SAPATURILE ARHEOLOGICE DIN JUDEŢUL NEAMŢ*

de ŞTEFAN CUCO$
Pentru a pune in circula�ia ştiinţifici cercetarea arheologicA am
necesarA publicarea rezultatelor generale ale

sApAturilor arheologice

considenst

efectuate in

judeţul Neamţ. Ne-am folosit pentru aceasta de o serie de informaţii 1 cit şi de unele
studii

a căror obiect I-au

constituit

sApAturile

arheologice

din

zona

la

care

ne

referim. Localită�ile şi punctele arheologice sînt menţionate în ordinea cronologiei
a epocilor cllrora le aparţin materialele descoperite, iar pentru precizarea localizării
lor dAm harta judeţului cu indicarea punctelor în care au avut loc sApAturi. Men
�ionlm, de asemenea, inslitutia şi nominal conducătorul sau membrii coleclivului care
au intreprins lucrArile arheologice.

1. BLccz-Chel
1965-1966,

din anii

(corn. Bicaz-Chei). In sondajele efectuate in punctul

.,Bardos•2,

a fost descoperi t un insemnat material litic compus din gratoare,

lame şi vl:duri de 9ăge�i aparţinînd unei cete de vînători swiderienL
Lucrlrtle au fost efectuate de V. Căpitanu (Muzeul din Bacău).

2.

Bf.c4jel

Bicaz, in anul

(corn. Bicaz·Chei). Sondajul prectical pe terasa superioară a dului

1968,

a idenl.ilicat o .nouă aşezare de tip swiderian3, confinnată de

1nventarul litic.
Sondajul efectuat de

3. Bicaz (or.

V. CApitanu (Muzeul din BacAu).

Bicaz). Reluate4 in anul 191l7, săpAturile din punctul ..BenzinArie·•

pe terasa Ciungi, la confluienţa riului Hicaz cu

Histrilo. &IJ

permis depistarea u11ei

anilor 1965-1969.

"' Cronica noastra se refer! la per ioada
1 MuHumim şi pe aceastll cale lui Virgil Mih.!lilescu·Biriiba, Dan Monah, Aurel
Buzi\! şi Adrian Dli.Lrina pentru amabilitatea deosebill!o cu care ne·au pus la dispo·
zilie informatiile. •
2 CI. D. P pescu .
In
4, 1966, p.
idem,
ep
In
p.
M. Bitiri şi V. Clpila.nu
O
aşezare swide r nd in
Or e t
In
p. 83 şi
V. Cl!opitanu, Descoperiri paleolltlce
tn
1968, p.
şi urm
3 D. Popescu,
In SCIV,
p. 472.
' Pentru sllpll.turile anterioare anului
vezi Marcel Dragolescu,
tn
1, 1968, p.

o
Sflpdtutile arheologice din Republica Soclalisld România In onul
1965, SCTV, 17,
709 ;
Sdpdlurile arheologice din R ublica Soc/a
llstd Romcinia in anul 1fl66, SCN, 18, 3, 1967, 521 ;
,
no_ud
ia
Carpafii i n all, SCN, 18, 1, 1967,
urm. ;
in bazinul Blstritel, Carp/ca, 1,
13
Sdpdturile arheologice din Republica Soclallsld Romdnla Jn anul 7968,
20, 3, 1969,
1967,
Aşezarea paleo
lltlct2 de la Blcaz, Carplca,
17-24.

Memoria AntlqultaUs, 1, 1969.
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D.şezAri paleolitice cu mai multe nivele de locuire5. In anul 1969 a fost efectuat
un alt sondaj fiind identificate noi resturi de locuire din paleoliticul superior.
SApAturi conduse de M. BiLiri (Institutul de Arheologie - Bucureşti)
4. PolanB Cireşului (or. Piatra

Neamţ). Reluindu-se slp4turile mai vechi, tn

anul 1968 s-a efectuat un sondaj descoperindu-se o nouA locuire de tip gravettian8.
Au putut fi urmArile trei straturi din cultura respectivA.
Sondajul efectuat de V. CApitanu (Muzeul din Bacău).
5. TErpeşh (com. Pet.ricani). Continutndu-se sApAturile incepute in anii anteriori,
in campaniile din anii 1965-- 1968, au fost identificate, in aşezarea neolitica de la Ripa
ll..li Bodai, traseele şan�urilor de apArare cucuteniene pe limita lor vestici, un mormint
de lnhumatie din perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului, n!'Sturi eera·
mice şi complexe din secolele 11-lll şi Vl-Vlll e.n., precum şi fragmente ceramice
.
liniare, precucuteniene şi cucuteniene. Acelaşi material a fost gAsit şi In sondajul
practicat la vest de capAtul şantului de apArare?.
Lucrlrlle au fost conduse de Silvia Marinescu Bilcu (Institutul de Arheologie
- BucureşU).

o. TozliJu

(com. TaziAu). ln punctul

..La

Coboriş• s-a efectuat In anul 1907, un

sondaJ de salvare fiind descoperite douA nivele de locuire - unul neolitic de tlp
Cucutenl

A şi altul geLic din secolele III-II

i.e.o. A fost recoltati ceramlcl fragmen

tarA din ambele nivele.
Sondaj practicat de M. Dragotescu, Radu Alexandru

(Muzeul

din Bicaz) şi

VIrgil MihAilescu-Birliba (Muzeul din Piatra Neamţ).

7. Birgduani (corn. BirgAuani). S-au efectuat în anul 196i, douA sondaje I n

punctele ,.Chetriş"

Şii ..Coş.!lrari"8.

ln primul punct au fost gAsite materiale ceramicc

neoliUce aparţinînd culturilor Criş, Precucuteni şi Cucuteni
bastarnic4 datat secolele III-II i.e.n. şi

A,

un nivel de locuire

un strat subţire cu resturi ceramice de

facturA carpicA. S-a dezvelit o locuinţă neoliticA şi a fost adunat un bogat material
ceramic fragmentar, idoli, leme de silex, unelte de os etc.
ln punctul ,.Coş4rari" s-a identificat o locuinţă neolitioA Cucuteni AB din care
S·a recoltat ceramică, arme şi unelte din piatrA şi os, greutAţi din lut ars, idoli etc.
De asemeonea au fost descoperite resturi ceramice apar\inind grupului cullural
Gorodsk-UsaLovo şi un vas din epoca bronzului, de tip Costişe.

6 D.

Popescu, Sc7.pdlurne arheologice din Republica Soclallsld RamdnJa Jn anul J9tJ7, In
SCN, 19, 4, 1968, p. 678.
Sdpdturlle arheologice din Republica Soclalistd Romdnia In anul 1968. In
SCN, 20, J, 1969, p. 695.
i D. Popescu, op. el/., p. 473 şi &lpdturJie arheologice din Republica Soe/allstd Romdnia
Jn anul 1965. In SCIV, 17, 4, 1 966. p. 712 � Silvia Marinescu-DIIcu, Unele probleme
ale neollllculuJ moldovenesc In lumina sdpdturilor de la Tlrpeşll, tn SCN, 19, 3,
1868, p. 395 si urm.
8 D. Popescu, Sdpdturlle arheologice din Republica SocJalfsitJ Romdnla In anul 1981. to
scrv. 19. 4, 1968, p. 682.

O D. Popescu,
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SAplturile au fost efectuate de M. Babeş (Institutul de Arheologie Bucureşti),
Virgil Mihailescu-Birliba (Muzeul
din

din

Piatra

Neamţ) şi Radu Alexandru

(Muzeul

Blcaz).

8. Ghel4ieşti (corn. BirgAuani). ln campania din 1969 au început săpăturile în
aşezarea neolitică

pe

dealul Nedeia aflatA la NE de sal. Au fost dczvelite trei locuin�e

de Lip Cucuteni B şi s-a identificat un nivel Cucuteni A, Aşezarea este neobişnuit de
mare, iar inventarul locuinţelor deosebit de bogat în ceramică pictatA. Au Cost recol
tate unelte din piatră şi os, idoli

antropomorfi

inediţi,

idoli

zoomor!i, greutăţi şi

mArgele din lut ars, vase întregi. In pAmintul viu, sub locuinţa nr. 1 , s-a descoperit
un altar porLabil cu urme de picturA, dar puternic ars şi douA vase mici arse pinA
la zgurificare, sparte probabil ritual şi depuse într-un frumos vas pictat de factura
Cucuteni

AB.

SApAturile au fost efectuate de

Şt.

Cucoş şi D.

Monah (Muzeul

din Piatra

Neamţ) şi reluate in toamna aceluiaşi an sub conducc.-ea lui Anton Niţu (Institutul
de lstorie şi Arheologie Iaşi).

9. Borlelti (com. Borleşti). Sondaj efectuat pe dealul Runcu fiind descoperitA
o aşezare din epoca bronzului aparţinînd culturii Costişa. A fost găsit şi un nivel
neolitic documenlat prin resturi ceramice Precucuteni

19.

SApAturi conduse de Marilena Florescu (Institutul de Istorie şi Arheologie Iaşi).

1 0. R4zboieni (corn. RAzboieni). Printr-un sondaj practicat in punctul nDealul
Morii"

in

1967,

au fost surprinse mai

multe nivele de locuire începînd cu epoca

bronzului şi pinA in secolele II-III e.n. lO.
Lucnlri efectuate de V. Cipitanu (Muzeul din Bacău) şi A. Artimon (Muzeul
din

Tirgu Neamţ).

1 1 . S4băoGnt (corn. SAbăoanî). Reluate in anii 1965-1967, săpăturile au adus
la suprafaţă resturi de locuire din mai multe nivele. Au fost descoperite materiale
ceramice şi unelte aparţinînd epocii bronzului, hallstattului şi secolelor II-III c.n.
şi sporadic, resturi din secolul al XV-lea. A fost descoperit un mormint l..lc inhumaţie
lipsit de inventar şi care nu a putul ii dat.at11.
SApAturi efectuate de V. Ursachi (Muzeul din Roman).

12. Davideni. (<.•om .Ţibucani). In august 1960 a fost efectuat un sondaj care

a

urmărit suprinderea nivelului bastarnic, pe locul unde fusese găsit un colan de git.
SApA:turile au scos la ivealA un nivel de locuire din epoca migraţiilor, probabil apar
ţinînd secolelor V-VI.
LucrAri efectuate de M. Bnbeş (Institutul de Arheologie Bucureşti) şi Ilie Untaru
(Muzeul din Tintu Neamţ).

13. Gheldteşti (corn. Birgiuani). lncepute in anul 1068, in grAdina locuitorului
N. FocşAneanu, penlru definirea contextului de descoperire B unei .fibule pomera-

9 O. Popescu, S6.p4turlle arheologice din Republica Soclalistd Romdnla
In SCIV, 20, J, 1969, p. 475.

Jn

anUl 1958,

D. Popescu. S6.pd.turlle arheologice din Republica Soclallstd România Jn anul 1967,
In SCN, 19, 4, 1968, p. 680.
U V. Ursacb i, Cercetdrl arheologige electuarf' d� Muzeul de Istorie drn Roma11, în
10

Carp/ca,

1, 1968.

p. 158 şi

urm.
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nlene.,12, sipăturile au surprins un nivel de Iocuire bastarniciJ, secolele II-I i.e.n.
Continuate tn campania anului 1969, pe terenul săteanului Gh. L. Ciupercă, săpăturih!
au identificat din nou stratul bastarnic. A fost dezvelit un bordei şi s-a recoltat
ceramicA. fragmentară, chirpic puternic ars, oase şi mai multe piese de cult inedite.
SApAturi efectuate de M. Babeş (lnstilutul de Arheologie Bucureşti) şi Virgil
Mihllilescu-Birllba (Muzeul din Piatra Neamn.
14. Bltco Doamnei (or. Piatra Neamţ). Campanii!!! de săpături din cnii 1905-Hl6B
au precizat traseul zidului de incintă, turnul din piatră de la cap.ltul nord ic al zidului ;
s-au descoperit locuinte dacice, calea de acces în cetate, un nou aliniamenl de
tamburi ai sanctuarului, ceramică dacicA pictatA, monede, unellc din fier. In nivelul
feudal au fost descoperite morminte de inhumaţie fdră invE"nlar, unelte şi arm� din
fier, piese de harnaşament, cruci relicvarii din bronz şi sporadic fragment(' ceramice lli,
In campania anului 1068 s-a deschis o secţiune transversală de circa 100 m lungime,
pe versantul vestic al îmllţimii, în scopul urmAririi straligralici. In casetele şi sec\iu
nile practicate pe laturile eslice şi nord-estice ale 'cctă�ii au apărut numeroase frag
mente ceramice, vase intregibile, unelte şi arme din fier. Afară de cîteva fragmente
ceramice feudale, majoritatea ceramicii este de facturii dacică, din care se remarc.!!.
o cituie dacică lucrată. la roată.
Colectivul care a efectuat lucrările : N. Goster şi Silviu Sanie (Institutul de
Islorie şi Arheologie Iaşi), Şeiva Sanie (l\1U7.('Ul de Istorie al Moldovei), Virgil
Mihăilescu-Birliba şi Aurel BuzîlA (Muzeul din Piatra. Neamu.
15. Birgiiuani (corn. Bir�ăuani). S-o practicat un sondaj in punctul ..Dealul
Chicera" fiind descoperite două tezaure de denari romani imperiali15 cu peste 700
monede aflate in douA vase datate secolul II e.n.
Sondaj efectuat de Vir..:il Mihâilescu-Birliba şi Aurel BuzilA (Muzeul d i n
Piatra Neamţ).

16. Ghfnddoanl (corn. B.!l.lţ4teşli). In anul 1968, pe dealul Ghindăoani s-a între
prins un sondaj pe locul unde a fost gAsit un tc?..aur de denari romani imperiali 16.
Sll.piturile n-au dat in totalitate, rezultatele aşteptate ; s-au recuperat numai şapte
demni intregi şi fragmenlari. Nu a fost descoperit material ceramic care sA ajute la
llmurirea apartenenţei tezaurului.

t2 M. Babeş,

Noi date privind arheolog/a şi istoria bastarnilor (O IJbuld porneroniand
descoperlld In Romtinia), In SCN, 20, 2, 1969, p. 195 şi urm.

13 D. Popescu, Sdpdlwfle arheologice din Republica Socialista România In anul 1968,
In SCN, 20, 3, 1969, p. 480.
H D. Popescu, Sdpd/urile arheologice din Republica SocialisM România Jn anul 1965,
In SCIV, 17, 4, 1966, p. 716 1 id em, Sdpd/urile arheologice din Republica SoclaJJstd
România Jn anul 1966, 1o. SClV , 18, 3, 1967, p. 526 ; idem, Săpdturîle arheologice din
Republica SoclaUsld România Jn anul 1967, In SCIV, 19. 4, 1968, p. 68J : idem
SdpdlurlJe arheologice din Republica SociaUstd România 1n anul 1968, In SCIV, 20,
J, 1 969, p. 480 1 N. Goslar, Ce/dJi dacice din Moldova, Bucureşti, 1969, p. 9---1 2

fii Virgil Mihli.ilescu-I11rliba,
Neame.

Noi descoperiri de /ezoure imperiale romane la Piatro

In Carpico, 1, 1968, p. 209 şi urm.•

16 D. Popescu, Sdpdlurlle arheologice din Republica Socia/istd

România In anul 1968,
In SCIV, 20. 3, 1969, p. 482 1 Gh. Poenaru Oordea, Virgil Mihl!iilescu-I11rliba şi
A. Artimon, Un mic tezaur de denar/ romani Imperiali descoperit la Ghlnddoaru
tjud. NeamU, In SCN, 19, 4, 1968, p. 597 şi urm.
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SApAturi efecluale de Gh. Poenaru Bordea (Institutul de Arheologie Bucureşti)
şi Virgil Mihăilescu-Birliba (Muzeul din Piatra Neamţ).
17.

Văleni (rom. Boteşli). Campanii!<' de sApAturi din anii

1965,

1966 şi

1968

au adăugat In cele 153 morminte cercetate anterior încă circa 400 morminte carpiceli.
S4p4turile au confirmat exislent.a la aceiaşi popula�iC' C'Brpic.!l., a incineraţiei şi inhu·
maţiei.Invenlarul mormintelor nu comportă deosebiri esenţiale de la un rit la altul.
Cercetare etectuat4 de

1. Ioniţă ( I nstitutul de Istorie şi

şi V . Ursachi (Muzeul din Roman).

AhPo!ogiC> Inşi),

18. Pofono (corn. Dulceşli). In anul 1967 s-au continuat săpăturih•

M. Ursachi

moi \'(•ehi.

in punctul ..Varnita" depistindu-se bordeie şi locuinţe de suprafală carpicel� 1 u un
bo�at inventar ceramic.
SApAturi efectuate de V. Ursachi (Muzeul din Roman).

19. Dragomireşt i (corn. Dragomireşli). 1 n campania anului 1009 a fost practicat
un sondaj in punctul "Silişte" Iiind descoperit u n nivel de locuire carpic.
LucrAri efectuate de

1.

Mitrea (lnstilutul PedagoJ,:ic BacAu) şi

din Piatra Neamt).
20. MfnioaLa (corn. Costişa). SAplturile din
locuire de lungA

dural.A

incepind

Hl05

Şt. Cucoş (Muzeul

şi 1967 au stabilit stratigrafic o

cu sfîrşitul secolului

III

e.n. şi

pinA in prima

jum4tate a secolului al V-leo19. De asemenea, a fost depistată o aşezare din secolele
X-XI dezvelindu-se un bordei, iar sub nivelul acestuia s-a identificat o altA aşezare
aparlinind secolului IV e.n.20.
Colectivul care a efectuat lucrArile : Dan Teodor {Institutul de Ist.orie şi
lowie laşi), V . CAplt.anu (Muzeul din BacAu) şi

l.

Arheo

Mitrea (Institutul Pedagogic BacAu).

21. D4rm4neşti (or. Piatra Neamu. Heluate in lunile iulie-august 1008, săpil·
turile au SUfl)rins din nou citeva morminte feudale cu inventarul compus din cerami('il,
bijuterii şi monede2t . Mormintele sînt datate in ultimul sf<>rt al SC'Colului al XIV-h•a
şi inceputul secolului al XV-lea. ln cadrul sllpAturilor a
cafl)ic reprezentat in special prin ceramicA fragmenlară.
SApAturi conduse de Victor Spinei

fost

identificat şi un nivel

(Institutul de Arheologie Iaşi).

Din col('ctiv

au fAcut parte Elena Coman (Muzeul din Piatra Neamţ) şi Dan Monah.

Popescu, Sdptllurile arheologice din Republica Socialisld România in anul 1965,
SCN, 17, 4, 1966, p. 719 ; idem. Sdpdturlle arheologice din RepubllctJ SocialisM
Român/a In anul 1966, In SCIV, 18, J. 1967. p. 5JI ; idem, Sdpd.lurile arheologice dlr.

17 D.

In

Republica Soclallsld România In anul 1968, In SCIV, 20, J, 1969, p. 481 ;

V. Ursachi.

up. cii., p. 1 22 şi nola 16.
18 D. Popescu, Sdpd/urile arheologice din RepublicCJ Sncialisld România Jn anul 1961.
In SCN,
19 Dan

Gh.

19, 4, 1968,

p. 688.

Teodor, V. Cllpitanu şi

1.

Milrea, Cerceldrile arheologice de la Mlnioala

Cosllşa şi conlrJburta lor la cunoaşterea culturii materiale locale din sec. V-VI diu
Moldova, tn CQipica,

1, 1968,

p.

234.

20 D. Popescu, Sdpdlurlle arheologice din RepubUca Soclalisld Romdnla In anul 1965,

21

In SCIV, 17, 4, 1966, p. 722.
D. Popescu, Sdpdlurlle Qlheologice din Republica Soclalisld România Jn anuJ 1968,

In SCN, 20, J,

11169, p.

695.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

SAPATURILE ARHEOLOGICE DIN JUD. NEAMT

421

22. Brclş4uţt (com. Dumbrava Roşie). S-a practicat un soodaJ tn campania
anului 1969, fiind identificate patru locuinţe de suprafaiA din secolele XIV-XV. Sub
acest nivel a fost descoperit un altul aparţinind se<plelor VIII-IX, din care au fost
dezvelite trei bordeie considerate ca fAcind parte dintr-o fazA tirzie a culturii Hlincea.
Inventarul se compune din ceramic.l., unelte din metal etc.
LucrAri efectuate de Victor Spinei

(Institutul de Istorie şi Arheologie Iaşi) şi

Dan Monah (Muzeul din Piatra Neamţ).
23. Cetatea NotUJ (Roman). Continuindu-se săpALurile in campaniile din anii

1065 şi 1968, au fost precizate fazele construcţiei, prima fiind datatll 1466 cind a fost
construit fortul iniţial, iar a doua in anul 1483 cind este refăcut fortul şi

se

adaugi

cortina exterioară cu ziduri masive şi basLioane. Au fost precizate, de asemenea,
date privind tehnica construcUel şi perioada de incetare a folosirii cetăţii22.
Cercetarea efectuatA de L. Chiţescu (Muzeul Militar Central) şi Domniţa Hordill
(Muzeul din Roman).

24. Piatra Neamţ . Intre 13--25 mai 1065 au fost efectuate sondaJe de salvare la
Curtea DomneascA şi Biserica Sf. Ioan, necesitate de lucrările edilitare din centrul
oraşului şi de construcţiile din curtea Liceului "Petru Rareş•. Pe latura sud-estică a
clădirii liceului au fost surprinse douA. arcade ale bolţilor fostei Curţi Domneşti
incadrate in zidurile acestuia. In partea vesticA. a fost depistat un fragment de zid
de la incinta Curţii Domneşti din secolele XV-XVI. Au fost recoltate numeroase
fragmente ceramice, vase, cahle, clrimidl etc., datate in secolele XV-XIX. In partea
esticll a Bisericii Sf. Ioan, lîngA. zidul de incintA a Curţii Domneşti, a fost descoperit
cimitirul care a existat aici pinA la inceputul secolului al XX-lea. Zidul de IncintA a
fost datal fn secolul

al

XVIII-lea.

LucrAri efectuate de Virgil MihAilescu-Birliba (Muzeul din Piatra Neamţ).

25. MCinăstirea Seeu, In cadrul lucrArilor de restaurare, in anii 1968 şi 1Q69
s-au efectuat sondaje in interiorul

şi exteriorul

bisericii şi a incintei. CercetArile
·
corpurilor de

efectuate pe latura de vest şi nord a incintei au identificat ruinele

dădiri apar\inind secolului al XVII-lea şi fundaţia stilpului care sprijinea podul
mobil

ce

fAcea legătura intre etajul turnului de nord-vest şi drumul străjii. In inte

riorul bisericii a fost stabilit primul nivel de cAlcare şi ezistent.a fundatiei zidului
despArtitor intre naos şi camera mormintelor, astAzi inexistent. In interiorul inclntei,
pe latura de nord, a fost dC'ScopcriUi funda�ia unei clAdiri din lemn, un canal de
aduc�iune a apei din secolul al XIX -lea şi morminte aparţinind secolelor XVI, XVII23
şi secolul al XIX-lea.
Conducerea luerlrilor de restaurare - arh. Grigorescu Ioana, cercetart!a arheo
logicA - Adrian BAtrina (Direcţia Monumentelor Istorice).

26. M4n4stirea Bistriţa (corn. Viişoara). In vederea restaurArii mAnAstirii s-au
efectuat in anul 1969 primele sondaje arheologice. Cercetarea a avut drept rezultat
22 D. Popescu, SdpdturJJe arheologice din Republica Sociallstd România Jn anul 1965,
In SCIV, 17. 4, 1 966. p. 724 ; idem, Sdpd.turlle arheologice din Republlea SocJallsltJ.
România Jn anul 1966, tn SCN, 18, 3, 1967, p. 535 1 V. Ursachl, op. cit .. p. 156.
:l.3 D. Popescu, Sdpd./urJJe arheologice din Republica Social/s(d România Jn anul )967,
In SCN, 19, 4, 1968, p. 694.
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descoperirea zidurilor şi pardoseala unei clAdiri din prima jumAtale a secolului al
XV-lea distrusă

de

incendiu,

morminte anterioare acestei clAdiri,

fundatia

unei

construcţii din lemn, un canal de aducţiune a apei din exteriorul incintei şi un canal
pentru drenajul apelor in jurul bisericii.
LucrAri

efectuate de Adrian Bătrîna şi Lis Milencovici

(Direc\ia

Monumen

telor Istorice).

FIGURE EXPLANATIONS

Fig. 1.

-

Map

of lhe archaeological e:rce.valions in Lhe counly Neamt ( 1965--1969).
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