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(descrierea aşezării, stratigrafia etc.); d. Locul unde se aflli materialul descoperit;
e. Bibliografia.

I. JUDEŢUL TELEORMAN
ALBENI, sat, com. Scurtu Mare; Nr. 1.; a. Gropării; b. Cercetări de
suprafaţă E. Moscalu, 1978; c. Aşezare de tip teii, situată în lunca pârâului Sericu. Are
diametrul de circa 50 m şi înălţimea de 3-4 m; e. Moscalu I 979a, p. 396; Spiru l 996, p.
22, 80,
nr. 70.
ALEXANDRIA, muo.; Nr. 2; a. Gorgan; b. Cercetări de suprafaţă I. Spiru,
1959; c. Aşezare situată pe malul stAng al râului Vedea, la circa 100 m depărtare de
albia acestuia şi la baza terasei. Aşezarea este parţial distrusă datorit! căut!torilor de
comori şi a exploatlrii lutului. Diametrul aşe7.lrii este de circa 80 m, iar înălţimea de 67 m. La 15 m nord-est de teii se găsesc numeroase izvoare. Fragmentele ceramice
culese de pe suprafata aşezării aparţin culturii Gumelniţa şi epocii geto-dacice; d. MJT,
nr. inv. 3673-3696; 3699-3720; 10588-10596; e. Spiru 1969, p. 169; Spiru 1996, p. 10,
79, nr. 11.
Nr. 3; a. Izvorul Rece; b. Cercetări de suprafaţă I. Spiru; c. La circa 4 km vest
de Alexandria, imediat în dreapta şoselei Alexandria-Turnu Măgurele, lângă podul de
la Izvorul Rece, se află o altă aşezare de tip tell, de dimensiuni mai mici decât cea de la
Gorgan, având platforma de 26x20 m şi înălţimea de 2 m. Latura de est a aşezării este
scăldată de pârâul Nanov. Zona înconjurătoare este mlAştinoasll, iar izvoarele, foarte
puternice se găsesc la circa 50 m depărtare. Fragmentele ceramice culese de pe
suprafaţa aşemrii aparţin culturii Gumelniţa; e. Spiru 1969, p. 159; Spiru 1996, p. 10.
BACIU, sat, com. Blejeşti; Nr. 4; b. Cercetări de suprafaţa G. Trohani şi Al.
Oancea, 1976; c. La vest de sat, pe malul drept al pârâului Glavacioc, se află o aşezare
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de tip tell de mari dimensiuni. Dupll materialul ceramic recoltat se pare cil aşezarea a
fost locuitll de purtltorii culturii Gumelniţa, în epoca geto-dacicii şi în secolele III-IV p.
Chr.; e. Trohani & Oancea 1981, p. 245, nr. 36, fig. 2 şi 4/4-5.
BALACI, com.; Nr. 5; a. Măgura din Baltă; b. Sllpllturi sistematice D.
Butculescu 1871-1872; Cercetllri de suprafaţă M. Petrescu Dâmboviţa 1946; C. Beda,
26 iunie 1969; c. Aşezare de tip tell situată în partea de nord a localităţii, în lunca
pârâului Burdea În anul 1870, cu prilejul consvuirii şoselei Turnu Măgurele-Piteşti,
aşezarea a fost tăiatll în două pa.ţi inegale. Dimensiunile aproximative ale aşezării sunt
de 80x60 m şi o înlllţime de 3 m; d. Materialele din perieghez.e se află la MIT, nr. inv.
8722-8748; e. Tocilescu 1880, p. 523; Petrescu Dâmboviţa 1953, p. 525; Spiru 1996, p.
22, 80, nr. 35; EA, p. 152.
Nr. 6; a. Mtigura de la Hodorog; b. Cercetări de suprafaţă M. PetrescuDâmboviţa, 1946; C. Beda, 26 iunie 1969; c. Aşezarea se află la sud de sat, a fost
amintit! în răspunsul învăţătorului St. Popescu, din anul I 871, la Cest ionarul lui Al.
Odobescu. Aşezarea este distrus! pe latura de nord din cauu transformării ei în lutllrie.
Pe lângă materialele ceramice aparţinAnd culturii Gumelniţa a fost descoperit şi un
tezaur de secol V p. Chr. Dimensiunile aproximative ale aşezării sunt de 60x60 m şi 4
m înălţime; d. Materialele din periegheze se află la MJT, nr. inv. 8722-8748; e.
Petrescu-Dâmboviţa 1953, p. 525; Spiru 1996, p. 23, 80, nr. 7.
BEUCA, sat, com. Drlqenei; Nr. 7; a. Măgura Jidovului; b. Cercetări de
suprafaţă I. Spiru; c. Aşezare de formă rotundă, cu diametrul de 60 m şi înllţimea de 3
m, se află situată în lunca pârâului Burdea, la est de sat. De pe suprafaţa aşezlrii au fost
culese fragmente ceramice specifice culturii Gumelniţa; e. Spiru 1996, p. 25, 80, nr. 42.
BLEJEŞTI; Nr. 8; a. Măgura de la gârla satului; b. Sondaje efectuate de
Dumitru Berciu, 1-11 august 1948; c. Aşezarea se afla în marginea de nord-vest a
comunei, în imediata sa vecinltate. Era înconjurat! din toate pa.ţile de Gârla Satului.
Pe latura de nord aşezarea a fost distrusă prin transformarea ei în lutlrie. Depunerile
arheologice, groase de circa 2,50 m, au .fost împărţite de autorul săpăturilor în trei
niveluri corespunzătoare celor trei faze cronologice ale culturii Gwnelniţa: I (=Al ), II
( =A2 ), III ( =B l ). În nivelul corespunz!tor fazei Gumelniţa II ( =A2 ), cu o grosime
care în unele plrţi atinge 2 m, au fost descoperite resturile incendiate ale unei locuinţe
de suprafaţă, cu dimensiunile de 5,20 x 4,10 m. De sub stratul de chirpici, gros de circa
1,50 m, au fost scoase vase întregi şi întregibile, piese de silex şi os, figurine de lut etc.
La baza depunerilor aparţinând culturii Gumelniţa au fost descoperite câteva fragmente
ceramice atribuite culturii Boian. Cu prilejul săpăturilor în aşezare a fost descoperit şi
un mormAnt de incineraţie aparţinAnd culturii Basarabi; e. Berciu 1956, p. 544-562;
Trohani & Oancea 1981, p. 247, 44 a; Spiru 1996, p. 25, 81, nr. 64.
Nr. 9; b. Cercetllri de suprafaţă I. Spiru; c. Aşezare de tip tell, situată în lunca
râului Teleorman, de pe suprafaţa căreia au fost culese fragmente ceramice aparţinând
culturii Gumelniţa; e. Spiru 1996, p. 26, 81, m. 79.
BREBINA, sat, com. Scrloaştea; Nr. 10; a. Măgura din vale; b. Cercetări de
suprafaţl I. Spiru şi C. Beda, 1952-1954; c. Aşezarea, de formă rotund!, este situată la
circa 250 m sud de sat, pe malul stang al râului Vedea, la haz.a terasei. Diametrul
aşezării, la haz!, este de 52 m, iar al platformei de 26 m, cu o înllţime de circa 3 m. De
pe suprafaţa aşezării au fost culese piese de silex, chirpici şi fragmente ceramice
aparţinând culturii Gumelniţa; e. Spiru 1959, p. 698; Spiru 1996, p. 26, 79, nr. 3.
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BURDENI, sat, com. Daiaci; Nr. 11; a. Mligura din sat; la Mligură; b.
de suprafaţl M. Petrescu-Dâmboviţa, 1946; c. Aşezare de tip teii, situată în
lwtca pârâului Burdea, în mijlocul satului ( în gradina unui locuitor ). Este o aşezare de
dimensiuni medii, având dimensiunile de 50x40 m şi înălţimea de peste 3 m.
Fragmentele ceramice culese de pe suprafaţa aşezării sunt de tip Gumelniţa; e.
Petrescu-Dâmboviţa 1953, p. 525; Spiru 1959, p. 702; Spiru 1996, p. 23, 80, nr. 34.
Nr. 12; a. Măgura lui Protopopescu; b. Cercetări de suprafaţl I. Spiru; c. La
circa I km sud-est de sat, în lunca pârâului Burdea, se află o aşezare de tip tell, de
formă rotundă, cu diametrul de 60 m şi înălţimea de 3-4 m; e. Spiru 1959, p. 702; Spiru
1996,p.23.
BUTCULEŞTI, sat, com. Slceni; Nr. 13; a. Măgura lui Stavăr; b. CercetAri
de suprafaţl I. Spiru; c. Aşezare de tip teii, situată în lunca pârâului Tinoasa, pe malul
drept al acestuia. De pe suprafaţa aşezării au fost culese fragmente ceramice aparţinând
culturii Gumelniţa; e. Spiru 1996, p. 26, 80, nr. 49.
CĂLINEŞTI, com.; Nr. 14; a. Măgura Zamfirei; b. CercetAri de suprafaţă I.
Spiru 1959-1960; c. Pe malul drept al Pârâului Câinelui, la sud-vest de localitate, se
afla o aşezare de tip teii, de formă ovală, cu dimensiunile de I 00x50 m şi inAlţimea de
I Om; e. Spiru 1996, p. 26.
CETATE, sat, com. Rldoieşti; Nr. 15; a. Măgura cetate; b. Cercetări de
suprafaţA VI. Dumitrescu, 1938; c. Aşezare de tip teii, situată în lunca pârâului Tinoasa,
semnalată încA din anul 1908 de G. I. Fulger. Aceasta a fost distrusA de localnici
înainte de 1938 şi se pare ca avea diametrul de circa 60-70 m şi o înAlţime de 4-5 m.
Ceramica descoperită pe locul aşezării a fost atribuit! culturii Gumelniţa; e.
Dumitrescu 1945, p. 531-532.
CIOLĂNEŞTII DIN DEAL sat, com. Ciollneşti; Nr. 16; a. Măgura Ţui; b.
Sondaje, M. Petrescu-Dâmboviţa, S. Sanie, Gh. Marinescu, 1964-1965; săpături
sistematice A. Niţu, Gh. Marinescu 1966; c. Aşezare de tip teii, situată în marginea de
nord-est a localităţii, în lunca Pârâului Câinelui, fllrA legAturil cu terasa. Are o formă
uşor ovali, cu dimensiunile de 46x40 m şi o înălţime de circa 3 m. În stratul de cultură,
gros de peste 1 m, Au fost descoperite numeroase vase ceramice întregi şi întregibile,
greutăţi de lut, piese de silex, un topor de aramă etc. Întreaga depunere arheologică a
fost atribuită culturii Gumelniţa, faza A2, d. Materialele arheologice descoperite în
1966 şi o parte a celor din 1964-65 se afla la MJT; nr. inv. 7129; 7134-7168; 74717843; · 10339-1340; e. Petrescu-Dâmboviţa & Sanie 1969, p. 41-53; PetrescuDâmboviţa & Sanie 1972, p. 242; Spiru 1996, p. 31.
CONŢEŞTI, com.; Nr. 17; a. la Cetate; Măgura Conţeştilor; b. Sondaje C.
Bolliac; cercetAri de suprafaţă G. Dobrescu; c. În partea de sud a localităţii, în lunca
râului Vedea, se gilseşte o aşezare de tip tell cunoscutl încll din sec. al XIX-iea; e.
Georgescu 1897, p. 76; Moscalu & Beda 1979, p. 370; Spiru 1996, p. 31.
COŞOTENI, sat, colo. Vedea; Nr. 18-19; a. Măgura de la Pădure; b.
Cercetlri de suprafafl C. Bolliac şi Gr. Tocilescu, la sfBrşitul sec. al XIX-iea; I. Spiru,
1952. c. În partea de sud-est a satului, to pildure, se afla doua aşezAri de tip teii, la
aproximativ 500 m distanţi una de cealaltă. Acestea au dimensiunile de 80x60 m şi
înAlţimea de 7 m, respectiv 60x50 m şi 5 m înillţime. Cele câteva fragmente de vase
ceramice culese de pe suprafaţa lor au fost atribuite culturii Gumelniţa; e. Georgescu
1897, p. 90-91; Stroescu 1934, p. 29; Spiru 1959, p. 704.
Cercetări
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DOBRENI, sat, com. Tltlrlştii de Sus; Nr. 20; a. Măgura Dobreni/or, b.
Cercetlri de suprafaţă l. Spiru; c. Aşezare de tip tell, situată în partea de nord a satului,
în lunca râului Teleorman. A fost distrus! în totalitate de localnici; e. Georgescu 1897,
p. 85; Spiru 1996, p. 34.
DOBROTEŞTI, com.; Nr. 21; a. La Baltă; Măgura Jidovului; b. CercetAri de
suprafaţă M. Petrescu-Dâmboviţa, 1946; c. Aşe7.are de tip teii, situată pe partea dreaptă
a pârâului Burdea, la est de localitate, tlrA legătură cu terasa. Pe suprafaţa aşezării au
fost descoperite piese de silex, râşniţe, chirpici şi fragmente ceramice aparţinând
culturii Gwnelniţa; e. Petrescu-Dâmboviţa 1953, p. 526, nr. 9; Spiru 1996, p. 33.
DRĂCŞĂNEI, com.; Nr. 22; a. Măgura Morarului; b. Cercetlri de suprafaţă
N. BaroanA, 1958; c. Pe locul numit în coturi, la punctul de întâlnire a doul văi seci cu
valea pârâului DrAcşAnel, se gAseşte o aşezare de tip tell cu circumferinţa de circa 200
m şi inAlţimea de 5 m. Aşezarea se aflA pe partea dreaptă a pârâului Burdea, tlră
leg!turA cu terasa; d. Fragmente ceramice descoperite în cercetlrile de suprafaţă se
g!sesc la MJT, nr. inv. 10606-10609; e. BaroanA 1970, p. 421-422, fig. l; Spiru 1996,
p. 33, 80, nr. 40.
DRĂGĂNEŞTI DE VEDE, com.; Nr. 23a; a. Măgura cu Liliac; b. Cercetlri
de suprafaţă I. Spiru; c. Aşezare de tip tell, cu dimensiunile de 60 X 50 m. Aşezarea
este situată pe malul stâng al pârâului Burdea; e. Baroană 1970, p. 423; Spiru 1996, p.
80, nr. 45.
Nr. 23b; a. Măgura Pletii; b. Cerceta.ci de suprafaţă E. Moscalu, 1967; c.
Aşez.are de tip teii, de formă alungită, cu dimensiunile de circa 60 X 40 m, fiind
înconjurat din toate părţile de apă şi pădure; e. Bar!>ană 1970, p. 423; Berciu &
Moscalu 1972, p. 639, fig. 5 / 2.
DRĂGHINEŞTI, sat, com. Gratia; Nr. 24; a. Măgura cu Pui; b. Cercetări de
suprafaţă I. Spiru; c. Aşez.are situată în lunca pârâului Dâmbovnic; e. Spiru 1996, p. 34,
81, nr. 67.
FRĂSINET, sat, com. Blbliţa; Nr. 25; a. Măgura de la Vâlcele; b. Cercetări
de suprafaţă I. Spiru, 1993; c. Aşez.arc de tip teii situată în lunca pârâului Clăniţa, de pe
suprafaţa căreia au fost culese fragmente ceramice aparţinând culturii Gumelniţa; e.
Spiru 1996, p. 35, 81, nr. 71.
GĂRĂGĂU, sat, com. Vlrtoape; Nr. 26; a. Măgura din Islaz; b. CercetAri de
suprafaţă I. Spiru, 1984-1985; c. La circa 1,5-2 km sud-vest de sat se afla o aşezare de
tip teii, actualmente distrusa de lucrările agricole. Aşezarea avea dimensiunile de 65x60
m. Pe locul \lllde se găsea aşezarea au fost descoperite fragmente ceramice, piese de
silex, statuete precum şi un topor de aramă; d. Toporul şi o parte din materiale la
MNIR; e. Petrescu-Dâmboviţa 1953, p. 526, nr. 10; Spiru 1996, p. 37; Andreescu 1997,
p. 309.
GÂRDEŞTI, sat, com. Necşeşti; Nr. 27; a. Măgura lui Francisc; b. Cercetări
de suprafaţl I. Spiru; c. Aşezare de tip teii, situată în lunca pârâului Tinoasa, la vest de
sat. De pe suprafaţa aşezării au fost culese mai multe fragmente ceramice, chifPici şi
piese de silex; e. Georgescu 1897, p. 108; Spiru 1996, p. 38.
IZVOARELE, sat, com. Cllineşti; Nr. 28; a. Mligura lui Teacă; c. Aproape
de sat, în partea de nord, se află o aşezare de tip teii cu diametrul de circa 50 m şi
înălţimea de 7 m; e. Georgescu 1897, p. 35; Spiru 1996, p. 80.
http://cimec.ro

AŞEZĂRILE CULTURII GUMELNIŢA

23

LĂCENI, sat, corn. Orbeasca; Nr. 29; a. Măgura din Pădure; b. Cercetări de
suprafaţă

I. Spiru; sondaje SRAP, 2000; c. Aşezare de tip tell, situată în luncii., la mai
de 500 m de cursul actual al râului Teleorman, pe marginea terasei stângi.
Aşezarea, situată în pădure şi acoperită de vegetaţie, are o forma aproape rotunda cu
dimensiunile de 60x60 m şi o suprafaţl totală de 2827 m2 • Au fost executate patru
secţiuni având ca obiectiv urmărirea stratigrafiei aşezll.rii. Numai în S3, aflatll spre
partea superioară a aşezării, cu dimensiunile de 3x 1 m, au fost descoperite complexe
arheologice. Din punct de vedere al evoluţiei culturale în aşezarea aparţinând culturii
Gumelniţa de la Lăceni sunt atestate fazele A2 şi B 1; d. Materialele arheologice la
MJT; e. Spiru 1996, p. 39, 79, nr. 25; Bailey & colab. 1999, p. 47; Andreescu 2001, p.
128; Bailey & colab. 200 l, p. 86-90.
LICURICIU, sat, com. Cllineşti; Nr. 30; a. MlJgura Zamfirei; b. Cercetllri de
suprafaţă VI. Dumitrescu, 1938; c. Aşezare de tip teii, situatA în lunca pârâului Tinoasa,
la est de sat. Transformata de localnici în lutărie, aşezarea a fost distrus! înainte de
1938. Se pare că avea un diametru de circa 40+50 m şi o înălţime ce nu depăşea 4 m.
Materialele ceramice culese de pe locul unde se găsea aşezarea aparţin culturii
Gumelniţa; e. Dumitrescu 1945, p. 532-538; Spiru 1959, p. 706; Spiru 1996, p. 41, 80,
nr. 54.
Nr. 31; a. Măgura Cimitirului sau MlJgura Morţilor; c. aşezare situată în lunca
pârâului Tinoasa, la sud de sat. Are circumferinţa de circa 125 m şi înălţimea de S m; e.
Georgescu 1897, p. 129, 150; Spiru 1996, p. 41, 80.
LISA, com.; Nr. 32; a. MlJgura Buga sau Măgura de la Moară; b. Cercetări
de suprafaţl I. Spiru, octombrie 1987; c. Aşezare de tip tell, situată la sud de localitate,
pe partea dreaptă a şoselei Zimnicea-Turnu Măgurele. Aşezarea, de formă aproape
rotundă, are înălţimea de circa 4 m şi diametrul de 120 m. De pe suprafaţa ei au fost
culese câteva fragmente ceramice aparţinând culturii Gumelniţa; d. Materialul
arheologic se află la MJT; e. Georgescu 1897, p. 45, 130-131; Spiru 1996, p. 41.
MĂGURA, com.; Nr. 33; a. La Biserică; b. Cercetări de suprafaţă I. Spiru, 2
iulie 1984; c. Aşezare de tip tell, plasată pe o prelungire a terasei, se găseşte la circa
l 00 distanţă de cursul pârâului Clăniţa şi la circa 1,5 km amonte de confluenţa acestuia
cu râul Teleorman. Tell-ul are o formă aproximativ trapezoidală, cu o lungime de
aproape 150 m, Ulţimea de 100 respectiv 75 m şi înlllţimea de peste 11 rn. Din 1857, de
când a fost amplasat pe el cimitirul modem, tell-ul se degradeazll continuu. În anul
200 I a fost executat un sondaj pe panta de nord-est, foarte abruptă, care a avut iniţial
dimensiunile de 30x2 m, reduse ulterior la 30x 1 m. Grosimea nivelului de depuneri
arheologice este de aproximativ 6 m, la partea superioarA existând o locuire geto-dacică
sub care se află una aparţinând epocii bronzului (cultura Glina). Datorită intervenţiilor
modeme dinspre partea superioar! a sondajului grosimea stratului neolitic nu a putut fi
detenninată cu exactitate. ln ceea ce priveşte locuirea neoliticii au fost evidenţiate cele
trei faze ale culturii Gume Iniţa: A I, A2 şi BI; d. Materialul arheologic se aflli la MJT;
e. Georgescu 1897, p. 127; Spiru 1969, p. 160; Florea 1995, p. 16; Spiru 1996, p. 26;
Andreescu & colab. 2002, p. 195-196; 198-199.
MERI, sat, com. Vedea; Nr. 34; a. Măgura din sat; b. CercetAri de suprafaţă
I. Spiru, 1953; c. Aşezare de tip tell, situată pe partea stângll a râului Vedea, între
localităţile Meri şi Goala (Vedea); e. Spiru 1996, p. 44.
puţin
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MERIŞANl,sat, com. Dobroteşti; Nr. 35; a. Măgura din islaz; b. Cercetări
de suprafatA I. Spiru; c. Aşezare situată pe partea dreaptă a pârâului Tecuci, la sud de
sat. Teii-ul are înAlţimea de peste 8 m; e. Spiru 1996, p. 42.
NĂSTURELU, com.; Nr. 36; a. Orzea; c. Aşezare de tip teii, situată în
localitate, la nord de pârâul Pasărea; e. Georgescu 1897, p. 154; Spiru 1996, p. 45.
NECŞEŞTI, corn.; Nr. 37; a. Mllgura din luncll; b. Cercetari C. Bolliac; I.
Spiru; c. Aşezare de tip tell, situata pe malul stâng al Pârdului Câinelui; e. Lahovari
1901, p. 474-475; Spiru 1996, p. 45.
NEGRENI, sat, com. Tltlrlştii de Jos; Nr. 38; a. MlJgura Clăniţei; b.
Cercetări de suprafaţă E. Moscalu, 1974; I. Spiru 1981-1982; c. La est de sat, într-o
vale în care nu se află nici o apă, se găseşte o aşezare de tip teii cu diametrul de circa
60 m şi înălţimea de 2,5-3 m; d. MJT, nr. inv. 11731-11739; e. Moscalu 1979, p. 396,
nr. IX; Spiru 1996, p. 44.
NENCIULEŞTI, sat, com. Mavrodin; Nr. 39; a. Măgura din Vale; b.
Cercetări de suprafaţă I. Spiru, 1967-1968, 1980; c. Pe malul stâng al râului Vedea, la
sud de sat (în spatele grajdurilor fostului CAP), se găseşte o aşezare de tip teii, de
fonnă rotundă, cu diametrul de 25 m şi înlllţimea de 2 m. Fragmentele ceramice culese
de pe suprafaţa aşezării aparţin culturii Gumelniţa; e. Spiru 1969, p. 159; Spiru 1996, p.
45, 79, nr. 9.
ODOBEASCA, sat, corn. Drlqenel; Nr. 40; a. Mllgura Mare; b. Cercetări
de suprafaţA I. Spiru, 1953+1954; c. Aşezare de tip tell, situată în nordul satului, pe
partea dreaptă a pârâului Burdea. Teii-ul are dimensiunile de 100x50 m şi înalţimea de
12 m. Aşezarea a fost parţial distrusă datorită lucrărilor de terasare; e. Spiru 1959, p.
704; Baroană 1970, p. 423; Spiru 1996, p. 46, 80, nr. 43.
Nr. 41; a. Măgura Morii; c. Tot pe partea dreaptă a pârâului Burdea se află o
altă aşezare de tip teii, de dimensiuni mai mici decât Măgura Mare; e. Spiru 1996,
p. 46.
PERII BROŞTENI, sat, com. Olteni; Nr. 42; a. Măgura din Vale; b.
Cercetări de suprafaţA E. Moscalu, oct. 1976; SRAP, 1998; c. Aşezare de tip teii,
situată în localitate, pe partea stângă a şoselei Alexandria-Piteşti, la circa I 00 m de
aceasta. Este o aşezare de fonnă aproximativ rotundă, având dimensiunile de 65x65 m
şi înălţimea de circa 4 m. Pe latura de est, pe o suprafaţll de l OxS şi o adâncime de 1,5
m, a fost distrus! prin amenajarea în perioada comunistă a unei gheţării. De pe
suprafaţa teii-ului au fost recoltate fragmente ceramice, piese de silex, chirpici; d.
Materialele arheologice se aflli la MIT; e. Moscalu 1979, p. 396, nr. VIIIa; Spiru 1996,
p. 49; Bailey & colab. 1999, p. 47.
PIETROŞANI, com.; Nr. 43; a. Gorgan; b. Cercetări de suprafaţA E. Moscalu
şi C. Beda, 1969; c. Aşezare de tip teii, situată pe malul stâng al râului Vedea, la circa 1
km vest de localitate; e. Spiru 1996, p. 79, nr. 15.
PWSCA; Nr. 44; a. Mligura de la Moară; b. Cercetări de suprafaţl I. Spiru,
1959, 1961-1962,1967; c. Aşezare de tip tell, situata în partea de sud-est a comunei,
dincolo de calea ferată şi la circa 500 m distanţă de albia râului Vedea. Teii-ul are o
formă ovală, orientat E-V, cu dimensiunile de 65x55 m şi inllţimea de 4-5 m; d.
Materialele arheologice la MJT, nr. inv. 3487-3662; 6970; 7284-7309; 8934; 12999; e.
Spiru 1965, p. 307-309, fig. 2; Spiru 1969, p. 159; Spiru 1979, p. 401-404; Spiru 1996,
p. 51.
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PURANII DE SUS, sat, com. Siliştea; Nr. 45; a. Măgura din Vale; b.
Cercetlri de suprafaţă G. Trohani şi Al. Oancea, 1976; I. Spiru, oct. 1985; c. Aproape
de marginea de sud-est a satului, în lunci, lângă confluenţa văii de Margine cu
Glavaciocul, se află o aşezare de tip teii, aplatizata, cu numeroase materiale aparţinând
culturii Gumelniţa; e. Trohani & Oancea 1981, p. 243, nr. 27; Spiru 1996, p. 51.
RĂDOIEŞTII DIN DEAL, sat, corn. Rldoiqti; Nr. 46; c. aşezare de tip teii,
situat! în lunca pârâului Tinoasa; e. Spiru 1996, p. 52.
ROŞIORII DE VEDE, mun.; Nr. 47; a. Măgura Palanca; c. La circa 3,2 km
de cantonul CFR Roşiori Sud, spre Peretu, pe partea dreaptă a căii ferate, în lunca
râului Vedea, se află o aşezare de tip teii cu unne materiale aparţinând culturii
Gumelniţa; e. Strocscu 1943, p. 28; Spiru 1959, p. 698-699; Vlad 1994, p. 13; Spiru
1996,p. 14, 79,nr.4.
Nr. 48; a. Cetatea de la Livezi; c. Aşezare de tip teii, situat! la circa 300 m
nord de Măgura Pa/anca, înconjurată pe trei p!rţi de apa Bratcovului. Aşezarea are o
formă rotundă, cu diametrul de circa 60 m; e. Vlad 1994, p. 13-14; Spiru 1996, p. 14.
SĂCENI, com.; Nr. 49; a. Mligura Morii; c. Aşezare de tip teii, situată în
lunca pârâului Burdea; e. Georgescu 1897, p. 213;Spiru 1996, p. 53, 80, nr. 48.
SERICU, sat, com. Blejqti; Nr. 50; a. Măgura lui Pantelimon; b. Cercetlri
de suprafaţă G. Trohani şi Al. Oancea, 1976, C. Beda, 1977; c. La circa 2 km nord de
sat, în lunca pârâului Dâmbovnic, aproape de albia acestuia, se află o aşez.are de tip teii,
cu dimensiwiile de 40x35 m, de pe suprafaţa căreia au fost culese fragmente ceramice
aparţinând culturii Gumelniţa; d. Materialele arheologice descoperite în periegheza C.
Beda 1977 se află la MJT, nr. inv. 12984-12995; 13001-13017; 13035-13036; e.
Trohani & Oancea 1981, p. 245, nr. 40; Spiru l 996, p. 53, 81, nr. 65.
SFINŢEŞTI, corn.; Nr. 51; a. Mligura Golaşă; b. Cercetări de suprafaţă I.
Spiru; c. Aşez.are de tip teii, situata la vest de comună, în Junca pârâului Tinoasa.
Aşezarea arc înălţimea de 12 m şi diametrul de 50 m; e. Georgescu 1897, p. 222-223;
Spiru 1996, p. 54,80, nr. 50.
Nr. 52; a. Măgura din luncă; b. Cercetări de suprafaţa I. Spiru; c. Aşezare de
tip teii, situată la vest de comună, în lunca pârâului Tinoasa; e. Spiru 1996, p. 54.
SILIŞTEA, corn.; Nr. 53; a. Săpăruri de salvare IAB şi MJT, 1965; b. În
marginea localităţii, aproape de lac şi la circa 100 m de şcoalA, se află o aşez.are de tip
teii aparţin4nd culturii Gumelniţa; c. Materialele arheologice scoase la luminii. cu
ocazia săpăturilor de salvare se află la MIT, nr. inv. 6344-6391; 7113-7126; d. Popescu
1966, p. 712, nr. 17; Spiru 1979, p. 454; Trohani & Oancea 1981, p. 243; Spiru 1996,
p. 54'.
SILIŞTEA GUMEŞTI, corn.; Nr. 54; a. Măgura Manto/ea; b. Cercetări de
suprafaţă M. Petrescu-Dâmboviţa, 1946; c. La sud-vest de localitate, pe partea dreapta
a Pârâului Câinelui, se află o aşez.are de tip teii, cu dimensiunile de circa 60x60 m. În
anul 1916 au fost descoperite mai multe vase întregi, greutăţi de lut, piese de silex şi o
daltA de aramA; e. Georgescu 1897, p. 121; Petrescu-Dâmboviţa 1953, p. 525; Spiru
1959, p. 705; Spiru 1996, p. 54, 80,' nr. 56.
SLĂVEŞTI, sat, com. Tltlrlştii de Jos; Nr. 55; a. Măgura din Valea
Măgurii; b. Cercetări de suprafaţă I. Spiru; c. Aşezare de tip tell, situată în valea unui
fost afluent al râului Teleorman, Ia 1-1,5 km depărtare de acesta. Teii-ul arc diametrul
de 40 m şi înlllţimea de 4-5 m. De pe suprafaţa lui au fost culese mai multe piese de
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silex, greutăţi de lut, statuete şi fragmente ceramice aparţinând culturii Gumelniţa; d.
Materialele se află la MJT, nr. inv. 11740-11748; e. Spiru 1996, p. 56.
SUHAIA, corn.; Nr. 56-57; a. Rdiosul; c. În partea de nord a comunei Suhaia,
pe insula Râiosul, se aflau două aşezări de tip teii distruse înainte de 1916; e.
Georgescu 1897, p. 19, 27, 203; Dumitrescu 1993, p. 49; Spiru 1996, p. 56, 81, nr. 75.
TECUCI, sat, com. Balaci; Nr. 58; a. Măgura lui Mieluş; b. Cercetări de
suprafaţă M. Petrescu-Dâmboviţa, 1946; c. Aşezare de tip tell, situată la circa 3 km.
SSV de sat, spre comuna Dobroteşti, în lunca pârâului Tecuci. Aceasta are
dimensiunile de circa 60 X 40 m şi înălţimea de 5 m: e. Georgescu 1897, p. 121;
Petrescu-Dâmboviţa 1953, p. 525, nr. 8; Spiru 1996, p. 57, 80, nr. 37.
Nr. 59; a. Măgura de la Satu/Vechi; b. Cercetări de suprafaţă I. Spiru; c. în
lunca pârâului Tecuci, la circa 3 km de satul Tufeni, se află o aşezare de tip tell cu
dimensiunile de 60x50 m, pe suprafaţa căreia au fost descoperite fragmente ceramice
de tip Gumelniţa; e. Spiru 1959, p. 699; Spiru 1996, p. 80, nr. 38.
TRIVALEA MOŞTENI, com.; Nr. 60; a. La Blidaru; b. Cercetări de
suprafaţă E. Moscalu, 1979; c. Aşezare de tip tell, situată la marginea comunei, pe
malul drept al râului Teleorman. Latura de est este sclldatll de apele bălţii satului, iar
pe celelalte laturi terenul este mlăştinos, accesul pe aşezare fiind imposibil de realizat
primăvara şi toamna. Tell-ul are o formll rotundă, cu diametrul de 40 m şi înălţimea de
3 m; d. Numeroase fragmente ceramice se află în colecţia şcolii din localitate, altele la
MJT, nr. inv. 12258; e. Moscalu 1979a, p. 396; Spiru 1996, p. 60.
TROIANUL, com.; Nr. 61; a. Măgura Mică; b. Cercetări de suprafaţă I.
Spiru; c. La sud de localitate, la circa 60 m de şoseaua Troianul-Urlui, în lunca pârâului
Urlui, se află o aşez.are de tip teii, de formă rotundă, cu diametrul de 30 m; e. Spiru
1959, p. 696; Spiru 1996, p. 58.
ŢIGĂNEŞTI, com.; Nr. 62; a. Gorgan; b. Cercetări de suprafaţă C. Bolliac,
1869; Săpături D. C. Butculescu, 1872; cercetări de suprafaţă I. Spiru, 1959, 14 iulie
1983; c. Aşezare de tip teii, situată pe malul stâng al râului Vedea, pe terasi\, în partea
de nord-est a localităţii. Tell-ul are diametrul de peste l 00 m şi înălţimea de circa 12 m.
Gorganul de la Ţigăneşti este mai bine cunoscut în literatura de specialitate sub
numele de Măgura Calomfirescu, nume împrumutat de la moşia pe care se afla; d.
Numeroase fragmente ceramice din cercetările de suprafaţă efectuate de I. Spiru se
află la MJT, nr. inv. 3791-3832; 8919-8933; e. Georgescu 1897, p. 119; Spiru 1969, p.
159; Spiru 1996, p. 59, 79, nr. 12.
UDENI, sat, com. Sirbeni; Nr. 63; a. Măgura din Luncă; b. Cercetări de
suprafaţă C. Beda, 1975; c. Aşezare de tip teii situată în lunca pârâului Jimev; e. Spiru
1996,p.54,60,81,nr. 72.
VÂNĂTORI, sat, com. Lisa; Nr. 64; a. Măgura Cocorilor; b. Cercetări de
suprafaţă I. Spiru; c. Aşezare situată în lunca Dunării, la nord de sat; e. Spiru 1996, p.
41, 81, nr. 74.
VIT ĂNEŞTI, com.; Nr. 65; a. Măgurice; b. Săpături sistematice R.
Andreescu, 1993-2001; c. Aşezare de tip teii, situată în lunca râului Teleorman, pe
partea stingă. Teii-ul este plasat la sud-vest de comună, în imediata vecinătate. Acesta
are dimensiunile platformei de 45x40 m şi înălţimea de 5-6 m. Săpăturile arheologice
au scos la lumină resturile arse şi nearse ale unor locuinţe de suprafaţll, vetre, gropi
menajere. Materialele arheologice descoperite atât în complexe cât şi în strat sunt în
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cantitate marc şi diversificate tipologic: vase şi fragmente ceramice, statuete de lut ars,
vârfuri de săgeată de silex, lame, dăltiţe, săpăligi de corn, strApungătoare, ace, cârlige
de undiţă, dăltiţă de cupru etc. Lângă L 5/97 a apărut un fragment ceramic pictat cu
aur, fiind primul de acest fel descoperit la nord de Dunăre. Ceramica descoperită în
urma săpăturilor arheologice se încadrează în fazele Gwnelniţa A2 şi B 1. La mai puţin
de 50 m de tell, spre S, se află o altă locuire gumelniţeană (VitAneşti II), plasată într-o
zonă mai ridicată. Sondajele din 1999-2001 (25xl m şi 10x8 m) au scos la lumină
fragmente ceramice şi chirpici de la trei construcţii. Fragmentele ceramice aparţin fazei
Gwnelniţa B l. La circa l km S de cele două locuiri gumelniţene, a fost descoperită
în 200 l o a treia locuire aparţinând aceleiaşi culturi (VitAneşti III); d. Materialele
descoperite se află la MJT; e. Andreescu 1994, p. 72; Andreescu 1995, p. 100;
Andreescu 1996, p. 136; Andreescu 1998, p. 85-86: Andreescu 2000, p. 113;
Andreescu 2002, p. 197-198.
VOEVODA, sat, com. Furculeşti; Nr. 66; a. Măgura din Islaz; b. Cercetări
de suprafaţă I. Spiru; c. Aşezare de tip tell situată în islazul satului; e. Spiru 1996, p. 80,
nr. 30.
ZÂMBREASCA, com.; Nr. 67; a. Mligura din Sat; b. Sondaje H.
Dumitrescu, 1947; c. Aşezare de tip teii, situată în vâlceaua Grame, având dimensiunile
de SO X 40 m şi înălţimea de 3-4 m; e. Spiru 1959, p. 705; Spiru 1996, p. 63, 81, nr. 61.
ZIMNICELE, sat, sub. Zimnicea; Nr. 68; a. Jianca; b. Cercetări de suprafaţă
I. Spiru; c. Aşezare de tip tell; e. Spiru 1996, p. 19, 63, 81, nr. 77.
ZLOTEŞTI, sat, com. TitArAştii de Jos; Nr. 69; a. Măgura din Luncă; b.
Cercetări de suprafaţă R. Andreescu; c. Aşezare situatll pe malul drept al râului
Teleorman, la baza terasei, distrusă de localnici; e. Spiru 1996. p. 59.
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