céramique bastarne travaillée à la main (fouilles de 2006): 1, fragment lèvre d'écuelle couleur
noire; 2, 3, lèvres fragmentaires provenant des brocs, couleur noire; 4-6, lèvres fragmentaires
provenant d'urnes, couleur noire; 7, fragment du corp, provenant de vase-urne, à décor en X, couleur
noire; 8, lèvre fragmentaire provenant d'un petit-broc, avec l'anse, couleur noire; 9, fragment lèvre
d'écuelle, couleur noire; 10, lèvre fragmentaire, provenant d'un broc, couleur noire; 11-13, bases
fragmentaires, provenant des petit brocs, couleur noire; 14, 15, bases fragmentaires, provenant
d'écuelles, couleur noire (découvertes dans le niveau antique Cas. A et mais aussi SV/2006). III-IIème
siècles av. J.C.
Planche XIII. Céramique bastarne travaillée à la main (fouilles de 2007): 1, 3, 5, fragments de lèvres et
panses provenant de tasses, couleur noire; 2, 6, 7, fragments de lèvres et panses provenant d’écuelles,
couleur noire (de la couche antique du S VIII et du Tr. 2-Cas. B/2007). III-IIème siècles av. J.C.
Planche XIV: 1, fusaïole plate travaillée à la roue du potier, en pâte fine, couleur grisâtre (provenant du cas. I a S
III/2005 mais découverte passim en 2006); 2, projectile en pierre grisâtre (provenant du cas. I a S III/2005
mais découvert passim en 2006); 3, rondelle modelée à la roue en pâte fine, couleur grisâtre-noire
(provenant du cas. I a S III/2005 mais découverte passim en 2006); 4, 5, cuillers travaillés à la main en pâte
avec des micro-graviers, couleur jaunâtre-rougeâtre (couche S V et S VII/2006). II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XV. Céramique travaillee à la main provenant du niveau antique: 1-9, fragments de vases-sac, pâte
grossière, couleur grisâtre, jaunâtre-rougeâtre ou rougeâtre avec les lèvres évasées, simples ou décorés
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avec des alvéoles ou entailles, le corps bien mis en relief parfois ornementé avec des nervures ou
alvéoles et la base droite (1, 2, 5, 6-Cas.A/2006; 3, 9-SVIII/2007; 4, 7, 8-Cas.B/2007). II-IIIème
siècles ap. J.C.
Planche XVI. Céramique travaillé à la main provenant du niveau antique: 1-7, fragments de vases sac, pâte
grossière, couleur jaunâtre-rougeâtre ornementés avec des boutons ou avec des chaînes d’alvéoles
simples ou doubles (1, 5-SV/2006; 2-4, 6, 7-Cas.A/2006). II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XVII. Céramique travaillée à la main provenant du niveau antique: 1-8, fragments d’encensoirs
d’une pâte avec des micro-graviers, couleur jaunâtre-rougeâtre, tronconiques, simples ou décorés avec
des entailles sur les lèvres évasées ou avec des nervures dans la région des anses, attachées ou demirondes (1-3, 5-Cas.B/2007; 4-cas.A/2006; 6, 7-SV/2006; 8-SVII/2006). II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XVIII. Céramique travaillée à la roue du potier provenant du niveau antique: 1, 2, tasses de luxe en
pâte fine, couleur rougeâtre ou grisâtre, avec un seuil pour le couvercle (cas. A/2006); 3, petite amphore en
pâte fine, couleur grisâtre, lèvre épaisse et un décor poli avec sapin (cas. B/2007); 4-10, fragments
provenant de tasses, pâte fine, couleur grisâtre ou rougeâtre, quelques unes avec un décor poli avec des
lignes ondoyées et hachures (4, 6, 7-SV/2006; 8-cas.B/2007; 5, 9, 10-cas.A/2006). II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XIX. Céramique travaillée à la roue du potier provenant du niveau antique: 1, fragment de petite
amphore en pâte fine, couleur grisâtre (cas. A/2006); 2, 5, 6, tasses en pâte fine, bitronconiques, lèvres
évasées, la base circulaire et l’anse courbe/arqué (2, 6-cas.A/2006; 5-cas.B/2007); 3, 4, petites tasses
en pâte fine, couleur grisâtre, bitronconiques, lèvres évasées et base circulaire (3-cas.A/2006; 4-SVII/
2006). II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XX. Céramique travaillée à la roue du potier provenant du niveau antique: 1-8, lèvres provenant de
petites tasses, évasées ou droites, en pâte fine, couleur grisâtre ou rougeâtre (1-3-Cas.B/2007; 4-8-SVI/
2006); 9, 10, fragments de vases à fruits en pâte fine, couleur grisâtre ou rougeâtre (9-Cas.B/2007; 10SV/2006). II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XXI. Céramique travaillée à la roue du potier provenant du niveau antique: 1, 2, 5, 7, bases
provenant des petites tasses, circulaires, en pâte fine, couleur grisâtre ou rougeâtre (1, 2-SVI; 5, 7cas.A/2006, SVIII/2007); 3, 4, 6, bases provenant des tasses, en pâte fine, couleur rougeâtre, parfois
décorées avec des lignes horizontales polies (3-Cas.A; 4-SV; 6-SVII/2006). II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XXII. Céramique travaillée à la roue du potier provenant du niveau antique: 1-3, terrines en pâte
fine, couleur grisâtre, grosse lèvre, de type anneau, évasée ou avec un seuil pour le couvercle, simples
ou prévues avec des anses (1, 2-SV/2006; 3-cas.A/2006); 4, fragment d’un vase-urne en pate fine,
couleur rougeâtre (cas.B/2007). II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XXIII. Céramique travaillée à la roue du potier provenant du niveau antique: 1-5, fragments de
vases a fruits, pâte fine, couleur rougeâtre ou grisâtre, certaines sont fortement polies (1, 4, 5-cas.A; 2-SV;
3-SVII/2006). II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XXIV. Céramique travaillée à la roue du potier provenant du niveau antique: 1, bol fragmentaire,
pâte grossière de type ciment, couleur rougeâtre-marron (S VII/2006); 2, bol fragmentaire, pate fine,
couleur jaunâtre-rougeâtre (S VII/2006); 3-7, écuelles en pâte fine, couleur rougeâtre ou rouge,
tronconiques, lèvre évasée et base circulaire (3, 4-cas.A; 5, 6-SVII; 7-SV/2006). II-IIIème siècles ap.
J.C. (2-7) et la fin du IIIème siècle ap. J.C. (1).
Planche XXV. Céramique travaillée à la roue du potier provenant du niveau antique: 1-6, passoires en pate
fine, couleur rougeâtre, grisâtre ou rouge, lèvre droite ou évasée, base conique et parfois un décor poli
(1, 5-SVI; 3, 4-SVII; 6-cas.A/2006; 2-cas.B/2007). II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XXVI. Objets en os ou en argile provenant du niveau antique: 1, faucille fragmentaire en os qui
présente une extrémité aigue (SV/2006); 2, plantoir fragmentaire en os (a-d/4 pièces) avec des traces
d’aiguisage au pic et avec une perforation a l’extrémité pour fixation (SV/2006); 3-5, fusaïoles
bitronconiques, modelées à la main, pâte avec des micro-graviers, couleur jaunâtre et rougeâtre-marron
(3-cas.A/2006; 4-SVIII; 5-cas. B/2007). II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XXVII. Objets en pierre provenant du niveau antique: 1-6, projectiles rondes ou ovales, couleur
grisâtre (1, 2-cas.A; 4-6-SVI/2006; 3-cas.B/2007); 7-11, queux rectangulaires en section, couleur grise,
noir et blanc (7, 9, 10-cas.B; 8, 11-SVIII/2007). II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XXVIII. Objets en fer provenant du niveau antique: 1, clou fragmentaire, sans tête et le pic courbe
(SVIII/2007); 2, barre en métal (tige) provenant d’une balance, fragmentaire, les extrémités rompues
avec le rivet au centre (SVIII/2007); 3, 4, hameçons avec un des bouts tournes, les pics aigus, prévus
d’une cheville de fixation (3-cas.A/2006; 4-cas.B/2007); 5-8, lames provenant de couteaux
fragmentaires, triangulaires en section et rompues aux extrémités (5-SV; 6-8-cas.A/2006). II-IIIème
siècles ap. J.C.
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Planche XXIX. Denier impérial romain, en argent, émis par l’empereur Traian : 1, photographie in situ;
2, photo 1 (avers) et photo 2 (revers) la monnais après nettoyage ; 3, les dessin du monnais. II-IIIème
siècles ap. J.C.
Planche XXX. Objets provenant de l’âtre du four antique (S V/2006): 1, lèvre d’un vase a fruits, travaillée à
la main, évasée, couleur jaunâtre-rougeâtre; 2, 3, fragments provenant des vases à fruits (coupe et support)
travaillés à la roue, couleur grisâtre; 4, base d’une tasse travaillée à la roue, couleur grisâtre; 5, lèvre
d’une amphore romaine, couleur rougeâtre; 6, lame d’un couteau en fer. II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XXXI. Objets provenant de l’intérieur de L1-SV/2006: 1, corne d’animal qui présente des traces de
façonnement (couper ras à un bout); 2, amphore romaine travaillée à la roue du potier, pâte fine,
couleur rougeâtre, restaurée avec des fragments identifiés sur le plancher de l’habitation (la base
circulaire) et dans le Tr. 1 (le reste de l’amphore); 3, lame d’un couteau en fer; 4, anse provenant d’une
amphore romaine, modelée à la roue du potier, couleur blanchâtre. II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XXXII. Céramique travaillée à la roue de l’inventaire du Tr.1-SV/2006: 1, coupe provenant d’un
vase à fruits, fragmentaire, lèvre évasée, pâte fine, couleur rougeâtre; 2, écuelle fragmentaire avec une
lèvre évasée, en pâte fine, couleur rougeâtre; 3, petite tasse fragmentaire, couleur grisâtre; 4, anse
d’amphore en pâte fine, couleur rougeâtre; 5, terrine fragmentaire avec une lèvre grosse et le corps
conique, en pâte fine, couleur rougeâtre. II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XXXIII. Céramique travaillée à la roue de l’inventaire du Tr.2-SV/2006: 1, écuelle fragmentaire
avec une lèvre évasée en pâte fine, couleur grisâtre; 2, coupe provenant d’un vase à fruits,
fragmentaire, lèvre évasée, pâte fine, couleur rougeâtre; 3, tasse de luxe, fragmentaire, lèvre évasée et
la bouche prévue d’un seuil, pâte fine, couleur rougeâtre; 4, petite tasse avec la bouche droite, le corps
bitronconique et la base circulaire, en pâte fine, couleur grisâtre; 5-7, fragments provenant d’amphores
romaines en pâte fine, couleur rougeâtre. II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XXXIV. Céramique travaillée à la main (1, 2) ou à la roue (3-7) découverte sur l’âtre du four de la
SVI/2006: 1, 2, fragments provenant de vases-sac en pâte grossière, couleur rougeâtre; 3, cou
provenant d’une amphore en pâte fine, couleur rougeâtre; 4, fragment d’une petite tasse en pâte fine,
couleur grisâtre; 5, 7, fragments provenant de vases de provisions en pâte fine, couleur grisâtre, lèvre
évasée plate, corps bombé et base circulaire; 6, lèvre provenant d’une terrine en pâte fine, couleur
grisâtre. II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XXXV. Céramique travaillée à la main (7) ou à la roue (1-6) découverte dans le Tr. 1-SVI/2006:
1, petite amphore en pâte fine, couleur grisâtre, lèvre évasée plate et le corps bombé, prévue avec deux
anses; 2, lèvre provenant d’une terrine, grosse à l’extérieur, en pâte fine, couleur grisâtre; 3-5, fragments
provenant de vases-urne en pâte fine, couleur grisâtre, lèvre évasée plate, corps bombé et la base
circulaire; 6, fragment provenant d’un petite tasse en pâte fine, couleur grisâtre; 7, fragment d’un vasesac en pâte avec des micro-graviers, couleur rougeâtre-marron, décoré avec des alvéoles. II-IIIème
siècles ap. J.C.
Planche XXXVI. Céramique travaillée à la main (1, 2) ou à la roue (3-7) découverte dans le Tr. 2-SVI/2006:
1, 2, fragments de vases-sac en pâte avec des micro-graviers, couleur rougeâtre, lèvre évasée et
décorée avec des entailles ou avec des alvéoles sur le corps; 3, 5, 7, fragments provenant de tasses en
pâte fine, couleur grisâtre, parfois avec une décoration en lignes verticales polies; 4, fragment d’un
vase-urne en pâte fine, couleur grisâtre, ornementé par polissage avec une ligne ondoyante horizontale
et quelques lignes droites verticales; 6, fragment d’amphore en pâte fine, couleur rougeâtre. II-IIIème
siècles ap. J.C.
Planche XXXVII. Céramique travaillée à la main de l’intérieur de L1-S VII/2006: 1-5, fragments provenant
de vases-sac en pâte avec des cailloux, friables, couleur jaunâtre-rougeâtre, lèvre aisément évasée, les
parois bien mis en relief et la base grosse (près du four 1 de l’habitation); 6-10, fragments provenant de
vases-sac en pâte avec des cailloux friables, couleur jaunâtre-rougeâtre, lèvre aisément évasée, les
parois bien mis en relief et la base grosse (près du four 2 de l’habitation). VI-VIIème siècles ap. J.C.
Planche XXXVIII. Objets provenant des Tr.1-4 de la Cas. A/2006: 1, 3, creusets en argile, travaillés à la
main en pâte avec des micro-graviers, aspect rugueux, couleur grisâtre-noire (Tr.2); 2, tasse travaillée à
la roue du potier en pâte fine, couleur grisâtre, bitronconique, lèvre évasée et base circulaire (Tr.1); 4, base
d’une tasse travaillée à la roue en pâte fine, couleur grisâtre avec un décor en lignes obliques polies
(Tr.4); 5, cou provenant d’une amphore travaillée à la roue du potier, pâte fine, couleur rougeâtre (Tr.1);
6, vase à fruits modelé à la roue du potier en pâte fine, couleur rougeâtre (Tr.3); 7, queux fragmentaire,
grisâtre (Tr.3); 8, projectile en pierre, grise (Tr.4); 9, silex noir (Tr.4). II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XXXIX. Objets provenant du Tr. 2-Cas. A/2006: 1, 2, fragments de tasses travaillés à la roue du
potier en pâte fine, couleur grisâtre, décorés avec des hachures ou avec des sapins et lignes ondoyantes;
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3, jeton coupé d’un fragment de vase-sac travaillé à la main, couleur rougeâtre-marron qui présente un
signe sous la forme de la lettre «X»; 4, projectile en pierre, couleur grise; 5, 6, fusaïoles bitronconiques
modelées à la main en pâte avec des micro-graviers, couleur jaunâtre-rougeâtre; 7, fragment de scorie
céramique, couleur noire; 8, 9, 11, 12, mâchefer; 10, loupe de fer. II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XL. Objets provenant du Tr. 1 et de l’âtre au dessous du Tr. 2 de la Cas. B/2007 identifiés dans le
niveau antique: 1, vase à fruits travaillé à la roue du potier en pâte fine, couleur grisâtre, lèvre évasée
plate; 2, tasse de luxe travaillée à la roue du potier en pâte fine, couleur grisâtre, bouche prévue d’un
seuil pour le couvercle; 3, base d’une tasse travaillée à la roue du potier en pâte fine, couleur grisâtre
(1-3 de l’âtre sur le Tr.2); 4, 6, tasses de luxe travaillées à la roue du potier en pâte fine, couleur
grisâtre ou rouge, la bouche présente un seuil et une anse creusée; 5, cou provenant d’une amphore
travaillée à la roue du potier en pâte fine, couleur rougeâtre; 7, base d’un vase-sac travaillé à main en
pâte grossière, couleur rougeâtre; 8, pierre de rivière blanche avec des coquillages; 9, torchis, couleur
rougeâtre (4-9, Tr.1). II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XLI. Céramique modelée à la main provenant du Tr. 2-Cas. B/2007: 1, 2, 4, 6, vases-sac en pâte
avec des micro-graviers, couleur jaunâtre-rougeâtre, lèvre évasée, parfois décorée avec des entailles ou
alvéoles, le corps bombé et la base droite; 3, 5, 7-10, encensoirs en pâte avec des micro-graviers,
couleur rougeâtre, tronconiques, lèvre évasée et anse attachée ou demi-ronde. II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XLII. Céramique travaillée à la roue provenant du Tr. 2-Cas. B/2007: 1-4, tasses en pâte fine,
couleur grisâtre, rougeâtre ou rouge, lèvre droite, corps bombé et base circulaire prévues d’une anse et
avec un décor obtenu par polissage, 5-7, vases à fruits en pâte fine, couleur grisâtre, lèvre évasée plate
et la coupe conique, parfois avec la surface extérieure fortement polie ou avec des trous de réparation.
II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XLIII. Céramique d’importation provenant de l’inventaire du Tr. 2-Cas. B/2007: 1-8, fragments
d’amphores romaines travaillés à la roue en pâte très fine, couleur rouge, blanchâtre-jaunâtre, jaunâtrerougeâtre ou rougeâtre. II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XLIV. Objets provenant de l’inventaire du Tr. 2-Cas. B/2007: 1, fusaïole modelée à la main en pâte
grossière, couleur grisâtre; 2, 3, clous en fer; 4, petit ciseau en fer; 5, scorie provenant de la céramique,
couleur noire; 6, queux marron; 7, 9, cornes avec des traces de façonnage; 10, 11, os d’animaux
perfores. II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XLV. Céramique modelée à la main provenant du L1-Cas B/2007: 1-4, 7, 9-11, fragments de vasessac en pâte avec des micro-graviers et coquilles broyés, couleur grisâtre, rougeâtre décorés avec des
alvéoles, lignes incisées et boutons (1, 4) ou avec des entailles (2, 3, 7) et des chaînes d’alvéoles (9-11);
5, 6, lèvres provenant de petites tasses en pâte avec des micro-graviers, couleur rougeâtre ou grisâtre;
8, terrine fragmentaire en pâte fine, lèvre évasée et corps tronconique, couleur rougeâtre; 12, anse
provenant d’un encensoir en pâte avec des micro-graviers, couleur rougeâtre; 13, encensoir en pâte
avec des micro-graviers, lèvre droite, corps tronconique, base droite et anse attachée, fortes traces de
brulement secondaire. II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XLVI. Céramique modelée à la roue provenant du L1-Cas B/2007: 1-6, tasses fragmentaires en pâte
fine, couleur grisâtre, lèvres aisément évasées, bitronconiques, bases circulaires parfois décorés avec des
lignes verticales ou ondoyantes polies; 7-10, vases à fruits fragmentaires, en pâte fine, couleur grisâtre
ou rougeâtre, tronconiques, lèvre plate, décoration avec des lignes horizontales polies. II-IIIème siècles
ap. J.C.
Planche XLVII. Céramique modelée à la roue, locale et d’importation provenant du L1-Cas B/2007:
1, terrine fragmentaire en pâte fine, couleur grisâtre, lèvre évasée et corps tronconique; 2, lèvre
provenant d’un vase de provisions en pâte fine, couleur rougeâtre; 3, écuelle fragmentaire en pâte fine,
couleur grisâtre, lèvre évasée, corps tronconique; 4-6, fragments d’amphores romaines en pâte très
fine, couleur jaunâtre-rougeâtre ou rouge. II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XLVIII. Objets divers provenant du L1-Cas B/2007: 1, 2, projectiles en pierre, couleur grise;
3-5, pierres pour aiguiser, couleur jaunâtre ou grisâtre; 6, clou en fer; 7, lame fragmentaire d’un
couteau en fer; 8, noyau de dattier. II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche XLIX. Céramique modelée à la main (1-6) ou à la roue (7) provenant de l’âtre du L1-Cas B/2007:
1, lèvre évasée provenant d’une tasse en pâte avec des micro-graviers, couleur grisâtre; 2-4, lèvres
provenant d’encensoirs en pâte avec des micro-graviers, couleur jaunâtre, grisâtre, évasées ou droites;
5, 6, fragments de vases-sac en pâte avec des cailloux, couleur jaunâtre-rougeâtre ou grisâtre; 7, fragment
d’amphore en pâte très fine, couleur blanchâtre-jaunâtre; 8, lèvre provenant d’une écuelle en pâte fine,
couleur grisâtre, lèvre évasée et corps tronconique; 9, 10, fragments de scorie céramique. II-IIIème
siècles ap. J.C.
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Planche L. Des os (II-IIIème siècles ap. J.C.) et fragments de vases-sac (IV-IIème siècles av. J.C.) de l’âtre
du L1-Cas B/2007: 1-6, molaires et os de cheval, quelques unes avec des fortes traces de brûlement
(1, 6); 7-10, vase-sac fragmentaire, en miniature, en pâte avec des micro-graviers, couleur grisâtre,
lèvre droite, les épaules et le corps aisément profilés, décor avec des lignes incisées.
Planche LI. Céramique modelée à la main provenant du L2-Cas B/2007: 1-10, vases-sac fragmentaires en
pate avec des micro-graviers, différentes dimensions, lèvre évasée, corps bombé et base droite, couleur
jaunâtre-rougeâtre ou rougeâtre, parfois décorés avec des nervures, alvéoles, entailles. II-IIIème siècles
ap. J.C.
Planche LII. Céramique travaillée à la roue du potier provenant de l’inventaire du L2-Cas B/2007:
1, passoire fragmentaire en pâte fine, couleur rouge, lèvre aisément évasée et le corps tronconique;
2, 5, 8, tasses fragmentaires en pâte fine, couleur grisâtre, rougeâtre ou rouge, le corps fortement
bombé et ornementé avec des lignes hachurées polies ou avec des petites lignes horizontales polies;
3, 4, 6, terrines fragmentaires en pâte fine, couleur rougeâtre, lèvre de type anneau, le corps
tronconique et la base circulaire, parfois polies; 7, petite tasse fragmentaire en pâte fine, couleur
rougeâtre décorée avec une ligne horizontale ondoyante incisée; 9, lèvre provenant d’un vase de
provisions en pâte fine, couleur grisâtre; 10, lèvre évasée provenant d’un vase à fruits en pâte fine,
couleur rougeâtre. II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche LIII. Objets divers du L2-Cas. B/2007: 1, couvercle fragmentaire travaillé à la roue, en pâte fine,
couleur grisâtre et le bouton d’attachement circulaire; 2, fusaïole en pate fine, couleur grisâtre, forme
pyramidale; 3, fragment d’un poids du métier à tisser en pâte demi-fine, modelé à la main, couleur
jaunâtre-rougeâtre avec la perforation transversale; 4, pierre à aiguiser, couleur grise; 5, base circulaire
d’un vase-urne en pâte fine, travaillée à la roue, couleur rougeâtre; 6-8, fragments d’amphores en pâte
très fine travaillés à la roue, couleur rougeâtre ou blanchâtre-jaunâtre. II-IIIème siècles ap. J.C.
Planche LIV. Objets provenant de l’inventaire du Tr. 2 (1-4) et du Tr. 4 (5-8) de L2-Cas. B/2007: 1, 2, 8,
bases provenant de vases-sac en pâte avec des micro-graviers travaillées à la main, couleur jaunâtrerougeâtre; 3, 6, anses provenant de tasses travaillées à la roue du potier en pâte fine, couleur grisâtre;
4, noyau de silex, noir; 5, lèvre évasée d’une écuelle travaillée à la main en pâte avec des micrograviers, couleur jaunâtre-rougeâtre; 7, fragment de torchis avec des traces de roseau. II-IIIème siècles
ap. J.C.
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PLANŞA I – amplasarea sitului arheologic de la Roşiori – Neamţ
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a)

b)

PLANŞA II: a) planul şi profilul sudic al secţiunii V/2006.
b) planul şi profilul nordic al secţiunii VI/2006.
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PLANŞA III: planul şi profilul sudic al secţiunii VII/2006.
planul secţiunii II/2004.
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PLANŞA IV: planul şi profilul estic al secţiunii VIII/2007.
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a)

b)

PLANŞA V: a) planul secţiunii VI/2006.
b) planul şi profilele de nord şi de est ale casetei A/2006.
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PLANŞA VI: planul şi profilele de est, sud şi vest ale casetei B/2007.
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PLANŞA VII: planul şi profilul vetrei din caseta A/2006.
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PLANŞA VIII. Obiecte descoperite pe suprafaţa vetrei din Cas.A/2006:
1-3, 6, fragmente de vase borcan modelate la mână, din pastă cu microprundişuri,
de culoare gălbui-cărămizie (1, decorat cu nervură; 1, 3, 6, ardere secundară) ;
4, 5, pietre de ascuţit fragmentare, ovale, de culoare cenuşie; 7-14, fragmente de vase lucrate la roată,
din pastă fină, de culoare cenuşie sau cărămizie (7-10, 12, 13-căni; 11-castron;
14-fund vas-urnă). Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA IX. Ceramică geto-dacică modelată la mână, din nivelul antic: 1, cană din pastă grosieră,
cu buza spre interior, de culoare gălbui-cărămizie (SV/2006); 2, 3, străchini din pastă grosieră,
cu buzele spre interior, de culoare gălbui-cărămizie (SVI; cas.A/2006); 4, 5, castroane din pastă grosieră,
cu buzele drepte, de culoare gălbui-cărămizie (SVII/2006). Secolele IV-II î. Hr.
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PLANŞA X. Ceramică geto-dacică lucrată la mână, din nivelul antic: 1-6, vase borcan din pastă grosieră,
de culoare cărămizie, maronie sau cenuşie, cu buzele spre interior, drepte ori evazate, corpul bombat,
simple sau uneori ornamentate cu un brâu de alveole (1, 5, 6-SV/2006;
2-cas.A/2006; 3, 4-SVII/2006). Secolele IV-II î.Hr.
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PLANŞA XI. Ceramică geto-dacică modelată la mână, din nivelul antic: 1-6, fragmente de vase borcan,
din pastă grosieră, de culoare cărămizie sau maronie, cu buzele drepte,
decorate cu butoni ori alveole şi cu torţi sub forma unor butoni sau ca nişte proeminenţe, unele cu şa
(1, 2, 5, 6-SVII, cas.A/2006; 3, 4-SV/2006). Secolele IV-II î. Hr.
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PLANŞA XII. Ceramică bastarnă modelată la mână (campania 2006): 1, fragment buză strachină
de culoare neagră; 2,3, buze de căni de culoare neagră; 4-6, fragmente de buze, de la vase-tip urnă,
de culoare neagră; 7, fragment burtă de vas-urnă, cu decor în X, de culoare neagră; 8, fragment buză căniţă,
cu tortiţă, de culoare neagră; 9, fragment buză strachină, de culoare neagră; 10, fragment buză de cană,
de culoare neagră; 11-13, fragmente de fund, de la căni, de culoare neagră; 14, 15, fragmente de fund,
de la străchini, de culoare neagră (descoperite în nivelul antic al Cas.A şi SV/2006).
Secolele III-II î.Hr.
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PLANŞA XIII. Ceramică bastarnă lucrată la mână (campania 2007):
1, 3-5, fragmente de buze şi burţi de căni, de culoare neagră; 2, 6, 7, fragmente de buze şi burţi de străchini,
de culoare neagră (din stratul antic al SVIII şi din Gr.2-Cas. B/2007). Secolele III-II î.Hr.
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PLANŞA XIV: 1, fusaiolă plată lucrată la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie
(din cas. I a SIII/2005, însă descoperită passim în 2006); 2, proiectil din piatră cenuşie (din cas. I a SIII/2005,
dar găsit passim în 2006); 3, rondelă modelată la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie-neagră
(din cas. I a SIII/2005, însă descoperită passim în 2006); 4, 5, linguri făcute la mână,
din pastă cu microprundişuri, de culoare gălbui-cărămizie (strat-SV şi SVII/2006).
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XV. Ceramică modelată la mână, din nivelul antic: 1-9, fragmente de vase borcan,
din pastă grosieră, de culoare cenuşie, gălbui-cărămizie sau cărămizie cu buzele evazate,
simple sau decorate cu alveole ori crestături, corpul profilat, uneori ornamentat cu nervuri sau alveole
şi fundul drept (1, 2, 5, 6-Cas.A/2006; 3, 9-SVIII/2007; 4, 7, 8-Cas.B/2007).
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XVI. Ceramică modelată la mână, din nivelul antic: 1-7, fragmente de vase borcan,
din pastă grosieră, de culoare gălbui-cărămizie, ornamentate cu butoni ori cu brâuri simple
sau duble de alveole (1, 5-SV/2006; 2-4, 6, 7-Cas.A/2006).
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XVII. Ceramică modelată la mână, din nivelul antic: 1-8, fragmente de căţui,
din pastă cu microprundişuri, de culoare gălbui-cărămizie, tronconice,
simple sau decorate cu crestături pe buzele evazate sau cu nervuri în zona torţilor,
ultimele lipite ori semirotunde
(1-3, 5-Cas.B/2007; 4-cas.A/2006; 6, 7-SV/2006; 8-SVII/2006).
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XVIII. Ceramică lucrată la roată, din stratul antic: 1, 2, căni de lux din pastă fină,
de culoare cărămizie ori cenuşie, prevăzute cu prag (cas.A/2006); 3, amforetă din pastă fină,
de culoare cenuşie, cu buza îngroşată şi cu decor lustruit cu brăduţ (cas.B/2007);
4-10, fragmente de căni din pastă fină, de culoare cenuşie sau cărămizie, unele cu ornamente lustruite,
cu linii vălurite şi haşuri (4, 6, 7-SV/2006; 8-cas.B/2007; 5, 9, 10-cas.A/2006). Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XIX. Ceramică lucrată la roată, din stratul antic: 1, fragment de amforetă, din pastă fină,
de culoare cenuşie (cas.A/2006); 2, 5, 6, căni din pastă fină, de culoare cenuşie, bitronconice,
cu buzele evazate, fundul inelar şi toarta arcuită (2, 6-cas.A/2006; 5-cas.B/2007);
3, 4, căniţe din pastă fină, de culoare cenuşie, bitronconice, cu buzele evazate
şi fundul inelar (3-cas.A/2006; 4-SVII/2006). Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XX. Ceramică lucrată la roată, din stratul antic: 1-8, buze de căniţe, evazate sau drepte,
din pastă fină, de culoare cenuşie ori cărămizie (1-3-Cas.B/2007; 4-8-SVI/2006,);
9, 10, fragmente de fructiere din pastă fină, de culoare cenuşie sau cărămizie
(9-Cas.B/2007; 10-SV/2006). Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XXI. Ceramica lucrată la roată, din stratul antic: 1, 2, 5, 7, funduri de căniţe, inelare,
din pastă fină, de culoare cenuşie ori cărămizie (1, 2-SVI; 5, 7-cas.A/2006; SVIII/2007);
3, 4, 6, funduri de căni, din pastă fină, de culoare cărămizie, uneori decorate cu linii orizontale lustruite
(3-Cas.A; 4-SV;6-SVII/2006). Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XXII. Ceramică lucrată la roată, din stratul antic: 1-3, castroane din pastă fină,
de culoare cenuşie, cu buza îngroşată, de tip colac, evazată sau cu prag (pentru capac),
simple ori prevăzute cu torţi (1, 2-SV/2006; 3-cas.A/2006); 4, fragment vas-urnă,
din pastă fină, de culoare cărămizie (cas.B/2007). Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XXIII. Ceramică lucrată la roată, din stratul antic: 1-5, fragmente de fructiere,
din pastă fină, de culoare cărămizie ori cenuşie, unele intens lustruite (1, 4, 5-cas.A; 2-SV; 3-SVII/2006).
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XXIV. Ceramică lucrată la roată, din stratul antic: 1, bol fragmentar din pastă grosieră,
de tip ciment, de culoare cărămiziu-maronie (SVII/2006); 2, bol fragmentar din pastă fină,
de culoare gălbui-cărămizie (SVII/2006); 3-7, străchini din pastă fină, de culoare cărămizie sau roşie,
tronconice, cu buza evazată şi fundul inelar (3, 4-cas.A; 5, 6-SVII; 7-SV/2006).
Secolele II-III d.Hr (2-7) şi final de III d.Hr. (1).
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PLANŞA XXV. Ceramică lucrată la roată, din stratul antic: 1-6, strecurători din pastă fină,
de culoare cărămizie, cenuşie sau roşie, cu buza dreaptă ori evazată, fundul conic şi uneori cu decor lustruit
(1, 5-SVI; 3, 4-SVII; 6-cas.A/2006; 2-cas.B/2007).
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XXVI. Obiecte de os sau lut, din nivelul antic: 1, seceră fragmentară din os,
cu unul dintre capete ascuţit (SV/2006); 2, plantator fragmentar din os (a-d/4 bucăţi),
cu urme de ascuţire la vârf şi cu perforaţie la capăt pentru prindere (SV/2006); 3-5, fusaiole bitronconice,
modelate cu mâna, din pastă cu microprundişuri, de culoare gălbuie şi cărămiziu-maronie
(3-cas.A/2006; 4-SVIII; 5-cas. B/2007). Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XXVII. Obiecte de piatră din nivelul antic: 1-6, proiectile rotunde sau ovale de culoare gri
(1, 2-cas.A; 4-6-SVI/2006; 3-cas.B/2007); 7-11, cute dreptunghiulare în secţiune
şi de culoare gri, neagră sau albicioasă (7, 9, 10-cas.B; 8, 11-SVIII/2007).
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XXVIII. Obiecte de fier din nivelul antic: 1, cui fragmentar, fără floare şi cu vârful îndoit
(SVIII/2007); 2, tijă de balanţă, fragmentară, cu capetele rupte şi cu nitul de prindere la mijloc (SVIII/2007);
3, 4, cârlige de pescuit cu unul dintre capete întors, vârfurile ascuţite şi cu spin de prindere
(3-cas.A/2006; 4-cas.B/2007); 5-8, lame de la cuţite, fragmentare, triunghiulare în secţiune şi rupte la capete
(5-SV; 6-8-cas.A/2006).
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XXIX. Denar imperial roman, din argint, emis de împăratul Traian:
1, fotografie in situ; 2, foto 1 (avers) şi foto 2 (revers) moneda după curăţare;
3, desenul monedei. Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XXX. Obiecte de pe vatra cuptorului antic din SV/2006: 1, buză de fructieră modelată la mână,
evazată şi de culoare gălbui-cărămizie; 2, 3, fragmente de la cupă şi picior de fructiere, lucrate la roată,
de culoare cenuşie; 4, fund de cană făcut la roată, de culoare cenuşie; 5, buză de amforă romană,
de culoare roşie; 6, lamă de cuţit din fier.
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XXXI. Obiecte din interiorul L1-SV/2006: 1, corn de animal cu urme de prelucrare
(retezat la un capăt); 2, amforă romană lucrată la roată, din pastă fină, de culoare cărămizie,
reîntregită cu materiale de pe podeaua locuinţei (fundul inelar) şi din Gr.1 (restul amforei);
3, lamă de cuţit din fier; 4, toartă de amforă romană, modelată la roată, de culoare albicioasă.
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XXXII. Ceramică lucrată la roată din inventarul Gr.1-SV/2006: 1, cupă de fructieră, fragmentară,
cu buza evazată, din pastă fină de culoare cărămizie; 2, strachină fragmentară cu buza evazată,
din pastă fină de culoare cărămizie; 3, căniţă fragmentară din pastă fină de culoare cenuşie;
4, toartă de amforă din pastă fină de culoare roşie; 5, castron fragmentar cu buza îngroşată şi corpul conic,
din pastă fină de culoare cenuşie.
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XXXIII. Ceramică modelată la roată din inventarul Gr.2-SV/2006:
1, strachină fragmentară, cu buza evazată, din pastă fină de culoare cenuşie;
2, cupă de fructieră fragmentară, cu buza evazată, din pastă fină de culoare cărămizie;
3, cană de lux fragmentară, cu buza evazată şi gura prevăzută cu prag, din pastă fină de culoare cărămizie;
4, căniţă cu gura dreaptă, corpul bitronconic şi fundul inelar, din pastă fină de culoare cenuşie;
5-7, fragmente de amfore romane din pastă fină de culoare cărămizie.
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XXXIV. Ceramică modelată la mână (1, 2) sau la roată (3-7) de pe vatra cuptorului
din SVI/2006: 1, 2, fragmente de vase borcan din pastă grosieră de culoare cărămizie;
3, gât de amforă din pastă fină de culoare cărămizie; 4, fragment de căniţă din pastă fină de culoare cenuşie;
5, 7, fragmente de la vase de provizii din pastă fină de culoare cenuşie, cu buza evazată plată,
corpul bombat şi fundul inelar; 6, buză de castron din pastă fină de culoare cenuşie.
Secolele II-III d.Hr.

96

www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

1

2

3

4

5

6

7

PLANŞA XXXV. Ceramică lucrată la mână (7) sau la roată (1-6) din Gr.1-SVI/2006:
1, amforetă din pastă fină de culoare cenuşie, cu buza evazată plată şi corpul bombat,
Prevăzută cu două torţi; 2, buză de castron, îngroşată la exterior, din pastă fină de culoare cenuşie;
3-5, fragmente de vase-urnă din pastă fină de culoare cenuşie, cu buza evazată plată,
corpul bombat şi fundul inelar; 6, fragment de căniţă din pastă fină de culoare cenuşie;
7, fragment de vas borcan din pastă cu microprundişuri, de culoare cărămiziu-maronie, decorat cu alveole.
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XXXVI. Ceramică modelată la mână (1, 2) sau la roată (3-7) din Gr.2-SVI/2006:
1, 2, fragmente de vase borcan din pastă cu microprundişuri de culoare cărămizie,
cu buza evazată decorată cu crestături sau cu alveole pe corp; 3, 5, 7, fragmente de căni din pastă fină
de culoare cenuşie, uneori decorate cu linii verticale lustruite; 4, fragment de vas-urnă din pastă fină
de culoare cenuşie, ornamentat prin lustruire cu o linie vălurită orizontal şi câteva linii drepte verticale;
6, fragment de amforă din pastă fină de culoare cărămizie.
Secolele II-III d.Hr.

98

www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

1

2

3

4

5

6

7

8

10
9

PLANŞA XXXVII. Ceramică modelată la mână din interiorul L1-SVII/2006:
1-5, fragmente de vase borcan din pastă cu pietricele, friabilă, de culoare gălbui-cărămizie,
cu buza uşor evazată, pereţii conturaţi şi fundul gros (de lângă cuptorul 1 din locuinţă);
6-10, fragmente de vase borcan din pastă cu pietricele, friabilă, de culoare gălbui-cărămizie,
cu buza uşor evazată, pereţii conturaţi şi fundul gros (de lângă cuptorul 2 din locuinţă).
Secolele VI-VII d.Hr.
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PLANŞA XXXVIII. Obiecte din Gr.1-4 din Cas.A/2006: 1, 3, creuzete din lut, modelate la mână,
din pastă cu microprundişuri, cu aspect zgrunţuros, de culoare cenuşie-neagră (Gr.2);
2, cană lucrată la roată, din pastă fină de culoare cenuşie, bitronconică, cu buza evazată şi fundul inelar
(Gr.1); 4, fund de cană lucrat la roată, din pastă fină de culoare cenuşie, decorat cu linii oblice lustruite
(Gr.4); 5, gât de amforă lucrat la roată din pastă fină de culoare cărămizie (Gr.1); 6, fructieră făcută la roată
din pastă fină de culoare cărămizie (Gr.3); 7, cute fragmentară cenuşie (Gr.3); 8, proiectil piatră gri (Gr.4);
9, silex negru (Gr.4). Secolele II-III.
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PLANŞA XXXIX. Obiecte din Gr.2-Cas.A/2006: 1, 2, fragmente de căni lucrate la roată,
din pastă fină de culoare cenuşie, decorate cu haşuri ori cu brăduţi şi linii vălurite;
3, jeton tăiat dintr-un fragment de vas borcan făcut la mână, de culoare cărămiziu-maronie,
ce are zgâriat un semn sub forma literei X; 4, proiectil din piatră de culoare gri;
5, 6, fusaiole bitronconice modelate la mână, din pastă cu microprundişuri de culoare gălbui-cărămizie;
7, fragment de zgură ceramică de culoare neagră; 8, 9, 11, 12, zgură din fier; 10, lupă din fier.
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XL. Obiecte din Gr.1 şi de pe vatra de deasupra Gr.2 a Cas.B/2007,
identificate în stratul antic: 1, fructieră lucrată la roată, din pastă fină de culoare cenuşie,
cu buza evazată plată; 2, cană de lux modelată la roată, din pastă fină de culoare cenuşie, cu gura prevăzută
cu prag; 3, fund de cană făcut la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie (1-3, vatra de pe Gr.2);
4, 6, căni de lux lucrate la roată, din pastă fină de culoare cenuşie sau roşie,
cu gura prevăzută cu prag şi toartă şănţuită; 5, gât de amforă făcut la roată, din pastă fină,
de culoare cărămizie; 7, fund de vas borcan, modelat la mână, din pastă grosieră, de culoare cărămizie;
8, piatră de râu albicioasă şi acoperită cu bucăţi de scoici; 9, fragment de chirpic cărămiziu (4-9, Gr.1).
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XLI. Ceramică modelată la mână din Gr.2-Cas.B/2007:
1, 2, 4, 6, vase borcan din pastă cu microprundişuri de culoare gălbui-cărămizie şi cărămizie,
cu buza evazată, uneori decorată cu crestături sau alveole, corpul bombat şi fundul drept;
3, 5, 7-10, căţui din pastă cu microprundişuri de culoare cărămizie, tronconice,
cu buza evazată şi toarta lipită sau sub formă de semicerc. Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XLII. Ceramică lucrată la roată din Gr.2-cas.B/2007:
1-4, căni din pastă fină de culoare cenuşie, cărămizie sau roşie, cu buza dreaptă,
corpul bombat şi fundul inelar, prevăzute cu o toartă şi decorate prin lustruire;
5-7, fructiere din pastă fină de culoare cenuşie, cu buza evazată plată şi cupa conică,
uneori cu suprafaţa exterioară intens lustruită sau cu găuri de reparaţie.
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XLIII. Ceramica de import din inventarul Gr.2-Cas.B/2007:
1-8, fragmente de amfore romane lucrate la roată, din pastă foarte fină, de culoare roşie,
albicios-gălbuie, gălbui-cărămizie sau cărămizie.
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XLIV. Obiecte din Gr.2-Cas.B/2007: 1, fusaiolă modelată la mână,
din pastă grosieră de culoare cenuşie; 2, 3, cuie din fier; 4, dăltiţă din fier; 5, zgură de ceramică de culoare
neagră; 6, piatră de ascuţit de culoare maronie; 7-9, coarne cu urme de prelucrare;
10, 11, oase de animal perforate. Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XLV. Ceramica modelată la mână din L1-Cas.B/2007: 1-4, 7, 9-11, fragmente de vase borcan
din pastă cu microprundişuri şi scoică pisată, de culoare cenuşie, cărămizie, decorate cu alveole,
linii incizate şi butoni (1, 4) sau cu crestături (2, 3, 7) ori brâuri de alveole (9-11);
5, 6, buze de căniţe din pastă cu microprundişuri de culoare cărămizie ori cenuşie;
8, castron fragmentar din pastă fină, cu buza evazată şi corp tronconic, de culoare cărămizie;
12, toartă de căţuie din pastă cu microprundişuri de culoare cărămizie;
13, căţuie din pastă cu microprundişuri, cu buza dreaptă, corpul tronconic, fundul drept şi toarta lipită,
cu intense urme de ardere secundară. Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XLVI. Ceramica lucrată la roată din L1-Cas.B/2007: 1-6, căni fragmentare din pastă fină,
de culoare cenuşie, cu buzele uşor evazate, bitronconice şi cu fundurile inelare,
uneori decorate cu linii verticale sau vălurite lustruite;
7-10, fructiere fragmentare din pastă fină de culoare cenuşie ori cărămizie, tronconice,
cu buza plată şi uneori ornamentate cu linii orizontale lustruite.
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XLVII. Ceramica modelată la roată, locală şi de import, din L1-Cas.B/2007:
1, castron fragmentar din pastă fină de culoare cenuşie, cu buza evazată şi corpul tronconic;
2, buză vas de provizii din pastă fină de culoare cărămizie, cu buza plată;
3, strachină fragmentară din pastă fină de culoare cenuşie, cu buza evazată şi corpul tronconic;
4-6, fragmente de amfore romane din pastă foarte fină de culoare gălbui-cărămizie sau roşie.
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XLVIII. Obiecte diverse din interiorul L1-Cas.B/2007:
1, 2, proiectile din piatră de culoare gri; 3-5, pietre de ascuţit de culoare gălbuie sau cenuşie;
6, cui din fier; 7, lamă fragmentară de cuţit din fier; 8, sâmbure de curmal.
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA XLIX. Ceramica modelată la mână (1-6) sau la roată (7, 8) de pe vatra L1-Cas.B/2007:
1, buză de cană evazată, din pastă cu microprundişuri de culoare cenuşie;
2-4, buze de căţui din pastă cu microprundişuri de culoare gălbuie, cenuşie, evazate sau drepte;
5, 6, fragmente de vase borcan din pastă cu pietricele de culoare gălbui-cărămizie sau cenuşie;
7, fragment de amforă din pastă foarte fină de culoare albicios-gălbuie;
8, buză de strachină din pastă fină de culoare cenuşie, cu buza evazată şi corpul tronconic;
9, 10, fragmente de zgură ceramică.
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA L. Oase animaliere (secolele II-III d.Hr.) şi fragmente de vas borcan
(secolele IV-II î.Hr.) de pe vatra L1-Cas.B/2007: 1-6, măsele şi oase de cal, unele cu intense urme de ardere
(1, 6); 7-10, vas borcan fragmentar, miniatural, din pastă cu microprundişuri, de culoare cenuşie,
cu buza dreaptă, umerii şi corpul uşor conturaţi, decorat cu linii incizate.
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PLANŞA LI. Ceramica modelată la mână din inventarul L2-Cas.B/2007:
1-10, vase borcan fragmentare din pastă cu microprundişuri, de mărimi diferite,
cu buza evazată, corpul bombat şi fundul drept, de culoare gălbui-cărămizie sau cărămizie,
uneori decorate cu nervuri, alveole, crestături. Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA LII. Ceramica lucrată la roată din inventarul L2-Cas.B/2007:
1, strecurătoare fragmentară din pastă fină de culoare roşie, cu buza uşor evazată
şi corpul tronconic; 2, 5, 8, căni fragmentare din pastă fină de culoare cenuşie, cărămizie sau roşie,
cu corpul puternic bombat şi ornamentat cu linii haşurate lustruite ori cu linii mici orizontal lustruite;
3, 4, 6, castroane fragmentare din pastă fină de culoare cărămizie, cu buza de tip colac, corpul tronconic
şi fundul inelar, uneori lustruite; 7, căniţă fragmentară din pastă fină de culoare cărămizie,
decorată cu o linie orizontală vălurită incizată; 9, buză vas de provizii din pastă fină de culoare cenuşie;
10, buză evazată de la o fructieră din pastă fină de culoare cărămizie. Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA LIII. Diverse obiecte din L2-Cas.B/2007:
1, capac fragmentar lucrat la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie şi cu butonul de prindere circular;
2, fusaiolă din pastă fină de culoare cenuşie şi de formă piramidală; 3, fragment greutate de ţesut,
din pastă semifină, modelată la mână, de culoare gălbui-cărămizie, cu perforaţia transversală;
4, piatră de ascuţit de culoare cenuşie; 5, fund inelar de la un vas-urnă, din pastă fină lucrată la roată,
de culoare cărămizie; 6-8, fragmente de amfore din pastă foarte fină, modelată la roată,
de culoare cărămizie sau albicios-gălbuie.
Secolele II-III d.Hr.
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PLANŞA LIV. Obiecte din inventarul Gr. 2 (1-4) şi al Gr. 4 (5-8) din L2-Cas.B/2007:
1, 2, 8, funduri de vase borcan din pastă cu microprundişuri, lucrată la mână, de culoare gălbui-cărămizie;
3, 6, torţi de căni modelate la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie; 4, nucleu de silex negru;
5, buză evazată de strachină făcută la mână, din pastă cu microprundişuri, de culoare gălbui-cărămizie;
7, fragment de chirpic cu urme de trestie.
Secolele II-III d.Hr.
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